
Protokoll januari 1913 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, 

Ljungberg och Sandström. 

 

§ 1. 

Sedan Drätselkammaren i enlighet med föreskrift uti § 4 af gällande reglemente utan kallelse 

sammanträdt för fullgörande af i samma paragraf af reglementet bestämda ärenden, valdes 

med slutna sedlar bankdirektör A.Ljungberg till ordförande med 7 röster af 8 afgifna samt till 

vice ordförande förste Landtmätaren H.K.Brändström med likaledes 7 af 8 afgifna röster. 

 

§ 2. 

Vid härefter företagen fördelning af drätselkammarens ledamöter och suppleanter å de båda 

nämnderna beslutade kammaren att förutom herr Ljungberg ledamöterna Burman, Edström, 

Fernlund och Sandström skulle tillhöra Ekonominämnden med herrar Bucht, A.Nilsson och 

Nordin som suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning samt att Tekniska nämnden skulle 

förutom herr Brändström utgöras af herrar Bennet, Danielsson, Gustafsson och Isakson med 

herrar Skarstedt och J.A.Nilsson som resp. andre och tredje suppleant. 

 

§ 3. 

Som en jämnare arbetsfördelning visat sig önsklig, beslutade Kammaren att uppdraga till 

Ordf. och vice ordf. att utarbeta och inkomma med förslag till ändring af uti § 1 mom. III af 

reglemente lämnade föreskrifter rörande ärendenas hänförande till endera af nämnderna. 

 

§ 4. 

Bestämdes till ordinarie sammanträdesdagar under innevarande år 

för Ekonominämnden: tredje måndagen i hvarje månad; 

och 

för Tekniska nämnden: första måndagen i hvarje månad. 

 

§ 5. 

Beslutade drätselkammaren att verkställa föreskrifven granskning af drätselkontorets 

kassarapporter genom tvenne förtroendemän, hvilka skulle bland kammarens ledamöter och 

suppleanter i tur och ordning uttagas efter en å drätselkontorets anslagstafla spikad turlista. 

 

 Som ofvan 

  å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén. 

 

§ 1. 

Utsågs herr borgmästaren A.E.Fagerlin att leda dagens förhandlingar. 

 

§ 2. 

Till nämndens ordförande under år 1913 valdes stadsläkaren Sven Kjellman. 

 

§ 3. 

Till vice ordförande under år 1913 valdes borgmästaren A.E.Fagerlin. 

 

§ 4. 

Till nämnden hade magistraten för yttrande remitterat en från stadsläkaren S.Kjellman 

inkommen ansökan om tjänstledighet för sjukdom under en månad från och med den 2 

dennes. 

Sedan magistratens ordförande tillkännagifvit, att magistraten på grund af för närvarande 

inom staden rådande brist på läkare såge sig förhindrad göra förslag angående förordnande af 

vikarie, beslöt nämnden, som icke hade något emot ansökningen att erinra, afgifva det 

yttrandet, att ej heller nämnden kunde afgifva förslag till dylikt förordnande. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

  Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justeradt: 

Sven Kjellman” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 

januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Skarstedt äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§ 1. 

Valdes linjedirektör T.Bennet till nämndens vice ordförande under innevarande år. 

 

§ 2. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 3 december 1912. 

 

§ 3. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 18 november 1912 beträffande §§ 6, 8, 9, 12, 14-

18, 20, 22 och 23; och beslutade Nämnden, 

angående beslutad utarrendering till I.A.Flodström af del af vretan n:r 724 å Mjölkudden: att 

uppdraga till Stadsingenjören att uppgöra kartskiss öfver området samt till Ordföranden och 

Stadskamreraren att upprätta kontrakt rörande detsamma, 

angående Stadsfullmäktiges anmodan till drätselkammaren att infordra anbud å försäljning af 

stadens tomter i kvarteren Ripan och Ankan: att lämna ärendet hvilande i afvaktan på Kungl. 

Maj:ts fastställelse å ändrad stadsplan beträffande bl.a. ifrågavarande tomter, 

angående Stadsfullmäktiges beslut med anledning af J.E.Roséns hembjudan till staden att 

köpa för Lots- och Hermelinsgatorna behöfliga delar af vretan n:r 201: att underätta Rosén om 

Stadsfullmäktiges beslut, 

angående beviljadt tillstånd för J.Edv.Johansson att uppföra magasinsbyggnad å vret. N:r 134-

135 i Bergviken: att uppdraga till Stadsingenjören att inrita byggnaden å stadens karta. 

Angående beslutat inköp från Aktiebolaget Luleå Kol och Materialaffär af del af tomt n:r 5 i 

kvarteret Pelikan: 

att uppdraga till ordföranden och stadskamreraren att upprätta aftal med bolaget 

angående beslutadt inköp af C.J.Larsson tillhörig del af vretan n:r 665 å Mjölkudden: att 

uppdraga till ordföranden och stadskamreraren att underrätta Larsson och eventuellt upprätta 

köpeaftal rörande vretdelen, 

angående Stadsfullmäktiges återremiss af C.L.Thurfjells framställning att få köpa del af 

vretan n:r 715 å Mjölkudden: att uppdraga till Stadskamreraren att träda i underhandling med 

Thurfjell om villkor för en upplåtelse af området ifråga samt 

angående beslutadt ägoutbyte med fastighetsaktiebolaget Lejonet rörande diverse mindre 

tomtdelar: att uppdrag till Ordföranden och Stadskamreraren att upprätta bytesaftal med 

bolaget. 

 

§ 4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat E.Petterssons framställning att få af 

staden tillhöriga vretan n:r 195 å Hertsön köpa ett område af c:a 3000 kvm för bebyggande 

med uppdrag för kammaren att, då det synes olämpligt att under äganderätt upplåta ett så stort 

område som det föreslagna, uppgöra förslag till försäljning af ett mindre område, dock om 

minst 900 kvm:s areal, samt till upplåtelse på arrenden på lämplig tid af det återstående 

området. 

Sedan Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med nytt förslag i saken, 

hvarvid förenämnda af Stadsfullmäktige anbefallda synpunkter beaktats, beslutade tekniska 

nämnden att öfversända Stadsingenjörens förslag jämte en från sökanden i ärendet under hand 



till drätselkammaren inkommen skrifvelse till Stadsfullmäktige med vidhållande af sin förut 

hos Stadsfullmäktige enligt beslut den 11 september 1912 i ärendet gjorda hemställan. 

 

§ 5. 

I en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade Nils E.Larsson anhållit om tillstånd att få å 

vretan n:r 244-247 å Mjölkudden uppföra en uthusbyggnad enligt skrifvelse bifogad ritning 

och tomtkarta. 

På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören beslutade nämnden vid föredragning 

af ärendet att hos Stadsfullmäktige hemställan om bifall till sökandens framställning. 

 

§ 6. 

Till drätselkammaren hade af Stadsingenjören ingifvits följande yttrande öfver Porjus 

Kraftverksbyggnads framställning om annulering af kontrakt angående förhyrning af stadens 

ångvält: 

’Enligt uppdrag…’ N:r 6 Bil/. 

Efter föredragning af detta ärende beslutade nämnden att i enlighet med hvad Stadsingenjören 

föreslagit annullera kontraktet, mot villkor att Porjus Kraftverksaktiebolag betalar staden 662 

kronor 70 öre, af hvilken summa stadens ångvältsmaskinist skulle erhålla 112 kronor 50 öre. 

 

§ 7. 

Sedan Stadsingenjören aflämnat infordrad karta öfver de utarrenderade jordlotterna vid s.k. 

Löfskatan, beslutade nämnden att godkänna följande af Stadskamreraren ingifna förslag till 

arrendeafgifter för ifrågavarande lotter 

’Förslag till…’ N:r 7 Bil 2. 

Nämnden beslutade vidare på hemställan af Stadskamreraren att nedsätta N.P.Almqvists 

arrendeafgift för åren 1911 och 1912 til 5 kr. pr. år samt 

att efterskänka P.J.Perssons arrendeafgift för åren 1910 och 1911, sammanlagdt 10 kronor. 

 

§ 8. 

Hos Drätselkammaren hade O.E.Segergren anhållit få köpa c:a 400 kvm af vretorna N:ris 

182-195 i kvarteret Stören för reglering af sökandens därintill belägna tomt. 

Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande med hemställan om afslag å sökandens 

framställning om köp tillstyrkt, att ett å yttrandet bilagd karta utmärkt område, i vidd 

innehållande 504 kvm, måtte till Segergren upplåtas på arrende, beslutade Nämnden vid 

föredragning af ärendet att öfversända sökandens framställning till Stadsfullmäktige med 

hemställan, att, då ifrågavarande vretdelar fölle inom område, som enligt stadsplanen är från 

bebyggande undantaget, hvarför någon försäljning i detta fall icke borde ifrågakomma, ett 

område af 504 kvm måtte i enlighet med Stadsingenjörens förslag till Segergren upplåtas på 

arrende under 15 år och mot en arrendeafgift af 10 kr pr år, med förbehåll dock, att 

arrendatorn, därest staden af någon anledning skulle komma i behof af området, skall vara 

skyldig att afträda arrendet ett år efter från stadens sida gjord uppsägning. 

 

§ 9. 

Beslutade Nämnden att på af Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse anförda skäl afslå en 

från N.J.Sandgren, Harads, inkommen framställning att få köpa den vid Edefors befintliga 

smedjan. 

 

§ 10. 

Från Enkefru Emma Wennberg inkommen framställning om upplåtande af plats för ett 

flyttbart stånd remitterades till Stadsfiskalen med anhållan om yttrande. 



 

§ 11. 

Från Stadskamreraren inkommen skrifvelse rörande utbyte af nuvarnade elektriska belysning 

med koltrådslampor i stadens lokaler i Stadshuset mot sådan med metalltrådslampor 

öfverlämnades till föreståndaren för elektricitetsverket med anmodan inkomma med utredning 

och förslag i ärendet. 

 

§ 12. 

Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse påpekat att källarmästare C.J.Dahné disponerar 

tvenne rum, som icke ingå i det f.o.m. den 1 januari 1913 gällande hyreskontraktet rörande 

hotelllokalerna i stadshuset. 

Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden att erbjuda hr. Dahné att få hyra det en 

trappa upp belägna rummet för en hyra af 200 kr pr år, hvarvid hyreskontrakt borde upprättas 

att gälla för endast ett år i sänder; och skulle ärendet i öfrigt hvila till ett kommande 

sammanträde. 

 

§ 13. 

I samband med behandlingar af i föregående paragraf af detta protokoll antecknadt ärende 

beslutade Nämnden att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att utreda möjligheten af att 

bereda lokaler för Frimurarlogen i stadshusets vindsvåning antingen genom omändring af den 

f.n. till bankvaktmästarebostad uthyrda lägenheten med intilliggande vind eller gneom 

inredning af mittelpartiet mot Storgatan eller på annat lämpligt sätt. 

 

§ 14. 

Beslutade nämnden att af föreståndaren för elektricitetsverket afgifvet förslag till ordnande af 

den elektriska installationsverksamheten i staden skulle cirkulera bland nämndens ledamöter 

för kännedom. 

 

§ 15. 

På hemställan af Brandchefen beslutade nämnden att för brandkårens behof af 

landtbruksingenjör E.Berggren, Gammelstad, inköpa en 3 ½ års gammal vallack för en 

summa af 900 kronor; och skulle hästen genom Brandchefens försorg försäkras i länets 

kreatursförsäkringsbolag för samma belopp. 

 

§ 16. 

Beslutade Nämnden att beräknadt f.o.m. den 1 januari 1913 i 3:dje lönegrad uppflytta 

maskinisten vid stadshuset A.Westerlund och andra ångmaskinisten vid elektricitetsverket 

C.F.Westbom, hvilka båda innehade för sådan uppflyttning erforderliga tjänsteår och hvilkas 

oförvitliga tjänstgöring vitsordades af Stadsbyggmästaren resp. föreståndaren för 

elektricitetsverket. 

 

§ 17. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 12 december 1912 bifallit drätselkammarens 

hemställan om bemyndigande för kammaren att få med ordinarie innehafvare tillsätta 

mätarejusterarebefattningen vid elektricitetsverket, hvilken finnes upptagen under grupp III i 

fastställd lönestat, med ordinarie innehafvare f.o.m. den 1 januari 1913. 

Efter föredragning af en från föreståndaren vid elektricitetsverket inkommen skrifvelse med 

hemställan, att extra mätarejusteraren vid verket B.Gustafsson, hvilkens kompetens och 

synnerligen lämplighet af föreståndaren vitsordades, måtte till ifrågavarande tjänst antagas, 

beslutade Nämnden att på af föreståndaren anförda skäl utse extra mätarejustaren 



B.Gustafsson till ordinarie mätarejusterare vid elektricitetsverket f.o.m. den 1 januari 1913 

med de löneförmåner och villkor, som enligt Stadsfullmäktiges bestämmelser äro med 

befattningen i fråga förenade. 

 

§ 18. 

Sedan Magistraten under hand gjort framställning om anskaffande af ett bord att användas vid 

sammanträden med taxeringsnämnden m.fl. i Rådhusrättens sessionssal beslutade nämnden, 

att anbud skulle infordras från AB. R.Naesvall, B.A.Hellsten och N.P.Boman. 

 

§ 19. 

Godkändes af flottningschefen Axel Österberg inlämnad, af verifikationer åtföljd kontokurant, 

upptagande å ena sidan utgifter för ombyggnad af isboden och reparationer af brunnshuset å 

Kronholmen samt lagning af taket å Krongården vid Edefors laxfiske med kr. 281:40, och å 

andra sidan inkomster för försålda 2 st. båtar och 1 st. bod med 120:- kronor. 

 

§ 20. 

Föredrogs och godkändes V.F.Lundmarks räkning å Kr. å div. förbrukningsartiklar. 

 

§ 21. 

Beslutade Nämnden att i likhet med föregående år infordra uppgift å de á pris, till hvilka 

stadens affärsmän äro villiga att lämna olika förbrukningsartiklar, hvilka pläga uppköpas 

styckevis inom staden af de under drätselkammaren sorterande tjänstemännen. 

 

§ 22. 

Beslutade nämnden att för förestående upphandling infordra uppgift å behofvet af kol & koks 

för bränsleåret 1913-1914 för stadens olika institutioner, hvarjämte förfrågan skulle göras hos 

Luleå lasarett och Högre allm. läroverket om de önskade, att anbud skulle infordras äfven 

beträffande deras behof af kol och koks för nämnda bränsleår. 

 

§ 23. 

På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att Norrbottens läns landsting skall 

debiteras en hyra af 200 kronor för användning af Stadsfullmäktiges lokaler under 1912 års 

landstingssammanträde, och skulle denna hyra tillika utgöra ersättning för lokalernas 

uppvärmning och belysning. 

 

 Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

den 3/2 1913. 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Hellström, Nordström, Ljungberg, Westerberg, Wallin, 

Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Andersson, Fröken 

Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, 

Edström, Leijonflycht, Fernlund och Nilsson, hvaremot såsom frånvarande antecknades 

Herrar Wahlgren, Thurfjell, Segerstedt och Sandberg, af hvilka Herr Segerstedt ej med 

kallelse anträffats och de öfriga anmält sig förhindrade att bevisa sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Hellström och Carlgren att jämte Herr ordföranden fredagen den 10 

innevarande januari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Magistraten med anmälan, att vid 

röstsammanräkning verkställd den 14 december förlidet år, Kassören Axel Nilsson utsetts till 

efterträdare åt från Stadsfullmäktige afgångne Tillsyningsmannen Erik Hartzell. 

 

§ 3. 

Med samtliga 26 afgifna röster valdes Herr Segerstedt till Stadsfullmäktiges ordförande för 

innevarande år. 

§ 4. 

Utsågs Herr Ljungberg med 24 röster af 25 afgifna till Stadsfullmäktiges vice ordförande för 

innevarande år. 

§ 5. 

Vid företaget val af ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsnämnd för år 1913 och sedan 

bestämdt blifvit, att af Drätselkammarens ledamöter endast en skulle vara medlem af 

nämnden, utsågo Stadsfullmäktige till ledamot från Drätselkammaren Herr Brändström med 

21 röster, samt till öfriga ledamöter Herr Falk med 19 röster, Herrar Carlgren, Thurfjell, 

Wallin och Westerberg med hvardera 17 röster och Herr Nordström med 16 röster. 

 

§ 6. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Joh. Hellstens m. fl:s begäran om framdragande af vattenledning till deras fastigheter i 

kvarteren Elgen och Renen. 

2:o) Amanda Forséns begäran om afkortning af en del af hennes kommunalutskylder för år 

1911. 

§ 7. 

Till Hamndirektionen remitterades Herr Falks motion rörande igångsättande med snarastte af 

beslutad ombyggnad af östra långkajen. 

§ 8. 

Till Hälsovårdsnämnden remitterades Anna Johanssons framställning rörande fastställande af 

en bestämd matordning vid epidemisjukhuset m.m. 

 

 Som ofvan. 

  A.Ljungberg. 

   A.Holm. 

Justeradt: 

A.Ljungberg, 

Paul Hellström, Albert Carlgren.” 



”Protokoll vid undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 7 jan. 1913. 

 

S.D. Närvarande: Hrr Ordföranden, direktör C.Gustafsson, överläraren P.E.Lindmark samt 

underteckn. Åhrström. 

 

§ 1. 

Folkskollärarinnan fru Gurly Högström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt 

nämnden tilldela henne: 

i undervisningsskicklighet samt i förmåga att upprätthålla ordnings och i övrigt leda 

ungdomens uppfostran vitsorden Berömlig; 

i nit: Med utmärkt beröm godkänd; 

i vandel: Hedrande. 

 

§ 2. 

Småskollärarinnan Hulda Lindgren hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöts tilldela 

henne i förstnämnda trenne avseenden betyget Berömlig och i vandel Hedrande. 

 

§ 3. 

Småskoll. Berta Karlsson, som under senare delan av höstterminen vikarierat för småskoll. 

Ellen Lindberg, hade ock anhållit om tjänstgör.-bet., och beslöts tilldela henne i undervisn.-

skickl. Med ber. Godk.; 

i förm. att uppr. ordn. o i övr. leda ungdomens uppfostran: Med utm. ber. godk.; 

i nit: Berömligt; 

i vandel: Hedrande. 

 

§ 4. 

Enär överlär. Lindmark hade sig bekant, att Ekroth fortfarande vore sjuk och att i följd därav 

ansökan om tjänstledighet för honom måhända redan under dagens lopp vore att förvänta, 

beslöts, därest sådan ansökan med bifogadt sjukbetyg inginge, uppdraga åt överläraren att för 

stids vinnande ofördröjligen annonsera efter vikarie för Ekroth. 

 

§ 5. 

Som stadsfullm. Beslutat inrättande av tvenne ordinarie folkskollärarinnetjänster fr.o. med 

den 1 inst. juli, beslöts föreslå styrelsen att redan i jan. annonsera bemälda tjänster till ansökan 

lediga. 

 

§ 6. 

Med anledn. av utav överläraren lämnad förmälan om, att frök. Ellen Vingård inlämnat en 

ansökan om återbekommande av de bidrag till hennes vikaries avlöning, som sistl. 

Vårterminen under hennes tjänstledighet fråndrogs hennes avlöning, föreslår nämnden att som 

svar å hennes ansökan må hänvisas till § 4 i folkskolestyrelsens protok. d. 23.4.12 och att 

hennes ansökan i övrigt må lämnas utan avseende. 

 

 Som ovan. 

 Johan Hanson 

  O.Åhrström.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 8 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Forssgren, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§ 1. 

Till nämndens ordförande under innevarande år valdes herr borgmästaren A.E.Fagerlin med 4 

röster af 5 afgifna. 

 

§ 2. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 6 november 1912. 

 

§ 3. 

Hos byggnadsnämnden hade däckskalren J.Landström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en mindre gårdsbyggnad å tomten n:r 2 i kvarteret 

Ejdern. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen med villkor, att 

sökanden vid arbetets utförande ställde sig till noggrann efterrättelse föreskrifterna i gällande 

byggnadsordning. 

 

§ 4. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 12 december 1912, § 25, angående 

baningenjören E.G.R.Schultz’ val till ledamot af byggnadsnämnden för åren 1913 och 1914 i 

stället för ingenjöre O.Svensén, som afsagt sig uppdraget. 

 

 Som ofvan 

 Å tjänstens vägnar: 

 J.O.Dahl 

Justerat d. 5/2 13 

På Nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse å Stadsfullmäktige lokal 

den 10 jan. 1913. 

 

Närvarande: V.ordföranden hr O.Åhrström, hrr Norrby, Gustavsson, Gullberg, Nyberg, 

Lindkvist, Bjuggren, Hagberg och Landström samt undertecknad sekreterare. 

 

§ 1. 

Till justeringsmän valdes hrr Gullberg och Lindkvist. 

 

§ 2. 

Till ordförande för år 1913 återvalda pastor J.Hanson med fyra röster, Hr Åhrström erhöll två 

röster, varjämte en blank sedel avlämnades. 

 

§ 3. 

Till vice ordförande återvaldes folkskolläraren O.Åhrström med sju röster. Rektor G.Norrby 

erhöll en röst. 

 

§ 4. 

Antalet ledamöter i undervisningsnämnden bestämdes till fyra och antalet suppleanter till två. 

 

§ 5. 

Till ledamöter i undervisningsnämnden valdes hrr Norrby, Hanson och Gustavsson samt 

fröken Mörtsell och till suppleanter i samma nämnd hrr Bjuggren och Gullberg. 

 

§ 6. 

Antalet ledamöter i ekonominämnden bestämdes till fem och antalet suppleanter till två. 

 

§ 7. 

Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr Nyberg, Gullberg och Lindkvist med 

acklamation samt efter omröstning hrr Åhrström med sju röster och hr Gustavsson med sex 

röster. Pastor J.Hanson erhöll tre röster. Till suppleanter i denna nämnd valdes hrr Wester och 

Hagberg. 

 

§ 8. 

Folkskolestyrelsen beslöt att även för år 1913 uppdraga åt stadens drätselkontor att handhava 

den ekonomiska förvaltningen för Luleå folkskoleväsen. 

 

§ 9. 

Antalet ledamöter i barnavårdsnämnden bestämdes till fyra. 

 

§ 10. 

Till ledamöter i barnavårdsnämnden utsågos hrr Gustavsson, Åhrström och Gullberg samt 

fröken Mörtsell, varjämte pastor Hanson är självskriven ledamot. 

 

§ 11. 

Överläraren framlade följande förslag till fördelning av befattningarna som tillsyningsmän i 

de olika klasserna: 

J.Hansson: O.Åhrström, A.Rydorff, Hilma Nyman, Karlsvik. 

O.Åhrström: Hanna Sahlström, Lydia Sundström, Sigrid Dahl, Mjölkudden. 

G.Norrby: O.E.Wester, Hildur Mörtsell, Ellen Wingård. 



C.Gustavsson: A.Forsén, D.Ekroth, Elin [?-]berg, Hildegard Gunnarsson. 

A.Gullberg: G.Bohlin, Dagmar Eurén, Amanda Forsén, Tora Eriksson, Gertrud Ridderstråle. 

G.Nyberg: M.Hammarström, Hulda Jakobsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg. 

Hildur Mörtsell: Ellen Sundberg, Henny Söderström, Nanna Höglander, Selma Berglund. 

M.Lindkvist: J.Gunnarsson, Gurly Högström, Beda Carleson, Maria Högström. 

W.Oskarsson: G.Landström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Notviken. 

Folkskolestyrelsen godkände detta förslag. 

 

§ 12. 

Folkskolestyrelsen beslöt omedelbart annonsera de två av stadsfullmäktige beslutade ordinarie 

folkskollärarinnetjänsterna lediga till ansökning. I annonsen skulle angivas, att den ena 

tjänsten tills vidare kommer att förläggas till Mjölkudden. 

 

§ 13. 

Småskollärarinnan Ellen Wingård hade till folkskolestyrelsen avlåtit en skrivelse med begäran 

att hon måtte utfå det avdrag, som under förra halvåret 1912 gjordes å hennes avlöning. Med 

hänvisning till folkskolestyrelsens beslut den 23 april 1912 (§ 4) beslöt styrelsen lämna fröken 

Wingårds begäran utan avseende. 

 

§ 14. 

Ett av biblioteksnämnden upprättat förslag till prenumeration av tidningar och tidskrifter för 

skolbiblioteket godkändes. 

 

§ 15. 

Till ekonominämnden remitterades följande ärenden: 

1)Ersättning till Neder Luleå skoldistrikt för gossen Arvid Torsten Johanssons skolgång i 

Svartöstadens skola. 

2) Anskaffande för Mjölkuddens skola av en antracitkamin och 36 st klädhängare, 

uppsättande av skydd för glasen i ytterdörrarna därstädes samt fördelning av de s.k. 

blixtlamporna i Västra skolan på Mjölkuddens, Notvikens och ev. Karlsviks skola. 

3) Inköp av en orgen och en symaskin. 

4) Stadsbyggmästasren J.Wikbergs skrivelse om ordnande av vissa felaktigheter med 

avseende å målningsarbetena å Västra skolan. 

Röradne de under punkterna 2 och 3 upptagna ärendena äger ekonominämnden att även fatta 

beslut. 

 

§ 16. 

Folkskollärare D.Ekroths skrivelse med begäran om inköp av diverse slöjdverktyg 

remitterades till slöjdläraren för yttrandes avgivande, varefter undervisningsnämnden äger att 

utreda frågan. 

 

§ 17. 

Landshövdingeämbetets resolution i målet mot arb. J.G.Holm för visad tredska med avseende 

å ett barns skolgång upplästes, och framgick av denna, att folkskolestyrelsens begäran om 

handräckning för barnets skiljande från hemmet bifallits. 

Med anledning därav beslöt folkskolestyrelsen att, i fall flickan Hulda Maria Holm ej vid 

vårterminens början infinner sig i skolan, genast låta skilja flickan från hemmet och tills 

vidare föra henne till stadens fattiggård. Dock skulle i så fall omedelbart annonseras efter 

plats i enskilt hem. 

 



§ 18. 

Från regementsförvaltningen i Boden hade ankommit en skrivelse med förfrågan, om den 

nuvarande skollokalen i Notviken även för innevarande år behövdes för skolans räkning, och 

anmäldes samtidigt, att ordföranden redan besvarat denna fråga jakande. Folkskolestyrelsen 

godkände denna åtgärd. 

 

§ 19. 

Folkskolläraren David Ekroth hade anhållit om tjänstledighet för sjukdom under vårterminen 

1913. Folkskolestyrelsen beviljade hr Ekroth tjänstledighet under två månader under 

förutsättning, att nytt lagenligt sjukbetyg anskaffades. 

 

§ 20. 

Ordföranden och överläraren erhöllo i uppdrag att anställa vikarie för hr Ekroth (Folksk. 

Alfr.Svanqvist utsedd.) 

 

§ 21. 

Rektor G.Norrby och folkskolläraren O.Åhrström erhöllo i uppdrag att efter inhämtat yttrande 

från överläraren å folkskolestyrelsens vägnar till K.M:T avgiva underdånigt utlåtande över till 

folkskolestyrelsen remitterat betänkande angående undervisningsstatistikens ordnande. 

 

§ 22. 

Till undervisningsnämnden remitterades tvänne skrivelser med begäran om tillstånd för barn i 

skolan att deltaga i nattvardsundervisningen. Nämnden har att i ärendet fatta beslut. 

 

§ 23. 

Från ekonominämnden anmäldes, att densamma vid sammanträde den 17 dec. 1912 till 

entreprenär för installation av el.ljus i Va skolan antagit J.M.Nilssons el.byrå i Boden för en 

summa av 1494:- kr., för uppsättande av dörrar i övre flygelkorridorerna i östra skolan 

snickaren A.Malmström för en summa av 140 kr samt för målning av bänkar målarna 

J.Öhman och Axel Westerlund för ett pris av 2:50 kr för varje bänk, dock under villkor, att 

lokal för arbetet tillhandahålles i skolan. Samtidigt anmäldes av överläraren, att han i enlighet 

med av ekonominämnden givet uppdrag, verkställt inköp av möbler för expeditionen och 

lärarerummen, och att han överenskommit med målaren Westerlund och Öhman, att de för en 

kostnad av 36 kr verkställer tvättning av lärarrummen vid förstugor i Östra Folkskolan. 

 

§ 24. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma satt följande tjänstgöringsbetyg: 

Fru Gurly Högström: 

 Undervisningsskicklighet   Berömlig; 

 Förmågan att i skolan upprätthålla ordning samt 

 att i övrigt leda ungdomens uppfostran  Berömlig; 

 Nit   Med utmärkt beröm godkänt; 

 Vandel    Hedrande. 

Fröken Hulda Lindgren: 

 Undervisningsskicklighet   Berömlig; 

 Förmåga etc.    Berömlig; 

 Nit    Berömligt; 

 Vandel    Hedrande. 

Vik. Småskollärarinnan Berta Karleson: 

 Undervisningsskicklighet  Med beröm godkänt; 



 Förmåga etc.   Med utmärkt beröm godkänt; 

 Nit    Berömligt; 

 Vandel    Hedrande. 

 

 Dag och plats som ovan 

 Oskar Åhrström 

   P.Edv.Lindmark. 

Justerat: 

Alf.Gullberg 

Melcher Lindqvist” 



”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 10 jan. 1913. 

 

Närvarande: hrr Åhström, Gustavsson och Gullberg samt undertecknad sekreterare. 

 

§ 1. 

Till ordförande valdes pastor J.Hanson. 

 

§ 2. 

Ordföranden erhöll i uppdrag att till ett följande sammanträde kalla gossarne Axel Mauritz 

Westerlund och Karl Oskar Johansson jämte deras föräldrar och deras senaste lärare. 

  

 Dag som ovan 

 Oskar Åhrström. 

   P.Edv.Lindmark.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Nilsson äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§ 1. 

Valdes till ordförande under innevarande år disponenten G.Burström och till vice ordförande 

v. konsul H.Burman. 

 

§ 2. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 10 december 1912. 

 

§ 3. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 decemb er 1912 angående beslutad ombyggnad 

af östra långkajen vid norra hamnen för en kostnad af 32000 kronor; och beslutade 

Hamndirektionen att uppdraga verkställigheten af detta beslut åt Hamnmästaren med 

anmodan tillika att redan nu sätta arbetet i gång i den omfattning årstiden och 

omständigheterna i öfrigt medgåfve, på det arbetsförtjänst i möjligaste mån måtte beredas 

stadens arbetslösa arbetare. 

 

§ 4. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 12 september 1912 erbjudit Bankaktiebolaget 

Norra Sverige nedläggande af donationsjordsprocessen rörande bättre rätt till den s.k. 

Bryggeritomten eller fastigheten Nr 20 i Luleå stad, hade banken uti en till Fullmäktige 

ingifven skrifvelse, hvilken remitterats till Hamndirektionen, förklarat sig villig att ingå 

förlikning på föreslagna villkor, under förutsättning dels att staden åtoge sig nödtorftigt 

underhåll af kajbyggnaden utanför tomten, dels att banken på visst sätt erhöll företrädesrätt till 

förnyad upplåtelse af tomten vid nu föreslagen tomträttstids utgång. 

Efter föredragning af detta ärende, beslutade Hamndirektionen, som ansåg sig böra fatta 

Stadsfullmäktiges beslut om remiss till Hamndirektionen såsom endast afseende yttrande i 

frågan, huruvida staden borde åtaga sig underhåll af kajbyggnaden under tomträttstiden, att 

återställa remisshandlingarne till Stadsfullmäktige med det uttalande, att då hamnen icke 

kunde påräkna några som helst inkomster vara sig i form af hamnafgifter för de varor, som 

lastades öfver kajen i fråga, eller annorledes, Hamndirektionen ansåg att hamnmedel icke 

kunde användas till kajbyggnadens underhåll. 

 

§ 5. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 december 1912 angående bifall till 

Hamndirektionens gjorda hemställan om inrättande af en befattning å ordinarie stat å 

hamnkontoret, benämnd hamnbokhållare. 

Sedan antecknats att befattningshafvaren skulle åtnjuta samma aflöningsförmåner, som äro 

stadgade beträffande andra stadsbokhållaren äfvensom att han skulle skyldigkännas, att vid 

förefallande behof och i den utsträckning, att vid förefallande behof och i den utsträckning, 

som göromålen å hamnkontoret det medgåfve, utföra det arbete för drätselkontorets räkning, 

som kunde blifva honom anförtrodt, beslutade Hamndirektionen på hemställan af 

Hamnmästaren att antaga extra biträdet å hamnkontoret B.Fridström till hamnbokhållare, 

räknadt f.o.m. den 1 januari 1913. 

 

§ 6. 

Till hamnmästaren remitterades för yttrande 



1o) Drätselkammarens framställning att hamnen ville öfvertaga stadens kallbadhus med 

inventarier 

2o) Lovisa Risberg begäran att få hafva henne tillhörig kiosk kvarstående vid norra hamnen 

m.m. 

 

§ 7. 

Stationsinspektor A.G.Johansson hade uti ingifven skrifvelse anhållit att till honom utgående 

arfvode för uppburna hamnspårsafgifter måtte för år 1912 på grund af den ökade trafiken utgå 

med 15% af influtna medle i stället för nu utgående 10% å dessa. 

Som emellertid arfvodet utginge i viss procent af inkasserade afgifter och således inträffad 

ökning i trafiken följts af motsvarande ökning i arfvodet beslutade Hamndirektionen vid 

föredragning af ärendet att afslå den gjorda framställningen. 

 

§ 8. 

Sedan Hamnmästaren öfverlämnat vid årsskiftet upprättad förteckning öfver hamnens 

inventarier, beslutade Hamndirektionen lämna Hamnmästaren i uppdrag att föranstalta därom, 

att de inventarier, som i förteckningen angifvits som bristfälliga, blifva iordningsställda eller, 

då så anses nödigt, ersatt med nya sådana. 

 

§ 9. 

Sedan Hamnmästaren genom annons i ortstidningarne infordradt anbud å leverans af 210 st 

furupålar föredrogs nu vid öppnandet af anbuden fördt protokoll af den 8 januari 1913. 

Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen att antaga af O.L.Bergström, 

Skogså, afgifvet anbud att leverera pålarne till ett pris af 83 öre pr löpmeter, såsom varande 

det lägsta af de afgifna, under förutsättning dock att fullgod borgen ställes för leveransens 

behöriga fullgörande. 

Hamndirektionen beslutade vidare, att därest aftal icke skulle kunna träffas med Bergström, 

som förebehållit sig besked om anbudets antagande senast före nästlidne december månads 

utgång, skulle kontrakt i stället uppgöras med Anders Eriksson m.fl. i Skogså, hvilka erbjudit 

sig leverera pålarne till ett pris af Kr 11:90 pr st; och uppdrogs verkställigheten af dessa beslut 

till Hamnmästaren. 

 

§ 10. 

Stockholms Rederiaktibolag Svea hade genom Larson & Lind hos Hamndirektionen anhållit 

om 25% rabatt å under 1912 erlagda hamnafgifter för ångarne Sigvard och Brage, enär de 

underhållit regulier förbindelse den förre på traden Göteborg – Luleå och den senare å traden 

Lübeck – Köpenhamn – Luleå. 

Efter föredragning af en af Hamnmästaren i ärendet förebragt utredning beslutade emellertid 

Hamndirektionen att, då firman icke iakttagit i gällande taxa lämnad föreskrift om 

hamnförvaltningens delgifning på förhand af kungjord turlista, afslå den gjorda 

framställningen. 

 

§ 11. 

L.Possehl & Co hade genom konsul W.Thilo i Narvik gjord framställning  anhållit om 

återbetalning med 25% af de hamnafgifter, som erlagts för de af firmans fartyg, hvilka besökt 

Luleå hamn under år 1912. 

Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen, som sakande anledning att frångå 

redan intagen ståndpunkt i saken, att med hänvisning till hvad förut från direktionens sida 

anförts vid liknande framställningar, afslå den gjorda framställningen. 

 



§ 12. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med begärdt yttrande öfver Drätselkamamrens framställning 

om beredande af plats för från elektricitetsverket uppsagd personal, beslutade 

Hamndirektionen meddela drätselkammaren att någon sysselsättning f.n. icke kan beredas 

ifrågavarande personal vid hamnen eller dess arbeten. 

Hamndirektionen beslutade vidare på Hamnmästarens hemställan att lämna poliskonstapel 

A.Nordströms framställning om anställning vid hamnen vintertid utan afseende. 

 

§ 13. 

Maskinisten å bogserångaren Balder C.L.Malmström hade hos Hamndirektionen gjort 

framställning om förhöjning af till honom nu utgående arfvode, 1500 kronor, till 1800 kronor 

räknadt f.o.m. den 1 januari 1912. 

Sedan Hamnmästaren uti afgifvet yttrande tillstyrkt Malmströms framställning i så måtto, att 

han f.o.m. innevarande år skulle komma i åtnjutande af sitt andra ålderstillägg, beslutade 

emellertid Hamndirektionen vid ärendets föredragning att, då ömmande omständigheter 

förelåge, tilldela Malmström ett tillfälligt understöd af 100 kronor för år 1913 under villkor, 

att Malmström ingår på den af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 antagna nya lönestaten. 

 

§ 14. 

Antecknades att hr Schönfeldt aflägsnade sig från sammanträdet under behandlingen af i 

föregående paragraf af detta protokoll antecknadt ärende. 

 

§ 15. 

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att utan afseende lämna 

maskinisten J.Erikssons framställning och antingen befrielse från tjänstgöring vintertid eller 

ett extra lönetillägg af 500 kronor såsom ersättning för vintertjänstgöringen. 

 

§ 16. 

Antecknades att hr Burman aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§ 17. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för december månad 1912 samt af 

Hamnmästaren afgifven summarisk redogörelse öfver influtna och utestående hamnmedel för 

år 1912. 

 

§ 18. 

Timmermannen Axel Dahlbom, hvilken under arbete vid packhuskajens ombyggnad erhållit 

ett huggsår i högra foten hade med bifogande af läkareintyg anhållit om fri läkarevård och 

ersättning för mistad arbetsförtjänst under den tid, 25/11 – 8/12 1912, som han varit 

oförmögen till arbete. 

Vid behandling af ärendet beslutade Hamndirektionen att dels ersätta Dahlboms utlägg till 

doktor G.Neander enl. räkning med 10 kronor dels utbetala sjukaflöning till Dahlbom under 

14 dagar efter 1 krona 50 öre pr dag. 

 

§ 19. 

Beslutade Hamndirektionen att i och för vederbörliga ansökningar hos Byggnadsnämnden 

anmoda Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören att uppgöra och inkomma med ritningar 

resp. tomtkartor öfver den utförda tillbyggnaden af varuskjulet å hamnpiren och det till 

kvarteret Hägern flyttade f.d. södra spruthuset. 

 



§ 20. 

Bemyndigades Hamnmästaren att inköpa för beslutad förändring af f.d. södra spruthuset 

erforderligt virke. 

 

§ 21. 

Beslutade Hamndirektionen att afhålla i reglementet bestämda ordinarie sammanträden kl. 6 

e.m. med undantag af månaderna juni – augusti, då sammanträdestiden skulle sättas till kl. 5 

e.m. 

Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradts den 11/2 1913. 

Gust Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 15 januari 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Fernlund, Sandström och Bucht. 

 

§ 1. 

Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat en till Stadsfullmäktige ställd 

framställning angående aflöningsförhållandena för vikarie åt stadsläkaren i Luleå med 

anhållan att kammaren ville med afgifvande af yttrande och förslag i ärendet öfverlämna 

densamma till Stadsfullmäktige äfvensom att Drätselkammaren, då ärendet vore af 

synnerligen brådskande beskaffenhet ville omedelbart utanordna erforderliga medel för 

aflöning af vikarie intill dess Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att förskottsvis till 

Hälsovårdsnämndens förfogande ställa för vikaries anskaffande och aflönande erforderliga 

medel samt att med öfversändande af Magistratens skrifvelse i saken hos Stadsfullmäktige 

göra anmälan om den företagna åtgärden med anhållan om godkännande. 

 

 Som ofvan 

  å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 

januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och Nilsson äfvensom 

Stadsbyggmästaren. 

 

§ 1. 

Sedan Röda korsets lokalkomité i Luleå hos Drätselkammaren gjort framställning om 

upplåtande afgiftsfritt, däri inbegripet fritt lyse och värme, af stadshusets festivitetsvåning för 

afhålland eaf en basar hade Stadskamreraren och Stadsbyggmästaren uti afgifna yttranden på 

anförda skäl afstyrkt bifall till framställningen. 

Efter samråd med stadsbyggmästaren beslutade emellertid nämnden, som ansåg önskligt vara 

att i möjligaste grad kunna tillmötesgå allmänhetens anspråk att vid behof få använda stadens 

festvåning för tillställningar, där en större allmänhet kunde väntas tillströmma, att, med 

anledning af de nya uppslag, som framkommit, och med frångående af sin förut utfärdade 

föreskrift att basar ej finge i våningen anordnas, på försök upplåta festvåningen till Röda 

korset för att afhålla basar i förening med tombola den 1 och andra nästkommande februari 

mot följande villkor: 

1:o) att basarstånd och tombola placeras fristående i rokokosalongen, sedan denna fullständigt 

utrymts beträffande möbler och mattor; 

2:o) att tombolalotter och vinster icke få förses med skoningsringar eller nummerbrickor af 

metall eller annat hårdt materiel, som kan skada golf eller mattor; 

3:o) att servering af något slag icke får förekomma i något af festvåningens rum eller 

förfriskningar där intagas; dock att servering eventuelt må äga rum å musikläktaren, 

serveringsrummet och angränsande s.k. diskrummet. 

4:o) att i öfrigt samtliga af nämnden fastställda allmänna bestämmelser rörande festvåningen 

med undantag af här ofvan under 1:o meddeladt villkorligt undantag noggrannt skola 

efterföljas; 

5:o) att lämpligt antal marskalkar utses, som hafva till uppgift att tillse det besökarne icke fara 

illa med lokalen och dess inventarier och att samtliga föreskrifter efterlefvas. 

I hyra för lokalen innefattande festsalen med läktaren, entrésalongen, rokoko- och 

empiresalongerna med tillhörande kapprum m.m. skall erläggas afgift efter stadens 

själfkostnadspris för uppvärmning och belysning, såvida ej Stadsfullmäktige helt efterskänka 

detta, hvilket nämnden för sin del ville tillstyrka. Nämnden beslutade emellertid att komitén, 

intill dess Stadsfullmäktige fattat beslut med anledning af eventuell framställning i saken, 

skulle hos drätselkontoret deponera 50 kronor, innan lokalerna få disponeras. 

 

 Som ofvan 

  H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 20 

januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Fernlund, Bucht och Nilsson. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 20 december 1912 och 15 januari 1913. 

 

§ 2. 

Valdes rådman P.Sandström till Nämndens vice ordförande under innevarande år. 

 

§ 3. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 december 1912 

1:o) angående bemyndigande för Kammaren att förnya stadens lån å 50000 kr i löpande 

räkning 

2:o) angående beslutad afsättning af 2% af i 1913 års stat beräknade brännvinsmedel för 

främjande af nykterhetsändamål m.m. 

3:o) angående restitution af brikettbasen O.A.Nordströms utskylder för år 1911 

4:o) angående afslag å Luleå Goodtemplares och Luleå National godtemplares framställningar 

om anslag för år 1912. 

 

§ 4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från stadens ombud vid 

mantalsskrifningsförrättningarna J.V.Nordström, J.Lindgren, C.A.Palm och J.F.Johansson 

inkommen skrifvelse med begäran att ett belopp, beräknadt efter fem kronor pr 

förrättningsdag, måtte tilldelas en hvar af dem såsom ersättning för arbete och tidsspillan vid 

1912 års mantalsskrifningsförrättning. 

Ekonominämnden som visserligen ansåg skäligt att ersättning lämnades, beslutade emellertid 

att, då det å andra sidan säkerligen vore lagstridigt att lämna dylik ersättning, afstyrka bifall 

till framställningen. 

 

§ 5. 

Arbetaren G.Stjernborgs hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om afkortning af 

utskylder remitterades till Stadsingenjören för utredning i afseende å längden af Stjernborgs 

sysselsättning i stadens arbeten och storleken af därvid uppburen aflöning under det år, hvarå 

ifrågavarande taxering grundar sig. 

 

§ 6. 

Till Stadsfogden remitterades 

1:o) Emma Högströms framställning om afkortning af aflidne J.P.Högströms utskylder för år 

1910 

2:o) C.L.Malmströms begäran om afkortning af kommunalutskylder för åren 1909 och 1910 

3:o) J.Öbergs framst. att få genom månatliga afbetalningar gälda honom påförda oguldna 

utskylder. 

 

§ 7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af Styrelsen för Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalt gjord ansökan om ett anslag af 1400 kronor för år 1913 såsom bidrag 

till fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet. 



Sedan antecknats att nu begärt anslag med 100 kronor understiger det under föregående år 

beviljade, beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till 

framställningen samt att erforderliga medel måtte utgå af i innevarande års stat under rubrik 

35 afsatt belopp för oförutsedda utgifter. 

 

§ 8. 

Föredrogs Kungl. Maj:ts utslag dels af den 1 juni 1911 i fråga om Aktiebolaget Gellivare 

Malmfälts inkomsttaxering år 1907 dels af den 25 oktober 1912 i fråga om Aktiebolaget 

Gellivare Malmfälts bevillningstaxering år 1908, Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags 

bevillningstaxering år 1909 samt i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas 

bevillningstaxeringar för åren 1908 och 1909. Sedan uträkning af de kommunalutskylder, som 

respektiva bolag hafva att ytterligare erlägga till Luleå stad på grund af ifrågavarande utslag, 

blifvit genom stadskassörens försorg verkställd, beslutade Ekonominämnden att bolagen 

skulle delgifvas uträkningen med anhållan om beloppens inreverserande till stadens kassa. 

 

§ 9. 

Från Fastighetsaktiebolaget Brage inkommen skrifvelse med begäran om restitution på grund 

af Kungl. Kammarrättens utslag den 18 novemberf 1912 af för mycket erlagda utskylder för 

år 1911 remitterades till Taxeringsnämndens ordförande med anhållan om yttrande. 

 

§ 10. 

Som vid den i samband med mobiliseringsöfningarna under år 1912 anbefallda utskrifningen 

af hästar brist uppstått i det antal, som staden skulle tillhandahålla, så att en häst måst af 

mönstringskommissionen legas, hade Länsstyrelsen anmodat drätselkammaren att inbetala 32 

kronor, utgörande det belopp, hvarmed den förhyrda hästens legopris öfverstigit stadgad 

ersättning. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att till Stadsfullmäktige 

öfversända Länsstyrelsens framställning jämte ett af ordföranden i stadens 

hästuttagningsnämnd i ärendet afgifvet yttrande med hemställan att det fordrade beloppet, 32 

kronor, måtte få till Länsstyrelsen utbetalas. 

 

§ 11. 

Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat en af Stadsfiskalen uppgjord förteckning 

öfver behöfliga nyanskaffningar, reparationer m.m. för poliskårens behof under innevarande 

januari månad; och beslutade nämnden att öfverlämna förteckningen till Stadsfiskalen för 

verkställande på bästa och billigaste sätt. 

 

§ 12. 

Som det visat sig nödvändigt erhålla bredare trycksidor särskildt uti bilagorna till 

Stadsfullmäktiges protokoll, beslutade Ekonominämnden att Stadsfullmäktiges protokoll med 

bilagor f.o.m. innevarande år skola med bibehållande af nuvarande format i öfrigt, uppsättas 

med 1/6 bredare trycksidor, hvarvid med bibehållande af nuvarande prisberäkning priset pr 8-

sidigt ark skulle blifva kr 29:20; och skulle antecknas att Leo Ruths boktryckeri med hvilken 

staden hade aftal rörande tryckningen af Stadsfullmäktiges protokoll, förklarat sig för sin del 

godkänna förändringen. 

 

§ 13. 

Beslutade Ekonominämnden på förslag af Stadskamreraren att till dem af poliskårens 

ordinarie befattningshafvare, som hafva arfvodet uppdeladt i lön och tjänstgöringspenningar, 



lönen skall utbetalas månadsvis i förskott och tjänstgöringspenningarna månadsvis i 

efterskott; och skulle denna bestämmelse omedelbart träda i kraft. 

 

§ 14. 

Sedan Dagny Håkansson uti ingifven skrifvelse gjort framställning om befrielse på anförda 

skäl af hundskatten för år 1913 för en henne tillhörig hund, beslutade Ekonominämnden, som 

ansåg ömmande omständigheter föreligga, att lämna bifall till framställningen. 

 

§ 15. 

Utanordnades följande räkningar 

Henny Tegström & C:o, 12 st fotografier  Kr. 18;- 

David Lagercrantz, kommissionsarfvode  Kr. 10:- 

 

§ 16. 

Beslutade Nämnden att Rikskalendern för år 1913 skulle inköpas för drätselkontorets räkning. 

 

§ 17. 

Inkomna förnyelsekvitton å Stadskamreraren K.H.Santessons och Stadskassören J.O.Dahls 

garantiförsäkringar öfverlämnades till ordföranden för förvaring. 

 

§ 18. 

Uppdrogs till Stadskamreraren, att införa en mindre annons med angifvande af tid, inom 

hvilken ansökningar om anslag af de utaf Stadsfullmäktige för allmänna ändamål afsatta 

brännvinsmedlen skulle vara till drätselkammarens inkomna. 

 

 Som ofvan 

  å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

P.Sandström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 21 januari 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, 

Gustafsson, Sandström, Bucht och Skarstedt. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollen af den 2 december 1912 och 2 januari 1913. 

 

§ 2. 

Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll den 12 december 1912 rörande val af 

redaktören H.Fernlund till ledamot och kaptenen C.Skarstedt till suppleant af 

drätselkammaren. 

§ 3. 

Sedan Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse vitsordande stadskassören J.O.Dahls oförvitliga 

tjänstgöring hemställt, att Drätselkammaren ville med stöd af Stadsfullmäktiges beslut den 25 

januari 1912 berättiga Dahl att f.o.m. den 1 innevarande januari uppbära det med 

stadskassörsbefattningen förenade första ålderstillägget á 500 kronor, beslutade Kammaren 

vid föredragning af ärendet att bifalla den gjorda framställningen. 

 

§ 4. 

I samband med behandlingen af i föregående § af detta protokoll förtecknadt ärende beslutade 

drätselkammaren att lämna Stadskamreraren i uppdrag att uppgöra och inkomma med förslag 

till allmänna föreskrifter rörande sättet för uppflyttning i högre lönegrad af 

befattningshafvare, med hvilkas tjänster ålderstillägg äro förenade. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remmitterat en fårn Stadsbokhållaren A.Glaas 

inkommen skrifvelse med begäran, att Stadsfullmäktige ville dels bevilja honom ett 

lönetillägg af 600 kronor att utgå f.o.m. den 1 januari 1913 dels tillerkänna honom rätt att för 

erhållande af ålderstillägg räkna sig till godo den tid, han varit stadens tjänst anställd, hade 

Stadskamreraren uti afgifvet yttrande på anförda skäl hemställt om bifall uti framställningen 

på så sätt, att andre stadsbokhållarens arfvode skulle räknadt f.o.m. den 1 januari höjas till 

2600 kronor, hvaraf 1850 kronor skulle anses utgöra lön och 750 kronor 

tjänstgöringspenningar samt att stadsbokhållaren A.Glaas skulle berättigas att för erhållande 

af ålderstillägg räkna sig till godo den tid, han varit i stadens tjänst anställd som t.f. kassör vid 

stadens allmänna arbeten och som t.f. stadsbokhållare. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkkammaren, som ansåg ostridigt att till 

stadsbokhållaren nu utgående arfvode vore för lågt, att återställa framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan att Stadsbokhållaren A.Glaas måtte tilldelas en lönefyllnad 

för år 1913 af 400 kronor samt att framställningen i öfrigt för närvarande icke måtte föranleda 

någon åtgärd. 

Drätselkammaren beslutade vidare att uppdraga till Stadskamreraren att med ledning af de 

erfarenheter, som blifvit gjorda och under innevarande år ytterligare kunde göras, senast i 

samband med afgifvande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år uppgöra 

och inkomma med motiveradt förslag till eventuelt behöflig omreglering af drätselkontoret 

och dess tjänstebefattningar. 

  



§ 6. 

Beslutade drätselkammaren bifalla en af Stadskamreraren gjord begäran att af i innevarande 

års utgiftsstat för skrifhjälp å drätselkontoret afsatt anslag få använda 1200 kronor till aflöning 

af ett extra skrifbiträde å drätselkontoret. 

 

§ 7. 

Föredrogs och godkändes af konsistorienotarien A.Carlgren afgifven förbindelse rörande årlig 

afbetalning å bokföraren Fr.E. von Garreltz’ kommunalutskylder i enlighet med 

drätselkammarens beslut den 23 nästlidne november. 

 

 Som ofvan 

  å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå barnavårdsnämnd den 27 jan. 1913. 

 

Närvarande: Hrr J.Hanson, C.Gustavsson, O.Åhrström, A.Gullberg, fröken Hildur Mörtsell 

och undertecknad sekreterare. Varjämte till sammanträdet särskilt kallats lärarinnan Hulda 

Lindgren och folkskolläraren A.Forsén. 

 

§ 1. 

Protokollet från föregående sammanträde förklarades justerat. 

 

§ 2. 

Från polismyndigheten hade inkommit anmälan, att gossen Karl Oskar Johansson, son till 

malmarbetaren F.O.Johansson, boende å Magasinsgatan 18, vid besök i handl. Kempes affär 

den 7 dec. 1912 tillgripit en portmonnä med inneliggande pengar. I enlighet med beslut vid 

barnavårdsnämndens sammanträde den 10 Jan. 1913 hade till detta sammanträde kallats 

nämnda gosse samt hans föräldrar och äldre broder. Av dessa hade endast modern och gossen 

Karl Oskar infunnit sig. Fadern hade ej anträffats med kallelsen sonen Gottfrid hämtades med 

polisens hjälp till sammanträdet. Vid förhör med gossen Karl Oskar lämnade denne samma 

beskrivning på förloppet vid den ovannämnda stölden, som han först lämnat till 

polismyndigheterna. Därjämte meddelade han, att han under höstens lopp tagit en portmonnä 

ur en släde, att han ur denna portmonnä tagit 10 öre till en julbok, men att portmonnän sedan 

tillvaratagits av lärarinnan och överlämnats till ägaren; att han under denna termin tagit 2 

tioöringar och 1 femöring från katederbordet i skolan, att stölden hos Kempe skedde på 

tillskyndan av brodern Gottfrid, och att denne broder vid flera tillfällen uppmanat honom till 

stöld. 

Vid därefter företaget förhör med den äldre brodern Gottfrid Johansson framkom, 

att han tagit pengar i hemmet ett flertal gånger, och att han en gång stulit 2 kr i Kafé Norden, 

vilken dock genast bleve honom fråntagen; 

att han tre olika gånger skickat brodern Karl Oskar till samma skobasar för att där stjäla 

portmonnäer, vilket ock lyckats tvenne gångar. Dessa portmonnäer hade dock enligt gossens 

uppgift av fadern återburits till affären; 

att han givit brodern i uppdrag att skaffa pengar, vilket uppdrag resulterade i stölden i Kempes 

affär; och 

att han vid flera tillfällen i faderns eller moderns namn skrivit brev till olika personer med 

begäran om penningelån och sedan skickat den yngre brodern för att lämna breven och hämta 

pengarna. På det sättet hade han erhållit 2 kr på Kafé Norden, 3 kr hos Augusta Jansson, 1,50 

kr hos Aug.Andersson och 1 kr. från en ej namngiven granne. 

Med anledning av vad som under förhöret framkommit, beslöt barnavårdsnämnden uppdraga 

åt dess ordförande att allvarligen tillhålla fadern till de båda gossarna att mera än hittills 

vinnlägga sig om barnens fostran till hederliga, laglydiga samhällsmedlemmar och bättre hålla 

uppsikt över deras förehavanden; att lämna ledamoten hr Gullberg i uppdrag att tillse, att 

gossen Karl Oskar erhöll syn i hemmet; och att till stadsfiskalen anmäla, vad som blivit 

nämnden bekant ang. gossen Gottfrid Johansson, varefter nämnden ville fatta beslut rörande 

sistnämnda gosse. 

 

§ 3. 

Förhör anställdes med gossen Karl Mauritz Westerlund rörande de stölder, som anmälts till 

nämnden genom polisrapport av den 12 dec. 1912. Utöver vad i polisrapporten omnämnts, 

erkände gossen, att han tagit 4 literbuteljer ur exekutor Palms källare och fått dem till 

utskänkningsbolaget för 10 öre st., att han stulit rädisor från hemmet och sålt dem till 

N.O.Lundström & Co och C.A.Govenius, och att han efter polisförhöret den 9 dec tagit 10 st 



frusna ölflaskor, vilka han sedan sökt sälja å Luleå bryggeri. Då detta misslyckats, hade han 

burit dem tillbaka till hr Olauséns källare, där han tagit dem. 

Fadren nämnde, att gossen sedan tidigt börjat snatta i hemmet. 

Barnavårdsnämnden beslöt begära plats för gossen Karl Mauritz Westerlund å Halls 

åkerbrukskoloni eller, ifall plats ej kunde beredas där, å Näsbyns skyddshem. 

Fadern gav sitt samtycke till detta barnavårdsnämndens beslut. 

Herr Gullberg reserverade sig mot beslutet. 

 

§ 4. 

Med anledning av polisrapport av den 20 jan. 1913 hade till dagens sammanträde inkallats 

arbetaren Johan Oskar Johansson och hans hustru Maria Johansson, vilka beskyllts för 

uppenbar vanvård av makarnas båda minderåriga barn Lilly Davida, född 10.9.1906, och 

Anny Ingeborg, född 25.9.1909. 

Sedan nämnden genom att få del av polisförhörsprotokollet och genom förhör med de båda 

makarna förvissat sig om att hustru Maria Johansson ej vore i stånd att på ett rätt sätt vårda sig 

om de båda barnen, beslöt nämnden att med polismyndighetens tillhjälp låta skilja barnen från 

hemmet och föra dem till stadens fattiggård, där de skulle vistas till dess annat hem kunde 

beredas dem. Sekreteraren erhöll i uppdrag att annonsera efter lämpliga hem. Protokollet 

förklarades i denna punkt genast justerat. 

 

§ 5. 

Med anledning av att änkan Wennberg förklarat sig vilja hos styrelsen på åkerbruksanstalten 

Hall begära, att hennes son Albin bleve utskriven därifrån, beslöt nämnden förklara, att den 

ingenting har att erinra mot, att gossen Wennberg utskrives från Hall, om koloniens styrelse 

så finner lämpligt. 

 

§ 6. 

Barnavårdsnämnden beslöt överklaga Konungens Befallningshafvandes beslut att vägra 

statsbidrag för gossen Johan Artur Stenberg, som av nämnden inackorderats å stadens 

fattiggård, sedan försök att skaffa honom vårt i enskilt hem misslyckats. 

 

§ 7. 

Till justeringsmän valdes hrr Åhrström o Gustavsson. 

 

 Dag om ovan 

 John Hanson 

  P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

Oskar Åhrström Hildur Mörtsell 

C.Gustavsson” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 27 jan. 

1913. 

 

Närvarande: Hrr J.Hanson, G.Norrby o C.Gustavsson, fröken Hildur Mörtsell samt 

undertecknad. 

 

§ 1. 

Till ordförande valdes, pastor J.Hanson och till sekreterare överlärare P.Edv.Lindmark. 

 

§ 2. 

Från tio st. barn hade ansökningar i kommit om tillstånd att få besöka nattvardsskolan 

samtidigt med det de gå i folkskolan. 

Dylikt tillstånd lämnades å Hanna [?], [?] Sehlstedt, Danny Nilsson och [?] Håkansson, 

afseende de båda sistnämnda förbehöll sig dock nämnden rätt att vid vårterminens slut pröva, 

om ytterligare ett års skolgång skulle av dem krävas. Avslagna blevo framställningarna från 

Linus Bramberg, Herbert Sjölund, Anselm Hedkvist, Alida Alin, Otto Lundin och Alva 

Pettersson. 

 

§ 3. 

Undervisningsnämnden beslöt att för varje barn från Neder-Luleå socken, som besökt 

skolorna inom Luleå stads skoldistrikt, bestämma en avgift av 35 kr för läsår. 

 

§ 4. 

Överlämna anmälda, att till vikarie för hr Ekroth antagits stud. E.Söder för första tiden och 

folkskolläraren fil.stud. A.Svankvist för tiden efter 26 jan. och att till vikarie för fr. Hildur 

Nyman, som begär en kortare ledighet med anledning av en broders sjukdom och död, 

antagits fru Anna Sundvall. 

 

 Dag som ovan 

 John Hanson 

  P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 30 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, 

Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindqvist, Åhrström, Hellsten, 

Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, 

Hansson, Palm, Leijonflycht, Fernlund, Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, 

hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström, Nordström, Westerberg och 

Edström, af hvilka Herr Westerberg var frånvarande utan anmäldt laga förfall samt de öfriga 

ej kunna med kallelse anträffas. 

Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Lindqvist och Åhrström att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 6 

instundande februari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de 

vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 12 december 1912 och den 7 innevarande januari 

förda protokoll. 

 

§ 3. 

Magistraten hade till Drätselkammaren öfverlämnat en till Stadsfullmäktige ställde skrifvelse 

angående aflöningsförhållandena för vikarie åt stadsläkaren i Luleå under dennes ledighet på 

grund af sjukdom med anhållan att Kammaren ville med afgifvande af yttrande och förslag i 

ärendet öfverlämna densamma till Stadsfullmäktige äfvensom, då ärendet vore af synnerligen 

brådskande beskaffenhet, omedelbart utanordna erforderliga medel för aflöning af vikarie, 

intill dess Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att förskottsvis till Hälsovårdsnämndens förfogande 

ställa för vikaries anskaffande och aflönande erforderliga medel samt att med öfversändande 

af Magistratens skrifvelse i saken hos Stadsfullmäktige göra anmälan om den företagna 

åtgärden med anhållan om godkännande. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bemyndiga Hälsovårdsnämnden att med tillgängliga medel bestrida 

kostnaden för aflöning af stadsläkarens vikarie. 

 

§ 4. 

Sedan Förrådsförvaltaren C.G.Svensson uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse anhållit 

att blifva befriad från honom meddeladt uppdrag att vara suppleant i Drätselkammaren, hade 

Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige, med bifall till hans anhållan, ville till 

suppleant i Drätselkammaren intill utgången af år 1915 utse 1:ste Baningenjören A.B.Gärde. 

Efter erhållen upplysning att Baningenjören Gärde ej torde vara valbar, beslöto 

Stadsfullmäktige att återremittera ärendet till Beredningsnämnden. 

 

§ 5. 

På förslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige med anledning af därom utaf 

Drätselkammaren gjord begäran att bemyndiga Drätselkammaren att själf eller genom den 

Kammaren i sitt ställe förordnade för framtiden i alla beskattningsfrågor uti samtliga instanser 

föra stadens talan samt att i sådant hänseende å stadens vägnar anföra besvär samt afgifva 

förklaringar och påminnelser; och skulle utdrag af detta protokoll i sådant afseende tjäna till 

fullmakt. 



 

§ 6. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af C.J.Sundgren hos Stadsfullmäktige gjord framställning om 

ersättning för olycksfall, som drabbat honom under vattenkörning å stadens gator, hade 

Drätselkammaren under erinran att staden icke hade skyldighet att i föreliggande fall utgifva 

ersättning enligt lagen angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 

1901, på af Stadsingenjören uti afgifvet yttrande anförda skäl hemställt, att ett belopp, 

motsvarande den afgift Sundgren erlagt för sin sjukhusvård eller 17 kronor, måtte få till 

honom utbetalas från fonden för olycksfallsförsäkring. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla detta 

Drätselkammarens förslag. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Sundgren en ersättning i ett för 

allt af 100 kronor att utgå från fonden för olycksfallsförsäkring. 

 

§ 7. 

Hos Stadsfullmäktige hade Magasinsbokhållaren Johan Eriksson med stöd af bilagda 

handlingar anhållit, att då han för år 1911 blifvit påförd bevillning af inkomst för 1,700 kronor 

utan att behörigt bevillningsfritt afdrag blifvit gjordt, det af honom på grund häraf för mycker 

erlagda utskyldsbelopp till staden, 21 kronor 36 öre, måtte till honom återbetalas. 

Drätselkammaren hade uti afgifvet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen. 

 

§ 8. 

Sedan arbetaren G.V.Andersson hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af 

Kammarrättens utslag den 25 oktober 1912 af de utaf honom för år 1911 till Luleå stad 

erlagda utskylder, utgörande tillhopa 81 kronor 12 öre, hade Drätselkammaren, under erinran 

att af ifrågavarande utskylder 4 kronor 18 öre utgjordes af pastoralier, öfversändt 

framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville hos Kungl. Maj:t 

anföra besvär öfver ifrågavarande utslag samt uppdraga åt Drätselkammaren eller den 

Kammaren i sitt ställe förordnade att å stadens vägnar uppsätta och underskrifva de 

underdåniga besvären. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att med bifall till Drätselkammarens förslag meddela Kammaren det 

begärda bemyndigandet; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt. 

 

§ 9. 

Som vid den i samband med mobiliseringsöfningarne under år 1912 anbefallda utskrifningen 

af hästar brist uppstått i det antal, som staden skulle tillhandahålla, så att en häst måst af 

mönstringskommissionen legas, hade Länsstyrelsen anmodat Drätselkammaren att inbetala 32 

kronor, utgörande det belopp, hvarmed den förhyrda hästens legopris öfverstigit stadgad 

ersättning. 

Drätselkammaren hade därefter till Stadsfullmäktige öfversändt Länsstyrelsens framställning 

jämte ett af ordföranden i stadens hästuttagningsnämnd i ärendet afgifvet yttrande, med 

hemställan att det fordrade beloppet 32 kronor måtte få till Länsstyrelsen utbetalas. 

Beredningsnämnden hade hemställt om bifall till Drätselkammarens förslag samt föreslagit, 

att beloppet skulle utgå af tillgängliga medel. 

Enär numera upplyst blifvit, att den brist, som uppkommit, förorsakats ej af försummelse från 

hästuttagningsnämnden eller hästägarnes sida utan af kassation, och att staden således ej vore 

skyldig att ansvara för bristen, beslöto Stadsfullmäktige att ej betala den begärda ersättningen. 

 



§ 10. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Stadsbokhållaren A.Glaas 

inkommen skrifvelse med begäran att Stadsfullmäktige ville dels bevilja honom ett lönetillägg 

af 600 kronor att utgå f.o.m. den 1 januari 1913, dels tillerkänna honom rätt att för erhållande 

af ålderstillägg räkna sig till till godo den tid han varit i stadens tjänst anstäld, hade 

Drätselkammaren, som ansåg ostridigt, att till Stadsbokhållaren nu utgående arvode vore för 

lågt, hemställt att Stadsbokhållaren Glaas måtte tilldelas en lönefyllnad för år 1913 af 400 

kronor samt att framställningen för öfrigt för närvarande icke måtte till någon åtgärd 

föranleda. Därjämte hade Drätselkammaren uppdragit åt Stadskamreraren att med ledning af 

de erfarenheter, som blifvit gjorda och under innevarande år ytterligare kunde göras, uppgöra 

och inkomma med motiveradt förslag till eventuellt behöflig omreglering af Drätselkontoret 

och dess tjänstebefattningar. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att 

lönefyllnaden skulle utgå af tillgängliga medel. 

 

§ 11. 

Sedan Drätselkammaren genom beslut den 20 dennes till Röda Korsets lokalkommitté i Luleå 

upplåtit festvåningen i stadshuset för afhållande af en basar den 1 och 2 nästkommande 

februari samt därvid bland andra villkor för upplåtelsen föreskrifvit, att afgift för lokalen 

skulle erläggas efter stadens själfkostnadspris för uppvärmning och beslysning, såvida ej 

Stadsfullmäktige ville helt efterskänka detta, hvilket Drätselkammaren för sin del tillstyrkte, 

hade lokalkommittén nu uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse anhållit, att 

Stadsfullmäktige ville medgifva lokalens afgiftsfria uppvärmning och belysning, hvarjämte 

och då till följd af mellankommande hinder andra basardagen, därest mera än en dag skulle 

blifva erforderlig, måste uppskjutas till den 15:e eller 22:a februari, kommittén anhållit, att 

lokalen måtte i stället för den 2 februari få afgiftsfritt begagnas någon af sistnämnda dagarne. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att afslå 

framställningen, i hvad den afsåge erhållande af fritt värme och lyse för lokalen, samt att 

hänvisa sökanden till Drätselkammaren i fråga om begärd ändring af dagarne för upplåtelsen. 

Beslutet om afslag fattades efter votering med 14 röster mot 11, hvilka senare afgåfvos för ett 

förslag om beviljande af fritt lyse, men ej fri uppvärmning. 

 

§ 12. 

Med bifall till en af Herr Falk därom väckt motion beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt den 

kommitté, som tillsatts för uppgörande af förslag till omläggning af elektricitetsverket, att 

företaga utredning och inkomma med förslag till elektrifiering af ångfärjan Trafik och 

vattenledningens pumpverk. 

 

§ 13. 

Föredrogos från Konungens Befallningshafvande inkomna afskrifter af 4 st. särskilda af 

Kungl. Maj:t den 25 oktober 1912 meddelade utslag i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas 

och Luossavaaara-Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxeringar för åren 1908 och 1909; och 

beslöts att öfverlämna desamma till Drätselkammaren. 

 

§ 14. 

Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Konungens Befallningshafvande med 

tillkännagifvande att revisionen af Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning för 

år 1912 utsatts att taga sin början den 10 instundande mars. 

 



§ 15. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En framställning från stadens sifferrevisor i fråga om upprättande af sammandraget af 

stadens räkenskaper; 

2:o) Johan Bodin begäran om afkortning af kommunalutskylder; 

3:o) C.F.Kullendorffs begäran om afkortning af de aflidne lokomotivföraren N.A.Giörloff 

påförda utskylder; 

4:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten; 

5:o) Luleå Arbetsstugas begäran om anslag för innevarande arbetsår; 

6:o) Johannes Sundlings begäran om afkortning af kommunalutskylder; 

7:o Nykterhetsvännernas i Luleå Centralkommittés begäran om hyresbidrag; 

8:o) Framtidsförbundets sjukkasseafdelnings N:o 93 i Bergviken begäran om hyresbidrag; 

9:o) Herr Burmans motion om upplåtelse af Stadsfullmäktiges sessionssal åt 

Handelskammaren för dess sammankomster. 

 

 Som ofvan. 

  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

  Per Segerstedt. 

    A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Melcher Lindqvist, 

Oskar Åhrström.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Sundberg, Rignell, Danielsson, Gullberg, fröknarna Björkman och 

Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§ 1. 

Protokollet för den 30 december 1912 föredrogs och justerades. 

 

§ 2. 

Till dagens sammanträde hade skomakaren J.O.Wennberg uppkallats för att erhålla varning 

för det han enligt till ordföranden ingången anmälan skulle hafva försålt ett par byxor, som 

han lördagen den 25 dennes erhållit af fattigvården med anledning af att han förklarat sig 

nämnda dag ämna ingå i nationalgoodtemplarorden. 

Vid förhör nekade Wennberg härför och uppgaf sig hafva byxorna hos skomaken A.Nilsson i 

afsikt att tillbyta sig ett par bättre då han utfinge en fordran, som han förmenade sig hafva hos 

Nilsson. 

Med anledning af hvad styrelsen hade sig bekant om Wennbergs lefverne, beslöt styrelsen 

emellertid att tilldela honom en allvarlig varning samt anmoda honom att för framtiden taga 

sig till vara och sköta sig bättre än hvad hittills varit fallet. 

 

§ 3. 

Vaktmästaren B.A.Larssons rapport ang. uppdraget att hämta Sigrid Pettersson från 

Norrköping föredrogs och lades till handlingarna. 

Till fattigvårdsstyrelsen i Östra Eneby skulle aflåtas skrifvelse, att något understöd ej finge 

lämnas Sigrid Pettersson med mindre hon företedde sjukbetyg. 

 

§ 4. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande G.A.Pettersson och 

A.G.Hedlund. 

Ett af Östa Eneby fattigvårdsstyrelse väckt kraf för understöd som lämnats Sigrid Pettersson, 

skulle godkännas. 

 

§ 5. 

Beslöts inköpa 3 ex. af den nya fattigvårdskalendern. 

 

§ 6. 

På hemställan af Fru Marie Åhrström beslöt styrelsen, att hennes man, som vore blind och 

sjuklig samt i följd däraf mycket svårskött i hemmet, skulle intagas å fattiggården emot en 

afgift af 65 öre, per dag i ett för allt. 

I samband härmed bestämdes priset för sonen Rudolf, hvilken för sinnessjukdom måst intagas 

den 7 januari till 60 öre per dag. 

 

§ 7. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt sekreteraren att utreda, huruvida Isak Löfdahl vore finsk 

undersåte, och därest så vore fallet, söka ersättning af statsmedel för hans och hustruns 

underhåll samt begära deras hemsändande till Finland. 

 

§ 8. 

Anmälde tillsyningsmannen, att understöd till ett belopp af 19 kronor 65 öre, hvaraf 5 kronor 

och 30 öre under december förlidet år, måst på grund af styrkt sjukdom tilldelas arbetaren 



Axel Vilhelm Ruth Hornberg, och beslöt styrelsen med godkännande häraf uppdraga åt sin 

sekreterare att utsöka ej mindre hvad som redan utgifvits än äfven det ytterligare understöd, 

styrelsen kunde komma att få vidkännas för Hornberg och hans familj, hos Jukkasjärvi 

socken, där Hornberg syntes äga hemortsrätt. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§ 9. 

Med företeende af läkareintyg hade hustrun Margareta Persson Uusitalo hemställt, att 

styrelsen ville bevilja henne understöd. 

Styrelsen beslöt bevilja ett hyresbidrag af 8 kronor samt en matanvisning å 10 kronor, och 

skulle, enär upplyst blifvit, att mannen Uusitalo sedan år 1900 varit och fortfarande vore 

boende i Skurholmsstaden, det sålunda beviljade understödet jämte hvad styrelsen framdeles 

kunde komma att få vidkännas för hustru Uusitalo, utsökas hos Neder Luleå kommun. 

 

§ 10. 

Beslöt styrelsen att tills vidare utackordera Ester Teresia Brännström till byggmästaren 

Åkerlund i Porsnäs emot en ersättning af 80 kronor per år. 

 

§ 11. 

Beslöt styrelsen att inköpa 15 st. s.k. islandströjor för fattiggårdens behof. 

 

§ 12. 

Beslöt styrelsen att hos Neder Luleå kommun utsöka det understöd som styrelsen i form af 

ansvarsförbindelse till härvarande lasarett f.o.m. den 30 november 1912 nödgats lämna Ida 

Katarina Eriksson. 

 

§ 13. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista.  

Det kontanta understödet uppgick till 402 kronor, 83 öre. 

 

§ 14. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. 

Det kontanta understödet uppgick till 322 kronor, 18 öre. 

I fråga om understöd till Karl Hjalmar Boström hade beredningsutskottet hemställt, att 

detsamma endast skulle utgå tillfälligt för februari, hvaremot fröken Björkman på anförda skäl 

yrkade, att det skulle utgå i form af hyresbidrag under månaderna februari – maj, hvilket 

äfven blef styrelsens beslut. 

 

§ 15. 

Beslöt styrelsen bekosta järnvägsbiljett till Narvik åt Alma Rönnbäcks yngre son, hvilken där 

skulle erhålla hyra å fartyg. 

I samband därmed beslöt styrelsen erbjuda Alma Rönnbäck att gå in på fattiggården och 

vistas där tillsvidare för att därigenom blifva fri från den äldre sonen, som nu låge henne till 

last. 

 

§ 16. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. 

Det kontanta understödet uppgick till 238:25 



Distriktsrådet hade föreslagit, att det änkan Haller af hamnmedel bevilja understödet, hvilket 

icke vore att betrakta såsom fattigvård, måtte utgå från månadslistan och få lyftas emot 

särskildt kvitto, hvilket förslag afstyrkts af beredningsutskottet. 

Efter en längre diskussion beslöt styrelsen med 4 röster mot 3 biträda distriktsrådets förslag. 

Emot detta beslut reserverade sig herrar Sundberg och Gullberg. 

 

§ 17. 

Beslöt styrelsen till diakonissan utanordna 300 kronor af de för hennes verksamhet i staten 

upptagna medel, 500 kronor. 

§ 18. 

Företrädde fröken Hedvig af Klercker och framställde begäran om ett bidrag af 100 kronor för 

att i Östersund genomgå en specialkurs i bageri och därigenom sättas i tillfälle att försörja sig 

utan att anlita fattigvården. 

Styrelsen som visserligen med den kännedom den ägde om fröken Klercker ansåg henne 

sakna förutsättningar för att kunna lära yrket och framdeles erhålla anställning, beslöt 

emellertid för frågans vidare utredning uppdraga åt herr Rignell att uppgöra och till styrelsen 

inkomma med förslag i ärendet. 

§ 19. 

Föredrogs och godkändes fjärde kvartalets månadslista. 

Det kontanta bidraget uppgick till 283 kronor 20 öre. 

Lotta Jonsson beviljades tillsvidare en hyreshjälp af 9 kronor i månaden samt ½ famn ved. 

Finska undersåten Lovisa Lillhök beviljades ½ famn ved utan att hennes hemsändande till 

Finland skulle begäras. 

§ 20. 

Beslöt styrelsen, att det mot arbetaren C.J.Husberg anhängiggjorda krafmålet angående 

understöd, som lämnats hans hustru skulle fortast möjligt fullföljas, då det icke syntes möjligt 

att på annat sätt få saken ordnad. 

§ 21. 

Anmäldes, att Greta Bäck hade anträffats bettlande i staden samt att det vore mycket illa 

ställdt i änkan Smålanders hem. Hon hade gjort framställning om ved och mat äfvensom 

kirurgisk behandling dock utan att behöfva intagas å fattiggården eller lasarettet. 

Styrelsen beslöt uppdraga åt en komité, bestående af herrar Sundberg och Rignell samt fru 

Sundström att till styrelsen inkomma med förslag till åtgärder, som borde vidtagas beträffande 

denna familj. 

§ 22. 

Till utom kommunen bosatta personer utdelades kronor 99:-. 

 

§ 23. 

Listan öfver extra bidrag under januari föredrogs och godkändes. 

 

§ 24. 

Anmäldes, att Anna Wikström och Hedvig Hedgren den 28 januari sändts till anstalten 

Anneberg i Storvik och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

 

§ 25. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården, nämligen den 7 

januari gossebarnet Erik Gustaf Herbert Bergström och sinnessjuke Rudolf Åhrström; den 9 

januari bokbindaren Aug. Johansson, hvilken jämlikt förut fattadt beslut hämtats från 

Stockholm; samt den 26 januari: arbetaren Lars Gust.Jonasson, hvilken insjuknat i 

lunginflammation. 



§ 26. 

Hos drätselkammaren skulle göras hemställan, att densamma ville i samband med vedinköp 

för egen räkning för fattigvården upphandla c:a 450 famnar ved, hvaraf 300 famnar barrved 

och 150 famnar björk. 

 

§ 27. 

Tillsyningsmannen anmälan att Josefina Renström afvikit från fattiggården och flyttat till sin 

man som nu vistades å Granudden, skulle till ingen styrelsens åtgärd föranleda. 

 

§ 28. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under januari föredrogs och godkändes. 

 

§ 29. 

Åt fröken Sundberg och tillsyningsmannen uppdrogs att å styrelsens vägnar granska 

förteckning öfver personer, som på grund af fattigdom eller sjukdom borde befrias från 

mantalspenningars erläggande år 1913, samt godkänna densamma med eller utan ändringar. 

 

§ 30. 

Beslöt styrelsen, att en del underkläder från fattiggården förråd skulle få lämnas till Erica 

Bergström. 

 

  Som ofvan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt: 

C.Lindgren 

Alf.Gullberg 

M.Sundström” 



Protokoll februari 1913 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 27 februari 1913. 

 

Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Thurfjell, Wallin, Aurén, Carlgren, Lindquist, 

Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, 

Flodmark,Palm, Edström, Leijonflycht, Fernlund, Sandberg och Nilsson äfven som 

Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Ljungberg, Flemström, 

Wahlgren, Hellström, Nordström, Westerberg, Burman, Brändström,  Andersson  och 

Hansson, af hvilka Herrar Hellström, Nordström, Westerberg, Burman och Brändström ej 

med kallelse anträffats och de öfriga anmält och de öfriga anmält sig förhindrade att bevista 

sammanträdet. 

§ 1. 

 

Utsågos Herr Hellsten och Fröken Holm att jämte Ordföranden tisdagen den 4  instundande 

mars klockan 6,30 e.m justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 30 sistlidne januari förda protokoll. 

 

§ 3. 

Till Stadsfullmäktige hade Hamndirektionen för godkännande öfverlämnat upprättadt ”förslag 

till hamnordning i Luleå.” 

Efter antecknande att nämnda förslag i väsentliga delar innehåller samma bestämmelser som 

nu gällande, af Konungens  Befallningshafvande den 10 januari 1899 fastställda 

hamnordning, hade Beredningsnämnden  hemställt, att Stadsfullmäktige ville, med 

godkännande i öfrigt af förslaget, göra följande ändringar i och tillägg till detsamma: 

    Order ”hamnkapten” utbytes  på alla ställen där det förekommer mot ordet ”hamnmästare”, 

hvilket är den af Stadsfullmäktige antagna officiella benämningens innehafvare; 

       i § 14 mom. 6 utgå orden  ” med påföljd för underlåtenhet däraf af böter enligt § 30”; 

       i § 14 mom. 7 utgå orden  ” med påföljd för underlåtenhet däraf af böter enligt § 30”; 

                mom. 1 i § 18 utgår; mom. 2 och 3 i samma paragraf betecknas med mom. 1 och 2; 

       i § 19 mom. 2 tillägges efter orden ”sker sådant, äger hamnmästaren” orden ”på ägarens 

bekostnad” 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige att remittera förslaget till Norrbottens läns 

Handelskammare och Luleå Köpmannaförening med anhållan om deras yttrande öfver 

förslaget. 

§ 4. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 16 november 1911 anmodat Folkskolestyrelsen att 

verkställa utredning, dels huruvida ej vid framlede uppstående ledigheter utan men för 

undervisningen en ändring skulle kunna ske i det förhållande, att så stor del af 

lärarepersonalen vid stadens förskolor utgöres af manliga lärare, del huruvida det från skolans 

synpunkt kunde vara förenat med några olägenheter, att gift kvinna får innehafva ordinarie 

lärarinnetjänst, hade Folkskolestyrelsen nu inkommit med den begärda utredningen. 

På förslag af Beredingsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att tills vidare lägga utredningen till 

handlingarne. 

  



 

§ 5. 

Efter föredragning af upprättad förteckning å personer i Luleå stad, hvilka på grund af 

fattigdom eller sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1913, beslöto 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att för sin del godkänna densamma. 

 

§ 6. 

Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat 2:ne på grund af Stadsfullmäktiges 

beslut den 12 september 1912 uppgjorda förslag till en ny permanent båthamn, det ena med 

plats för cirka 65 båtar och slutande å en kostnad af 35,000 kronor och det andra med plats för 

85 båtar och med en kostnad af  27,000 kronor 

För egen del hade Hamndirektionen, som icke ansåg tillrådligt, att hamnen under nuvarande 

förhållanden, då flere större arbeten voro under utförande och hamnens resurser kunde sägas 

vara till fullo utnyttjade för dessa ändamål, ytterligare belastades med den kostnad, som den 

nya båthamnens anläggande skulle draga, hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta att låta 

med anläggandet af den ifrågasatta nya permanenta båthamnne till vidare anstå. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla detta 

Hamndirektionens förslag. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige att med bifall till 

Beredningsnämndens förslag anmoda Hamndirektioenn att snarast möjligt inkomma med 

förslag till anordnande på billigaste sätt i sammanhang med den beslutade mudderlossnings-

bryggan af en provisorisk båthamn. 

                                                           

§ 7. 

Stadsfullmäktige  hade till Drätselkammaren återremitterat E. Petterssons framställning att få 

af staden tillhöriga vretan n:o 195 å Hertzön köpa ett område af cirka 3,000 kv.-meter för 

bebyggande, med uppdrag för Kammaren att uppgöra förslag till försäljning af ett mindre 

område, dock minst 900 kv.-meters areal, samt till upplåtelse på arrende på lämplig tid af det 

återstående området. Därefter hade Beredningsnämnden, som vidhöll sin förut i ärendet 

uttalade mening föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta  försäljning till sökanden af det 

utaf  Stadsingenjören föreslagna, å en af honom upprättad karta med röd färg betecknade del 

af området, i vidd innehållande 900 kv.-meter, till ett pris af 180 kronor, med rätt för 

sökanden att arrendera återstående delen af området på tid och villkor, som Drätselkammaren 

ägde att bestämma. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att till sökanden försälja det af 

Drätselkoammaren föreslagna området med undantag af nordöstra delen af detsamma om 

cirka 400 kv.-meters areal till ett pris af 20 öre per kv.-meter. 

Med anledning af detta beslut föreslog Herr Carlgren, att Byggnadsnämnden måste erhålla i 

uppdrag att uppgöra och underställa Stadsfullmäktiges pröfning plan för bebyggande af den 

mellan Skurholmsstaden och Lulsundet belägna delen af stadens mark å Hertzön att lända till 

hufvudsaklig efterrättelse vid framtida upplåtelser. Detta förslag remitetterades till 

Beredningsnämnden. 

 

§ 8. 

Från Drätselkammaren hade inkommit en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse från Nils E. 

Larsson med  anhållan om tillstånd att få å vretan n:o 244-247 å Mjölkudden uppföra en 

uthusbyggnad  enligt skrifvelsen bifogad ritning och tomtkarta. För egen del hade 

Drätselkammaren, på tillstyrkan af Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören, hemställt om 

bifall till sökandens framställning. På Beredningsnämndens hemställan beslöto 

Stadsfullmäktige att meddela sökanden det begärda tillståndet. 

 



 

§ 9. 

Uti afgifvit yttrande öfver en af  Skräddaren O.R. Lidén hos Stadsfullmäktige gjord 

framställning få för dubbel donationsjordlösen eller Kr. 211:78 förvärfva staden tillhöriga 889 

kv.-meter af fastigheten n:o 232 i kvarteret Simpan, å hvilken tomtdel en sökande tillhörig 

mindre byggnad vore belägen, eller därest detta ej kunde bifallas, att på tio års tid mot en 

afgift af 10 kronor per år erhålla rättighet att hafva byggnaden kvarstående, ahde 

Drätselkammaren på af Stadsingenjören uti afgifvet yttrande anförda skäl afstyrkt bifall till 

sökanden framställning såväl i hvad denna afsåg förvärf af fastigheten som i fråga om arrende 

af densamma. Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att afslå framställningen 

 

§ 10. 

Sedan Drätselkammaren vid sammanträde den  6 innevarande februari beslutit att i enlighet 

med ett af föreståndaren för electricitetsverket framställdt förslag öfverlämna den elektriska 

installationsverksamheten inom staden till en entreprenör med ensamrätt att under kontrakts-

tiden verkställa elektriskt installations- och reparationsarbete samt fastställt en del närmare 

bestämmelser att gälla för den blifvande entrepenören och för popularisering i möjligaste mån 

af elektricitetens användning, hos Stadsfullmäktige hemställt om godkännande af följande 

föreskrifter beträffande  likvidering genom drätselkontoret af genom entrepenören utförda 

arbeten:      

1:o ) Entrepenören utskrifver för hvarje särskildt arbete specificerad räkning hvilken, därest 

intet är att anmärka, attesteras af föreståndaren för electricitetsverket, som i sin ordning 

kvartalsvis öfverlämnar de attesterade räkningarne till drätselkontoret jämte en förteckning 

öfver desamma, å hvilken entrepenören kvitterar den likvid han af kontoret uppbär, hvarefter 

drätselkontoret utsänder räkningarne till abonnenterna  samtidigt med räkningarne å förbrukad 

ström; 

2:o ) Vid vissa anläggningar, där hyresgäst skall betala installeringskostnaden, må han gälda 

densamma månadsvis under ett år, hvarvid dock entrepenören af drätselkontoret erhåller full 

likvid vid förteckningens företeende. Därjämte hade Drätselkammaren anhållit, att de 

entrepenörer, som af Stadsfullmäktiges försorg uppsägas. Vid behandling af detta ärende och 

sedan antecknadt blifvit, att de af Stadsfullmäktige antagan entrepenörer äro firman Wikström 

& Jakobsson i Luleå och J.M Nilsson i Umeå, hade Beredningsnämnden hemställt att 

Stadsfullmäktige  måtte bifalla, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt tillika uttala 

önskvärdheten af, att en blifvande entreprenör måtte skyldigkännas att till inköpspriser inlösa 

de i staden boende entreprenörernas inneliggande lager af installationsmaterial. 

Stadsfullmäktige beslöto att återremittera ärendet till Drätselkammaren med förklaring att 

Stadsfullmäktige ej vilja till slutgiltig behandling företaga detsamma, innan Drätselkammaren 

antagit de närmare bestämmelser, som skola lända till efterrättelse vid uppgörelse med den 

blifvande entreprenören.  

 

§ 11. 

Genom beslut den 21 april 1910 och den 23 mars 1911 hade Stadsfullmäktige till 

Drätselkammaren återremitterat upprättade fröslag till nya gatuprofiler för stadsdelarne norr 

om Lulsundsgatan och öster om järnvägen med åläggande för Kammaren att låta utarbeta nya 

profiler för stadsdelarne å fråga, Kammaren obetaget att föreslå de förändringar och 

jämkningar i stadsplanen, som kunde befinnas nödiga för genomförande af en mera 

tillfredsställande profilering för dessa stadsdelar. Sedan Stadsfullmäktige sedermera för att 

möjliggöra vatten- och afloppsledningars framdragande till seminariet vid sammanträde den 

18 maj 1911 antagit gatuprofiler för stadsdelarne norr om Lulsundsgatan och för den del af 



Östermalm, som är belägen söder om Pilgatan och väster om seminariekvarteret, hade  

Drätselkammaren nu inkommit med af Stadsingenjören uppgjordt förslag till ny stadsplan 

öfver Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen, med hemställan att Stadsfullmäktige 

ville med undantag af föreslagen tomtindelning, hvarå Kungl Maj:ts fastställelse icke borde 

sökas, godkänna detsamma med den ändring, att det område som å ritningen utgöres af 

tomterna N:ris 1,2,3 och 8 i kvarteret Cedern, måste tillsammans med onumrerad del af 

samma kvarter reserveras för torg. Vid ärendets behandling belsöto Stadsfullmäktige, på 

förslag af Beredningsnämnden, att öfverlämna ärendet till Byggnadsnämnden för vidtagande 

af i lagen om stadsplan och tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad 

föreskrifna åtgärder, men att redan nu uttala sig för att hela kvarteret Cedern bör reserveras till 

torg. 

 

§ 12. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Herr Falk väckt motion rörande igångsättande med snaraste 

af beslutad ombyggnad af östra långkajen hade Hamndirektionen hemställt, att enär 

Hamndirektionen redan den 14 sitslidne januari vid föredragning af Stadsfullmäktiges 

protokoll rörande beslutad ombyggnad af  i frågavarande kaj beslutat att sätta arbetet i gång i 

den omfattning årstiden och omständigheterna i öfrigt medgåfve, på det att arbetsförtjänst i 

möjligaste mån måtte beredas stadens arbetslösa arbetare, motionen icke måtte till någon 

åtgärd föranleda. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta 

Hamndirektionens förslag. 

 

§ 13. 

 Uti afgifvet yttrande  en af stadens ombud vid mantalskrifningsförrättningarne J.U. 

Nordström, J. Lidgren, C.A Palm och J.F Johansson gjord begäran att ett belopp, beräknadt 

efter fem kronor för förättningsdag, måtte tilldelas en hvar af dem såsom ersätnning för arbete 

och tidspillan vid 1912 års mantalskrifningsförrättning, hade Drätselkammaren, som 

visserligen ansåg skäligt att ersättning lämnades, emellertid beslutit att då det å andra sidan 

säkerligen vore lagstridigt att lämna dylik ersättning, afstyrka bifall till framställningen. Vid 

ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att 

bevilja de två af sökandena, som ej voro i stadens tjänst anställda, en gratifikation af 25 

kronor hvardera, att utgå af tillgängliga medel. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en af styrelsen för Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalt gjord ansökan om ett anslag af 1,400 kronor för år 1913 såsom 

bidrag till fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet, hade 

Drätselkammaren, efter antecknande att nu begärdt anslag med 100 kronor understiger det 

under föregående år beviljade, hemställt om bifall till framställningen samt att erforderliga 

medel måtte utgå af i innevarnde års stat under rubrik 35 afsatt belopp för oförutsedda 

utgifter. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 15. 

Sedan Folkskolestyrelsen på förekommen anledning sett sig nödsakad att från och med den 18 

dennes afstänga Småskolelärarinnan Ellen Wingård från tjänstgöring vid Luleå Stads skolor 

och då hennes sjukdom enligt läkares utsago anhållit, att Stadsfullmäktige villa förbinda  isg 

att med ett belopp af 595 kronor årligen utfylla pensionen till Fröken Wingård, under 

förutsättning att från småskolelärarnes ålderdomsunderstödsanstalt för henne erhålles afkortat 

pension till ett belopp af 205 kr. Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på 



hemställan af Beredningsnämnden, att med hänsyn till i detta fall föreliggande särskilda 

omständigheter bifalla Folkskolestyrelsens förslag, hvarjämte föreskrefs, att erforderliga 

medel skulle uttaxeras. 

                          

§ 16. 

Föredrogs och lades till handlingarne från Styrelsen för pantlånekontoret inkommen berättelse 

öfver kontorets verksamhet under år 1912. 

 

§ 17. 

Föredrogs från Frälsningsarméns slumstation inkommen redogörelse öfver dess verksamhet i 

Luleå under år 1912 och beslöts att lägga densamma till handlingarne. 

 

§ 18. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o)   Vagnkarlen H. Granqvists begäran om afkortning af kommunalutskylder, 

2:o) Magistratens framställning om ersättning åt kommitén för kontrollering af 

bostadsuppgifterna. 

 

§ 19. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En framställning från Folkskolestyrelsen om anslag för undervisning i engelska språket i 

folkskolans högre afdelning; 

2:o) Från Kungl. Justitiedepartementet inkommet betänkande med förslag till 

tryckfrihetsförordning. 

§ 20. 

Till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterades en framställning från 

barnmorskan Amanda Johansson om erhållande af fast lön från staden. 

Som ofvan. 

                          På Stadsfullmäktiges vägnar: 

                                 Per Segerstedt. 

Justeradt:                                                                             A. Holm. 

Per Segerstedt. 

B. A. Hellsten. 

Sigrid Holm. 

  



”Protokoll, fördt vid drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson och Skarskedt äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§ 1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 7 nästlidne januari. 

 

§ 2. 

Sedan Porjus Kraftverksbyggnad enligt meddelande utanordnat Kr. 662:70 utgörande 

ersättning till Luleå Stad för kontrakterad disposition af ångvälten, beslutade Nämnden att till 

stadens ångvältmaskinist P.E. Pettersson utbetala den för honom afsedda andelen i 

ersättningen eller kronor 112:50. 

 

§ 3. 

Till Stadsingenjören remitterades 

1:o) J.E Roséns framst. om ändrade villkor för jordbyte rörande fastigheterna 196 och 201. 

2:o) Joh. Hellstens m.fl. begäran om vattenledningens framdragande till kvarteren Renen och 

Elgen. 

 

§ 4. 

Med anledning af bestämmelserna i lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907, 

2 kap, 3 §, beslutade Nämnden att med upphäfvande af sitt vid sammanträde den 7 nästlidne 

januari i ärendet fattade beslut, till O.E Segergren på arrende under fem år upplåta ett område 

af 504 kvm. Af vretorna 182-195 att användas till potatisland mot en arrendeafgift af 10 

kronor pr år. 

 

§ 5. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 december 1912 beträffande §§-3-5 och 18; 

och beslutade Nämnden 

1:o) ang. beslutadt borttagande af hyror för mätare af den elektriska strömförbrukningen: att 

gifva elekricitetsverkets föreståndare del af beslutet. 

2:o) ang. bemyndigande för drätselkammaren att inköpa nya slangkopplingar: att uppdraga till 

Brandchefen att verkställa inköpet. 

3:o) ang. beslutad förlikning i donationsjordprocessen med A.L Öqvist rörande delar af vretan 

171-172 att gifva e.o. hofrättsnotarien A. Bexell del af  beslutet. 

 

§ 6. 

Vid behandling af den af Stadsfullmäktige godkända inkomst- och utgiftsstaten för 

innevarande år, beslutade Nämnden. 

1:o) att uppdraga  till Stadsingenjören att inkomma med förslag till de gator m.m., hvilka 

borde iordningställas med det anslag af Kronor 13212:50, hvilket Fullmäktige ställt 

Drätselkammarens förfogande för att inom ramen af afgifvet fröslag till gatuanläggningar 

användas till utförande af dem af de föreslagna arbetena, som ansågs mest nödvändiga; 

2:o) att uppdraga till Stadsingenjören att verkställa utredning och inkomma med förslag till 

kvbarteret Loets fullständiga iordningställande och utdikning; 

3:o) att uppdraga till Stadsingenjören att infordra och inkomma med anbud å för 

gatuanläggningarna erforderlig matjord; 

4:o) att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att utarbeta arbetsbeskrifning och infordra anbud 

å beslutade arbeten å stadens husbyggnader, samt 



5:o) att anmoda stadsingenjören, stadsbyggmästaren och brandchefen att i öfrigt vidtaga de 

åtgärder, som den fastställda staten kunde föranleda. 

 

§ 7. 

Beslutade  Nämnden med stöd af för drätselkammaren gällande reglemente att anmoda 

föreståndaren föreståndaren för elektricitetsverkett att vid inköp af material, 

förbrukningsartiklar m.m. i parti infordra skriftliga anbud, hvilka före antagandet skola 

underställas Nämndens pröfning. 

 

§ 8. 

Från Länstyrelsens inkommen skrifvelse med infordrande af yttrande öfver en Riksdagens 

skrifvelse angående statens och kommunens arbeten remitterades till Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren med uppdrag att eventuellt i samråd med Hamnmästaren inkomma med 

yttrande i ärendet. 

 

§ 9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från skräddaren O.R Lidén gjord 

framställning att få för dubbel donationsjordlösen eller Kronor 211:78 förvärfva staden 

tillhöriga 889 kvm.af fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan, å  hvilken tomtfel en sökanden 

tillhörig mindre byggnad vore belägen eller, därest detta ej kunde bifallas, att på tio år mot en 

afgift af 10 kronor pr år erhålla rättighet att hafva byggnaden kvarstående  å området. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat yttrande i ärendet beslutade Nämnden på uti 

detta anförda skäl, att afstyrka bifall till sökandens framställning såväl i hvad denna afsåge 

förvärf af fastigheten i fråga som arrende af densamma. Efter anteckning, att Lidén, som intill 

innevarande års ingång bestridt den till tomten hörande gaturenhållningen, numera frikallat 

sig från skyldighet att fullgöra densamma , beslutade Nämnden vidare, att, då den å tomtdelen 

befintliga, Lidén tillhöriga byggnaden i sitt bristfälliga skick vore såväl olämplig till bostad 

som framför allt högeligen vanprydlig för denna stadsdel, anmoda Lidén att gå i omedelbar 

författning om byggnadens bortskaffande från stadens mark. 

 

§ 10. 

Hos Drätselkammaren hade Luleå Lysoljeaktiebolag anhållit att få förnya  med Sundström 

och Ekbäck m.fl. den 21 juni 1888 upprättadt och numera på sökande bolaget öfverlåtet aftal 

angående område för fotogenmagasin å staden tillhöriga vretan n:r 621 vid den s.k. Skutviken. 

Efter föredragning af ett af Stadsingenjören i ärendet afgifvet yttrande, hvaraf framgick att 

den upplåtna delen af vretan n:r 621 innehåller i vidd  1190 kvm, beslutade nämnden att till 

sökanden upplåta ifrågavarande område på ytterligare 5 år mot en arrendeavgift af 25 kronor 

pr år. 

                                           

§ 11. 

Biföll nämnden en af E.Rolander i Gammelstad gjord begäran om godkännande af gjord 

öfverlåtelse på Fabrikör C.O. Wikström af mellan Rolander och Luleå stad den 3 maj 1904 

upprättadt kontrakt rörande arrendering af hållhägnaden invid Gammelstad. 

 

§ 12. 

En från Taxeringsnämndens ordförande inkommen skrifvelse rör. Åläggande  för 

Stadsingenjören att tillhandagå Taxeringsnämnden med nödiga uppgifter rörande 

fastigheternas i staden areal m.m beslutade Nämnden att öfverlämna till Byggnadsnämnden, 

under hvilken Stadsingenjören i detta hänseende ansågs sortera. 

                                                          



§ 13. 

Beslutade Nämnden att omedelbart verkställa inventering af under drätselkammarens 

förvaltning befintlig fast och lös egendom; och det utsågs därvid till inventeringsmän 

för elektricitetsverket: linjedirektör T.Bennet och telegrafingenjör G. Larson 

för vattenverkets, gatuarbetenas, drätselkammarens och brandkårens förråd: snickaren J. 

Danielsson och målaren J.A Nilsson 

för husbyggnaderan samt möbler och inventarier i dessa: snickaren J. Danielsson och 

fängelsesdirektör C. Gustafsson 

                                                            

§ 14. 

Sedan kontraktet med Luleå Renhållningsbolag rörande renhållning i fastigheterna n:r 4 

Örnen och n:r 3 Göken med innevarande februari månads ingång utlupit beslutade Nämnden 

vid pröfning af inkomna anbud att antaga dels af skomakaren P.O . Sundqvist afgifvet anbud 

att för 70 kronor pr år tills vidare ombesörja den inre renhållningaen i n:r 4 Örnen dels af 

Luleå Renhållningsbolag afgifvet anbud om förnyelse af gällande kontrakt beträffande Göken 

n:r 3 på ett, event, två år till ett pris af 50 kronor pr år såsom det lägsta af de afgifna. 

 

§ 15. 

Sedan Stadskamreraren i enlighet med uppdrag infordrat anbud under hand från A.B. R. 

Naesvall, Snickaren B.A. Hellsten och N.P Boman å leverans af ett 110 x 300 cm. stort bord, 

afsedt för Rådstufvurättens sessionsrum, beslutade Nämnden att antaga det af Hellsten afgifna 

anbudet att leverera bordet till ett pris af  65 kronor, under villkor att bordet utföres i enlighet 

med meddelade bestämmelser, af torrt virke och att 2-årig garanti lämnas för arbetets fullgoda 

utförande. 

§ 16. 

Sedan Stadsingenjören genom annons ortstidningarne infordrat anbud å 400 kbm. Grus för 

stadens landsvägar, föredrogs nu följande vid anbudens öppnande upprättade tablå öfver de 

inkomna anbuden: 

           ”Tablå öfver - - - - - - -” se bil. 3. 

Nämnden beslutade att antaga  de i tablån med rödt understrukna anbuden såsom varande de 

lägsta; dock att hvad de poster beträffar, som skola levereras vid ”Vägskälet”, ”Rönngrens 

gård” och ” Järnvägsöfvergången ”, endats intill 50 kbm. skulle mottagas å hvardera platsen. 

 

§ 17. 

Enär någon ved icke vore att påräkna från stadsskogen för bränsleåret 1913-1914 hade 

Stadskamreraren hemställdt om åtgärder för upphandling af behöflig ved för brandkåren , 

pumpstationen, mätareverkstaden, saluhallen och gamla rådhuset. Vid ärendets föredragning 

beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen och stadsingenjören att inköpa för 

brandkåren resp. pumpstationen behöflig ved; och skulle stadsbyggmästaren gå i författning 

om den öfriga vedens anskaffande  efter infordrande af anbud på lämligaste sätt. 

 

§ 18. 

Stadskamreraren hade till drätselkammaren öfverlämnat från stadens olika förvaltningar samt 

Luleå lasarett och Luleå högre allm. läroverk infordrade uppgifter å deras beshof af kol och 

koks för bränsleåret 1913-1914 jämte följande öfver desamma upprättade tablå. 

             ” Tablå öfver - - - - - - - ” Bil. 4. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att uppköpa 400 ton kol och 600 ton 

koks, däraf 180 ton gaskoks och 420 ton kaminkoks sam att uppdraga till Stadsbyggmästaren 

att tilld en 1 instundande mars kl.12 midd. Infordra anbud å leveranser, hvarvid fem dagars 

pröfvotid borde förbehållas drätselkammaren. 



§ 19. 

Efter föredragning af ett af Stadsbyggmästaren i ärendet afgifvet yttrande beslutade nämnden 

godkänna följande hyrespriser för lägenheterna i fastigheten n:r 4 Örnen. 

Gatubyggnaden: 

Bottenvåningens västra lägenhet, lägst Kr.  375:- 

            ”                östra        ”            ”     ”  475:- 

 Öfvre våningens  västra       ”            ”    ”  400:- 

            ”                 östra        ”            ”    ”  550:- 

Gårdsbyggnaden: 

Lägenhet om 2 rum och kök                  Kr. 300:- 

dock skulle en sänkning i hyresprisen af  25 kr. per kunna göras, därest svårighet visade sig att 

få lägenheterna uthyrda till de fastställda minimiprisen. 

                            Nämnden beslutade vidare att uppdraga till elektricitetsverkets föreståndare 

att på stadens bekostnad inleda elektrisk belysning i lägenheterna. 

 

§ 20. 

Stadsbyggmästaren J. Vikberg hade, då af honom förhyrd lägenhet i fastigheten n:r 2 Gladan 

vore i behof af grundlig reparation, erbjudit sig att på egen bekostnad reparera lägenheten mot 

villkor, att nu gällande hyreskontrakt rörande lägenheten finge förlängas på 6 år. 

Nämnden beslutade emellertid vid föredragning af ärendet att uppdraga till 

Stadsbyggmästaren att uppdraga till Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med af 

kostnadsberäkning åtföljdt förslag såväl till yttre reparation af byggnaden som till nu 

ifrågasatt reparation af den utaf Vikberg förhyrda lägenheten. 

I samband härmed lämnades Stadsingenjören i uppdrag att inkomma med förslag och 

kostnadsberäkning å tomtens ordnande, särkildt till förhindrade af att där belägen grustäkt 

ytterligare utvidgades genom ras.                                                               

§ 21. 

Sedan Stadskamreraren anmält att åtskilliga hyresgäster i stadens hus resterade för ogulden 

hyra, beslutade Nämnden att låta trycka blanketter till krafbref i lämligt antal. 

 

§ 22. 

Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse föreslagit dels att boningshuset i n:r 217 Laxen 

och i n:r 449 Kajan, hvilka bebos af personer, som icke äga förmåga att erlägga någon hyra 

för sina bostäder måtte tills vidare öfverlämnas till Fattigvårdstyrelsen, Folkskolestyrelsen och 

Hälsovårdsnämnden måtte debiteras lämplig hyra  för af dem disponerade lägenheter i under 

Dräteselkammarens förvaltning stående husbyggnader. 

Med bifall härtill beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att inkomma med 

förslag till hyror såväl till nu öfverlåtna byggnader som till de lägenheter, som på grund af 

tidigare beslut disponeras af nämnda styrelser. 

 

§ 23. 

På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att i Städernas allm. låta brandförsäkra 

kallbadhuset samt boningshusen å fastighet n:r 206 a Hvalen och n:r 449 Kajan. 

 

§ 24. 

Emma Vennnberg hade hos Drätselkammaren gjort framställning om upplåtande af plats för 

ett flyttbart stånd på stadens mark i något af  kvarteren Tjädern, Uttern eller Ankan. 

Sedan Stadsfiskalen nu inkommit med begärdt yttrande, däri han förklarade sig intet hafva att 

erinra mot bifall till ansökningen, beslutade  Nämnden  att remittera handlingarne i ärendet till 

Byggnadsnämnden med anhållan om yttrande. 



§ 25. 

Sedan Stadsbyggmästaren anmält att genom oförsiktighet af en hos Bokhandlare J. Lannge 

anställd springgosse en del glasrutor till fönstren öfver mangelrummet i stadshusets källare 

blifvit sönderslagna, beslutade Drätselkammaren att anmoda Lannge, som måste anses 

ansvarig för det skedda, att ersätta de sönderslagna rutorna med Kr. 24:80, utgörande enligt 

betald räkning kostnaden för nya rutors anskaffande och anbringande i de sönderslagnas 

ställe. 

§ 26. 

Stadsbyggmästaren hade uti ingifven rapport anmält att dödgräfvaren J. Åström utan tillstånd 

verkställt tillbyggnad af f.d. grindstugan samt att Åström icke velat efterkomma af 

Stadsbyggmästaren gjord anmaning att inkomma med ritning öfver tillbyggnaden och 

förklaring i saken. 

På grund häraf och, då tillbyggnaden vore i hög grad vanprydlig, beslutade Nämnden att 

anmoda Åström att omedelbart gå i författning om tillbyggnadens borttagande och 

grindstugans återställande i sitt förra skick. 

 

§ 27. 

Sedan Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören i gemensamt värderingsinstrument åsatt en 

kasserad varmvattencistern af gjutjärn, som förut varit uppsatt i stadshuset, ett värde af 50 

kronor, beslutade Nämnden att till J.P Johansson öfverlåta cisternen för detta pris. 

 

§ 28. 

På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden att till direktör V. Olin upplåta 

fästsalen för teaterföreställningar under tiden 4 - 7 april 1913 under förutsättning att de 

säkerhetsåtgärder mot salens skadande, som Stadsbyggmästaren anser nödigt föreskrifva 

noggrant iakttagas. 

§ 29. 

På hemställan af Brandchefen beslutade Nämnden att för brandkårens behof af åkaren A.J. 

Gabrielsson inköpa en Vallack till ett pris af  850 kronor; och skulle hästen genom 

Brandchefens försorg olycksfallsförsäkras för 700 kronor och brandförsäkras för 500 kronor. 

 

§ 30. 

Bifölls Brandchefens begäran om anstånd med årsberättelsens afgifvande till senast före 

innevarande februari månads utgång. 

 

§ 31. 

På af Brandchefen uti ingifven skrifvelse angifna skäl beslutade Nämnden att af A. Wiklunds 

maskin- och velocipedfabrik för brandkårens behof inköpa en elektrisk strålkastare, fabrikat 

Ducellier n:r 1615, för 5000 normalljus och med 350 meters lysvidd jämte en Ducellier-

ackumulator för ett sammanlagdt pris 192 kronor, förutom fraktkostnader; och skulle 

kostnaden bestridas med för underhåll af brandredskap afsatt anslag i brandväsendets stat. 

  



 

§ 32. 

Sedan stadsingenjören låtit i samband med bostadsräkningen utföra kontrollräkning af 

personantaluppgifterna till vattendebiteringslängden godkändes kostnaden härför, Kronor 

29:70, till utbetalning. 

§ 33. 

Ajournerades sammanträdet för att fortsättas onsdagen den 5 innevarande februari kl 5 e.m. 

 

 Som ofvan 

  å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

justeradt 

den 5 februari 1913. 

H.K.Brändström” 

  



” Protokoll fört vid sammanträde med Luleå barnavårdsnämnd den 3 febr. 1913. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr O. Åhrström och  A. Gullberg, fröken Hildur 

Mörtsell samt undertecknad, sekreterare. 

                                                                       §1 

 

Till barnavårdsnämnden anmäldes, att gossen Gottfrid Johansson vid förhör inför 

Stadsfiskalen den 18 jan. 1913 erhöll de förseelser, som vid barnavårdsnämndens 

sammanträde den 27 jan. blivit av honom angivna, samt dessutom, att han vid flera tillfällen 

under årens lopp själv lånat pengar  i faderns eller moderns namn. Vid sammanträdet, 

meddelades, ytterligare, att gossen, efter det han varit in[-?] till förhör inför 

barnavårdsnämnden och stadsfiskalen, skickat sin yngre broder till Aug.M.Andersson med ett 

brev, skrivet i moderns namn, i vilket han begärt att få låna pengar. 

Efter att ha tagit samtliga dessa omständigheter i noggrann omprövning beslöt 

barnavårdsnämnden begära plats för gossen Gottfrid Johansson å åkerbrukskolonien Hall. 

 

                                                                    §2. 

Till protokollet skulle antecknas, att fadern till ovannämnda Gottfrid Johansson, arbetaren F.O 

Johansson skriftligen lämnat sitt samtycke till barnavårdsnämndens beslut. 

 

                                                                    §3. 

Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa behövliga handlingar för gossarna Karl Mauritz 

Westerlund och Gottfrid Johanssons i resa å Hall, och åt ordförande och överläraren uppdrag 

att ordna med själva resan. 

                                                  

                                                                    §4. 

Nämnden beslöt att gossen Gottfrid Johansson skulle intagas å Stadens fattiggård tills denna  

avresa till Hall  kunde ske. Ledamoten A. Gullberg fick i uppdrag att ordna om denna resa. 

 

                                                                    §5. 

Ordföranden anmärkte, att makarna J.O Johanssons båda barn Lilly Davida och Anny 

Ingeborg blivit förda till fattiggården, men att modern den 1 febr. beslöt sig tllfälle att ta 

barnen därifrån och föra dem tillbaka till Svartöstaden. Denna betjäningen till hjälp blevo de 

dock den 2 febr. återförda till fattigvården. Med anledning härav beslöt nämnden, att 

föräldrarna ej skulle få besöka barnen utan ett skrivet tillstånd och utan att tillsyningsmannen, 

föreståndarinnan eller vaktmästaren vore samtidigt närvarande. 

 

§6. 

Ordföranden och överläraren erhölls i uppdrag att anskaffa i uppdrag att anskaffa lämpliga 

fosterhem åt de båda ovan nämnda barnen Johansson. 

               

§7. 

Hämnden beslöt att  genom annonsering söka skaffa lämpligt hem åt gossen  Artur Stenberg. 



                                                                         

                                                                     §8. 

Fröken Mörtsell och hr Gullberg fingo i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 

                  Dag som ovan 

                  John Hansson 

                                         P.Edw.Lindmark 

 

 

                                         

 

Justeradt 

Alfr. Gullberg. 

Hildur Mörtsell. 

  



”Protokoll fört vid Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 3 febr. 1913. 

 

Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, fröken Hildur Mörtsell, herr A Gullberg och 

undertecknad, sekreterare. 

 

§1. 

 

Folkskolelärare  J.M …… hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt Nämnden tilldela honom 

följande betyg: 

Undervisningsskicklighet                                                            Berömlig; 

Förmåga etc                                                                                 Berömlig; 

Nit                                                                                                Berömlig; 

Vandel                                                                                          Hedrande. 

 

 

                       Dag som ovan 

                       John Hansson 

                                              P Edw. Lindmark 



”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

5 februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Skarstedt äfvensom 

Stadsingenjören,Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Föreståndaren för elektricitetverket. 

                                                                           

                                                                                

§34. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 3 innevarnde februari. 

 

§35. 

Sedan linjedirektören T.Bennet afsagt sig uppdraget att vara ledamot af den utaf Tekniska 

Nämnden tillsatta s.k. Förrådskomitén, beslutade Nämnden att till nya ledamöter i komitén 

utse löjtnanten A.B Gärde och förrådsförvaltaren C.G Svensson. Nämnden beslutade vidare 

att uppdraga till Stadsbyggmästaren J. Wikberg att sammankalla komtén tills ny ordförande 

blifvit vald efter herr Bennet. 

 

§36. 

Stadskamreraren hade i till drätselkammaren ingifvev skrifvelse anmält att Vilhelmina 

Åström fortfarande hade på stadens mark vid Notviken kvarstående den byggnad, som hon 

senast den 20 april 1911 erhållit Stadsfullmäktiges tillstånd att hafva där stående under ett år 

mot 25 kronor arrendeafgift. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att med 

öfversändande till Stadsfullmäktige af Stadskamrerarens skrifvelse göra anmälan om 

förhållandet med hemtsällan att, då de skäl, som föranledt Stadsfullmäktiges beslut den 14 

juni 1906 numera torde hafva bortfallit, drätselkammaren måtte bemyndigas att, om den så 

finner lämpligt, utan Stadsfullmäktiges särskilda hörande utarredera området på de 

arrendetider som gällande reglemente för Kammaren eljest medgifver. 

 

§37. 

Efter föredragning af föreståndaren för elektricitetsverkets förslag till 

installationsverksamhetens ordnande i staden, beslutade Nämnden att taga det till slutligt 

afgörande på ett kommande sammnträde.    

§38. 

Sedan föreståndaren för elektricitetsverket inkommit med förslag till utvidgning af verkets 

kontorslokaler, beslutade Nämnden att remittera detsamma till Stadsbyggmästaren för 

beaktande vid uppgörande af förut infordradt förslag till nytt kontor för verkets föreståndare. 

         

§39. 

Enär enligt inkomna uppgifter årsförbrukningen af de förbrukningsartiklar, som användas af 

drätselkammaren, vore så ringa, att det icke torde vara möjligt att genom anbudsinfordring 

nedbringa á –priserna å desamma, beslutade Nämnden på förslag af Stadskamreraren att söka 

träffa öfverenskommelse med de affärsmän, som komma att af Hamndirektionen antagas till 

leverantörer under innevarande år, att kammaren erhåller sina förbrukningsartiklar till samma 

pris som Hamndirektionen.  

§40. 

Bifölls af Stadsbyggmästaren muntligen gjord hemställan att få anbringa en piskbalkong till 

öfre våningen i f.d. Gästgifvaregården för en kostnad af 110 kronor; och skulle kostnaden 

utgå af anslaget för ombyggnad af nämnda fastighet. 



                                                                                 

§41. 

Ajournerades sammnträdet för att utan kallelse fortsättas torsdagen den 6 innevarnde februari 

kl.5 e.m. 

 

Som ofvan 

Å tjänstens vägnar: 

K.H Santesson 

 

justeradt 

den 21 febr 1913 

H.K Brändström 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 februari 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Schåltz, Ullman, Stadsbyggmästaren 

och Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören  

 

§5. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 8 januari 

§6 

Till byggnadsnämnden hade stadsingenjören ingifvit en så lydande skifvelse: 

 

”Till Byggnadsnämnden i Luleå. 

På den år 1890 den 7 mars af Landshöfdinge Embetet fastställda tomtindelningskartan öfver 

kvarteret Ejdern att arealerna för tomterna n:r 1 och 9 enligt af mig denna dag verkställt 

uträkning felaktigt upptagna och skola vara respektive 765,75 och 817,08 kvm i st.för 775,7 

och 819,8 kvm. och får jag med anledning häraf vördsamt anhålla att Byggnadsnämnden 

måtte hos Landshöfdinge-ämbetet begära ny fastställelse å dessa tomters areal. Luleå den 17 

nov. 1912. Erik Nurminen” 

Det skulle antecknas, dels att kvarteret Ejdern å den i skrifvelsen åberopade kartan vore 

betecknade med E samt tomt n:r 1 med i och n.r 9 med h, dels att stadsingenjören genom 

mätning konstaterat, att de å nämnda karta antecknade längderna för ifrågavarande tomter 

vore riktiga. Med anledning häraf beslöt nämnden hos Konungens Befallningshafvande 

begära ny fastställelse å omförmälda tomtens areal. 

 

§7. 

 

Hos byggnadsnämnden hade J. Byström anhållit om tillstånd att få uppföra en uthusbyggnad 

af  spantervirke å tomt n:r 2 kvarteret Sillen i enlighet med ingifven inriktning och tomtkarta. 

Som sökanden hade för afsikt att förlägga uthusbyggnaden mot Sandviks- och 

Hermelinsgatan och detta vore stridanden mot stadsplanen § 34 mom.3 i gällande 

byggnadsordning, beslöt nämnden afslå framställningen. 

 

§8. 

Hos byggandsnämnden hade lokomotivföraren Aug. Höglund anhållit om tillstånd att få 

uppföra två boningshus jämte uthus å tomten n:r 12 å kvarteret Hästen i enlighet med ingifna 

ritningar och tomtkarta. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden vid 

arbetets utförande ställde sig till noggrann efterrättelse bestämmelserna i gällande 

byggnadsordning samt på följande särskilda villkor: 

Beträffande stora boningshuset. 

att trappan  mellan nedre och öfre våningen göres 1,35 meter bred, samt  

att grundmurarna göres något tjockare än planritningen utvisar, förutsatt de ej utföras i beton, 

samt 

att skrubbväggarna i båda vindsrummen göres minst två meter höga; 

Beträffande uthusbyggnaden: 

Att grund lägges för brandmur. 

 

§9. 

Till byggnadsnämnden hade drätselkammaren för yttrande remitterar en af änkan Emma 

Wennberg gjord framställning om upplåtande plats för ett flyttbart stånd på stadens mark i 



något af kvarteren Tjädern, Uttern eller Ankan. Uti afgifvet yttrande hade stadsbyggmästaren 

på anförda skäl hemställt, att nämnden ville afslå ansökningen. Sedan upplysts, att det i 

ansökningen omförmedla ståndet voro Larsson & Linds f.d kontor, beslöt emllertid nämnden 

meddela drätselkammaren, att från nämnden sedda hinder ej mötte för bifall till ansökningen, 

men ville nämnden tillika göra det uttalandet, att nämnden ansåge det olämpligt att plats 

upplåtes för dylika salustånd. 

§10. 

Uti till drätselkammren ställd skrifvelse, som af kammaren öfverlämnats till 

byggnadsnämnden, hade taxeringnämndens ordförande anhållit, att stadsingenjören måtte 

åläggas tillhandagå taxeringsnämnden med en del upplysningar och uppgifter, som vore 

erforderliga för den blifvande fastighetstaxeringen. Vid föreslagning häraf beslöt nämnden 

bifalla framställningen och skulle sättet för uppgifternas meddelande bestämmas efter 

öfverenskommelse mellan stadsingenjören och taxeringsnämndens ordförande. 

                                                                                         

§11. 

Anmälde stadsbyggmästaren att dödgräfvaren J. Åström utan nämndens tillstånd uppfört en 

tillbyggnad till staden tillhöriga s.k. grindstugan och beslöt nämnden anmäla förhållandet till 

allmänne åklagaren för den åtgärd, hvartill han kunde finna densamma föranleda. 

 

§12. 

En från Svenska Stadsförbundet inkommen skrifvelse med förfrågningar om arealen af statens 

järnvägar tillhörig mark inom stadens planerade område m.m öfverlämnades till 

stadsingenjören för verkställande af erforderliga uträkningar, hvarefter han och 

stadsbyggmästaren hade att till nämnden inkomma med förslag till svar å de framställda 

frågorna. 

 

Som ofvan 

Å tjänstens vägnar 

J.O Dahl 

 

Justeradt d. 12 mars 1913 

På Nämndens vägnar 

Axel E Fagerlin” 

  



”Protokoll, fördt vid fortsatt  sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 6 februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och Skarstedt äfvensom 

Brandchefen. 

§42. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat ett af särskildt utsedda komiterande 

uppgjort förslag till brandordning för Luleå stad, beslutade Nämnden vid föredragning af 

ärendet att hos Stadsfulmäktige tillstyrka förslagets godkännadne med följande ändringar: 

 

§2 punkt 1: ”genom dess tekniska nämnd” utgår, 

§3   ”      3   utgår 

         ”      5: ”anskaffa ytterligare erforderlig brandredskap” utbytes mot ”komplettera 

befintlig brandredskap”, 

      punkt  7   utgår 

         ”       8: ”förordna den därtill mest lämpliga” ändras till ”i samfälld drätselkammare 

förordna den därtill mest lämplige” 

§5 benämningarne ”brandförman”, ”vice brandförman” och ”brandkarlar” utbytas mot 

brandmästare, brandförman, brandmän resp. 

§6 ”Reservbrandkåren - - skall bestå af 32 man” utbytes mot Reservbrandkåren - - skall bestå 

af minst 32 man hvarjämte i öfverensstämmelse härmed efter yttrycken ”:dra utryckningen, 

bestående af” och ”3:dje utryckningen, som består af” införes ordet ”minst”, 

§7  uttrycket ”i Luleå stad rullförd” utbytes mot ”i Luleå stad i landstormen rullförda”, 

§9 ”sedan han rådfört sig med Magistratens ordförande” utbytes mot ”sedan han rådfört sig 

med Tekniska Nämndens ordförande”, 

§10”på stadens bekostnad” utgår, 

§12  punkt 2: ”då annat samtal med brandstationen omedlebart bör afbrytas” utgår, 

§14  ” från 25 till och med 500 kronor” utbytes mot t.o.m. 25 t.o.m 100 kronor” 

§20  punkt 2: efter uttrycket ” i stall, lada, uthusmagasin vind” införes ordet ”källare”. 

punkt 6 utbytes mot. ”att å stadens område aflossa skott eller afbränna fyrverkeri, så att 

eldsolycka uppstår” 

§22  punkt  1: vid slutet tillägges ”och ej heller hopas i större mängd” 

§37  i slutet utbytes uttrycket ”af drätselkammaren godkännes” mot ”af Magistraten 

godkännes” 

§43 ” Då brandchefen finner nödigt” utbytes mot ”Då brandchefen efter att hafva rådfört sig 

med närmaste befäl finner nödigt” 

§48 ” utan eget förvållande” utgår 

§53 punkt 2 utbytes mot: ”I händelse af sådan vägran äga förrättningsmännen att, medelst 

handräckning af polismyndighet, bereda sig inträde, eller ock må af Magistraten annan tid 

utsättas för synens verkställande med skyldighet för den tredskande att ersätta all däraf 

uppkommande kostnad och skada” 

§55 punkt 3 slutet: ”och må ingen vägra brandkårens befäl tillträde till lägenhet” utbytes mot 

”och må ingen utan giltigt skäl vägra” etc. 

§58 punkt 1 slutet: ” närhelst husvärd eller hyresgäst påkallar sotning” utgår, hvarvid punkt 2 

i stället får följande lydelse: ” Sotning skall utföras oftare, där så af Brandchefen pröfvas 

nödigt, äfvensom då husvärd eller hyresgäst sådant påkallar, 

§ 66. Föreslaget bötesbelopp f.o.m. 5 t.o.m. 100 kronor bör af uppräknade paragrafer afse 

endast §§ 53 och 55, hvaremot öfverträdelase af förbud eller underlåtenhet att fullgöra i öfriga 

paragrafer meddelad föreskrift bör beläggas med vite af en till och med 100 kronor, 



§72. Andra punkten ersättes med ”Brandordningen skall tillhandahållas allmänheten å 

brandstationen” utgår. 

§73. Mot Nämndens beslut beträffande ändring af § 55 af förslaget reserverade sig herr 

Gustafsson, som vid paragrafens behandling yrkade att satsen ”och må ingen vägra 

brandkårens befäl tillträde till lägenhet, när det för dylikt ändamål infinner sig”skulle helt ur 

förslaget utgå. 

§43. 

Föreståndaren för electricitetsverket hade under framhållande  af de brister, som vidlåta den 

nuvarande elektriska installationsverksamheten i till drätselkammaren ställd skrifvelse 

föreslagit att elektricitetsverket skulle öfverväga denna verksamhet genom att själft taga hand 

om sina anslutningar och i samband därmed upplägga ett lager af förekommande elektrisk 

material, allt för utförandet pch försäljning till själfkostnadspris åt verkets abonnenter, eller 

ock alternativt att alla elektriska installationsarbeten och materialförsäljning skulle 

öfverlämnas till endast en enskild firma, hvilken skulle äga skyldighet att hålla lager af 

elektrisk materiel och arbetare i tillräckligt antal i sin tjänst för installationer reparationer m.m 

samt stå under skarp kontroll af elektricitetsverket, som genom sin föreståndare skulle 

projektera, kontrollera och besiktiga alla arbeten samt enligt firmans noggranna 

specifikationer utskrifva räkningar, hvilka skulle inkasseras genom drätselkontoret. Efter 

föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, att i enlighet med föreståndaren vid 

elektricitetsverket alternativt framställa förslag, öfverlämna den elektriska 

installationsverksamheten inom staden till en entreprenör med ensamrätt att under 

kontraktstiden verkställa elektriskt installations- och reparationsarbete, hvarvid dock följande 

i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad elektriska komitén i sitt yttrande anfördt 

utarbetade bestämmelser skulle faställas, 

1:o) att entrepenören skall under kontroll af föreståndaren för elektricitetsverket på eget 

ansvar uföra all installationsarbeten, utom dem för statens räking och därvid använda material 

af föreskrifven beskaffenhet; 

2:o) att entrepenören är skyldig att hålla ett välsorteradt och tillräckligt lager af elektrisk för 

arbetenas utförande; 

3:o) att entrepenören vidare skall skyldigkännas att hafva till hands tillräckligt antal montörer 

och arbetare för arbetenas utförande. 

att vara bosatt i Luleå 

att ställa af drätselkammaren godkänd borgen för entreprenadkontraktets behöriga 

fullgörande. 

4:o) att entrepenörskapet blir personligt och icke får öfverlämnas till någon firma med 

möjlighet att ombyta representant under kontraktstiden. 

5:o) att entrepenörskapet endats får öfverlåtas på person som visar sig äga nödig kompetens 

för detsammas öfvertagande; 

6:o) att den entreprenör som antages, skall förbinda sig att så vidt möjligt i sin tjänst antaga de 

personer, som vid elektricitetsverkets omläggning blifvit därifrån entledigade; samt 

7:o) att entreprenörskapet skall utbjudas på entreprenad för 4 år i sänder enligt de närmare 

bestämmelser, som Nämnden kommer att utfärda. I anslutning härtill beslutade Nämnden att 

för de personer och firmor, hvilka erhållit sådan rättighet, återkalla meddeladt tillstånd till 

utförande af installationer med anslutning till Luleå stads elektricitetsverk f.o.m. den 1 

oktober 1913. Nämnden beslutade vidare att hos Stadsfullmäktige för vinnande af kontroll 

öfver entreprenören och för popularisering i möjligaste mån af elektricitetens användning göra 

hemställan om godkännande af följande föreskrifter beträffande likvidering genom 

drätselkontoret af genom entrepenören utförda arbeten: 

1:o) Entreprenören utskrifver för hvarje särskildt arbete specificerad räkning, hvilken därest 

intet är att anmärka attesteras af föreståndaren för elektricitetsverket, som i sin ordning 



kvartalsvis öfverlämnar de attesterade räkningarna till drätselkontoret jämte en förteckning 

öfver desamma, å hvilken entrepenören kvitterar den likvid han af kontoret uppbär, hvarefter 

drätselkontoret utsänder räkningarne till abonnenterna samtidigt med räkningarn å förbrukad 

ström; 

2:o)  Vid vissa anläggningar, där hyresgäst skall betala installeringskostnader, må ha gälda 

densamma månadsvis under ett år, hvarvid dock entrepenören af drätselkontoret erhåller full 

likvid vid förteckningens företeende. 

Nämnden beslutade slutligen att hemställa hos Stadsfullmäktige, att de entreprenörer som af 

Fullmäktige antagits för utförande af installationsarbete i anslutning till stadens 

elektricitetsverk måtte till den 1 oktober 1913 genom stadsfullmäktiges försorg uppsägas. 

Protokollet förklardes hvad detta ärende beträffar omedelbart justeradt. 

 

§44. 

I samband med behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende 

beslutade Nämnden att uppdraga till föreståndaren för elektricitetsverket att inkomma med 

förslag till de bestämmelser, som böra inflyta i kontraktet med den blifvande entreprenören. 

                             

§45 

Godkändes till utbetalning från J.P Johansson inkommen räkning å kronor 155:25 å utförd 

reparation å den ena pumpen vid pumpstationen. 

 

§46 

Sedan drätselkammaren till åtlydnad af stadsfullmäktiges beslut den 31 mars 1896 låtit 

uppgöra förslag till nya gatuprofiler för stadsdelarna norr om Lulsundsgatan och öster om 

järnvägen hade stadsfullmäktige vid sammanträden den 21april 1910 och den 23 mars 1911 

beslutit att återremittera ärendet till drätselkammaren med åläggande för kammaren att låta 

utarbeta och till Stadsfullmäktige inkomma med förslag till nya profiler öfver stadsdelarna  

ifråga, kammaren obetaget att föreslå de ändringar och jämkningar i stadsplanen som kunde 

befinnas nödiga för genomförande af en mera tillfredsställande profilering för dessa 

stadsdelar. Sedermera har stadsfullmäktige för att möjliggöra vatten och afloppsledningars 

framdragande vid sammanträde den 18 maj 1911 antagit för stadsdelen norr om 

Lulsundsgatan och för den del af Östermalm, som är belägen söder om Pilgatan och väster om 

seminariekvarteret, genom drätselkammarens försorg utarbetade gatuprofiler, hvilka 

sedermera blifvit genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 april 1912 fastställda. 

Efter anteckning häraf och sedan stadsingenjören nu inkommit med förslag till ny stadsplan 

öfver Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen, hvaruti ingå ändringar äfven uti redan 

genom förenämnda Kungl.Maj:ts bref fastställd stadsplan, beslutade Nämnden att öfversända 

förslaget till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige vill med undantag af förslagen 

tomtindelning, hvarå Kungl. Maj:ts fastställelse icke borde sökas, godkänna detsamma med 

den ändring, att det område som å ritningen utgöres af tomterna N:ris 1,2,3 och 8 i kvarteret 

Cedern måtte tillsammans med onumrerad del af samma kvarter reserveras för torg. 

Nämnden beslutade vidare att hos Stadsfullmäktige göra hemställan att Fullmäktige vill 

uppdraga till Byggnadsnämnden att ombesörja hvad som enligt lagen om stadsplan och 

tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad är föreskrifvet rörande uppgörande af 

ändring af sådan, innan förslaget öfversändes till Kungl.Maj:t för fastställelse. 

Till ordförande uppdrogs att i denna del justera protokollet. 

 

Som ofvan    Justeradt 

Å tjänstens vägnar   Den 21 februari 1913 

K.H Santesson   H.K Brändström 



” Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 februari 1913 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein och Schönfeldt äfvensom 

Hamnmästaren. 

§1. 

Föredrags och justerades protokollet af den 14 nästlidne januari. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterat en af Herr Falk väckt motion rörande 

igångsättandet med snaraste af beslutad af östra långkajen. Sedan antecknats, att 

Hamndirektionen redan den 14 nästlidne januari vid fördragning af Stadsfullmäktiges 

protokoll rörande ombyggnad af ifrågavarnade kaj fallit det beslut att omedelbart sätta arbetet 

i gång i den omfattning årstiden och omständigheterna i öfvrigt medgåfve på det 

arbetsförtjänst i möjligaste mån måtte beredas stadens arbetslösa arbetare, beslutade nu 

Hamndirektionen att med remisshandlingarnes återsändande hos Stadsfullmäktige hemställa 

det. Herr Falks motion icke måtte till någon åtgärd föranleda. Protokollet förklarades i denna 

del justeradt. 

§3. 

Däckkarlen å ”Balder” J.H Nordström hade hos Hamndirektionen anhållit att komma i 

åtnjutande af en månadsaflöning af 100 kronor, räknadt från början af 1912 års seglation. Som 

emellertid Stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 november 1912 bestämt att den 

beslutade Hamndirektionen att lämna Nordströs framställning utan afseende. 

 

§4. 

Hamnmästaren hade uti ingifven skrifvelse hemställt om föranstltande af en del reparationer å 

mudderverket, bogserångaren Balder och ångfärjan Trafik; och beslutade Hamndirektionen att 

lämna Hamnmästaren i uppdrag att låta utföra arbetena på bästa möjliga sätt. 

 

§5. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med begärdt yttrande i ärendet, beslutade Hamndirektionen 

att på i detsamma anförda skäl låta Lovisa Risberg hafva sin kiosk tills vidare kvarstående vid 

norra hamnen mot en årlig afgift af 12 kronor; dock att kiosken skulle flyttas till af 

Hamnmästaren anvisad plats därstädes. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren genom annons i ortstidningen infordrat anbud å förbrukningsartiklar för 

hamnens behof under år 1913, hade sådana inkommit från följande personer och firmor 

Aktiebolaget C. Brandfors 

J.F. Lundmark 

N.A Lind 

C.A.Wessling 

Oskar Olsson 

C.J.Forssman, alla i Luleå samt från Calvert H, Göteborg. 

Efter föredragning häraf beslutade Hamndirektionen 

1) att antaga  af Aktirbolaget C. Brandfors afgifvet anbud i hvad det afsåg leverans af 

spik, skrufvar, metaller, levanger, piasavakvastar, smärgelduk, sotviskor, trätjära, 

stenkolstjära och carbalineum. 

2) att antaga O .Olssons anbud odeladt;  

3) att antaga C.J Forssmans anbud i hvad det afsåg leverans af dref och tågvirke; 



4) att uppskjuta pröfningen af inkomna anbud å packningar, maskinoljor, 

lyshållningseffeketer och trassel till ett kommande sammanträde; samt 

5) att förkasta öfriga anbud. 

§7. 

Sedan Hamnmästaren under hand infordrat anbud från Åström, Wikström, H.T. 

Backteman och A.F Lilja å leverans till hamnen af 210 st.pålskor för östra långkajens 

ombyggnad, beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att antaga 

Åström & Wikströms anbud, att leverera utbjudet antal pålskor till ett pris af Kr. 1:18 

pr st. såsom varande det lägsta af de afgifna anbuden. 

 

§8. 

Från F. Hahnström m.fl. inkommen framställning om anvisande af plats deras 

ångslupar i södra båthamnen remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

             

             §9.     

           Föredrogs och lades till handlingarne. 

1) af Hamnmästaren upprättad förteckning öfver de Luleå Hamndirektion tillhöriga 

inventarier, hvilka af Tullkammaren disponerar; 

2) af stationsinspektor A.G .Johansson aflämnad redovisning öfver trafiken å Luleå 

stads hamnspår för år 1912; 

3) Hamnmästarens kassarapport för januari månad 1913 

 

§10. 

 

Träarbetaren E.M. Wikström hade med muntlig anhållan  om någon ersättning 

inlämnat af doktor E. Feltström utfärdadt intyg utvisande att han varit på grund af 

huggskada å högra foten oförmögen till  

 

arbete f.o.m. den 11 december 1912 till den 18 januari 1913. Sedan antecknats, att 

Wikström skadat sig i arbete vid ombyggnad af ångbåtskajen vid norra hamnen 

beslutade Hamndirektionen att belopp, räknadt efter 1 kr. 50 pr dag skulle till 

Wikströms utbetalas under den tid han styrkt sig vara af  ifrågavarande huggskada 

hindrad att arbeta.                         

                                                           §11. 

Bemyndigades Hamnmästaren att för hamnkontoret inköpa ett kassaskåp och ett 

skrifbord för sammanlagdt 400 kronor, hvarjämte ett belopp af 70 kronor skulle få 

användas för de inköpta möblernas iordningställande. 

 

§12. 

 

Beviljades Hamnmästaren N.Hj. Falkland tjänstledighet för egna angelägenheters 

skötande under 15 dagar f.o.m den 15 innevarande februari; och förordnades 

Stadskamreraren K.H. Santesson enligt eget åtagande till vikarie för hamnmästaren 

under den sålunda beviljade tjänstledigheten. 

 

Som ofvan 

Å tjänstens vägnar: 

Justeradt den 5/3 1913. 

Gustaf Burström 

K.H Santesson 



”Protokoll,fördt vid sammanträde  med hälsovårdsnämnden i Luleå den 14 februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Rosegren, Hellsten, och Lindgren, hvarjämte förste 

provinsialläkaren öfvervar sammanträdet. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokoll för den 28 december 1912 och 3 januari 1913. 

 

§2. 

Uti ingifven skrifvelse hade t.f stadsläkaren A Randerz  med förmälan att vaktmästaren vid 

epidemisjukhuset vägrat inbära ved i sjukrummen, föreslagit att hälsovårdsnämnden ville 

upprätta tillfällig instruktion för nuvarande vaktmästaren dels i fråga om vedbärningen dels i 

fråga om stoppning, lagning och desinfektion af använda madrasser, hvarom intet funnes 

bestämt. Sedan doktor Kjellman anmält att vaktmästaren numera verkställde inbärning af ved, 

beslöt nämnden att låta härvid bero, och skulle doktot Randerz skrifelse öfverlämnas till 

komitérade för upprättade af företag till instruktion för epidemisjukhusets personal. 

§3. 

Från Stadsfullmäktige hade remitterats en af Anna Johansson gjord framställning om 

fastställande af en bestämd matordning vid epidemisjukhuset m.m och beslöt nämnden 

uppdraga åt ordförandenoch sekreteraren att efter verkställd utredning inkomma med förslag 

till yttrande. 

§4. 

Uti ingifven skrifvelse hade järnarbetaren B. Nilsson hemställt att hälsovårdsnämden ville 

bereda honom ersättning för en del kläder och matvaror m.m. som förstörts vid desinfektion 

efter i barnförlamning aflidne  verkstadsarbetaren Erik Andersson, som varit inneboende hos 

Nilsson, med tillhopa 40 kronor enligt specifikationen. Vid behandling häraf beslöt nämnden, 

som ej kunde godkänna posten 5 kronor för en ”kopparpanna, som förstörts genom 

torrkokning”, att tillerkänna Nilsson en godtgörelse af 40 kronor, hvarest 5 kronor för 

förstörda krukväxter, för hvilka ingen ersättning begärdts. 

                           

§5. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 30 januari 1913, §3, angående beviljande af medel för 

aflånande af stadsläkarens vikarie föredrogs och lades till handlingarna. 

                                                                           

§6. 

Anmälde borgmästaren, att han, sedan Drätselkammaren sänt erforderliga medel till hans 

förfogande, vändt sig till Medicinastyrelsen med telegrafisk begäran, att medicinalstyrelsen 

ville förordna vikarie för stadsläkaren emot en ersättning af fria resor, 10 kronor 

dagtraktamente samt fri bostad och beslöt nämnden godkänna denna åtgärd. 

§7. 

Tillsyningsmannens rapport för december månad 1912 lades till handlingarna. 

 

§8. 

Tillsyningsmannens rapport för januari månad 1913 lades till handlingarna. 

 

§9. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. 

” Till Hälsovårdsnämnden i Luleå  

På framställning af ledamöter i fattigvårdsstyrelsen, fröken Tyra Björkman förrättade 

undertecknad besiktning af en lägenhet å nedre botten i gårdshuset i  inom fastigheten No 292 



i Kvarteret Gripen, hvilken lägenhet bebos af en arbetare Erik Lundström med hustru och åtta 

minderåriga barn. Vid besiktning af lägenheten anmärktes därvid följande: 

I förstugan: Väggar och tak voro beklädda med ett tjockt lager af is, äfvenså undre sidan af 

den till öfvre våningen ledande trappan. Hela förstugan liknade en isbod. 

I Köket: Dörren var gles och slöt ej till karmen. Låset å densamma hängde löst. Järnspisen var 

trasig och sönderfallen invändigt. Vatten rann längs golfsockeln och hade på flera ställen 

frusit ihop till stora isklumpar. 

I Kammaren: Alla väggarne fuktade så mycket att målningen släppte loss i stora stycken, 

vatten rann efter väggarne och vattensamlingar funnos lite hvarstädes till följd häraf hade 

golfvet på vissa ställen af vattnet fått en mörk färg påminnande en röta. Från alla fönster rann 

ymningt med vatten. Under det nu använda golfvet lärer finnas ett annat af cement. 

Kammaren gränsar till en vedbod. För lägenheten betalas en hra af Kronor 16.66 pr månad. 

Egare af fastigheten är Erica Burman. Lundströms barn äro 8 till antalet och i en ålder af 

respektive 14,13,12,10,8,6,1½,5/1 år. Det ena af barnen, 12-åringen lider af höggradig 

tuberkolos. Lägenheten har af familjen bebotts sedan 3 veckor före Jul. Med anledning af det 

anmärkta hemställes om vidtagande af den åtgärd hvartill Nämnden kan finna rapporten 

föranleda. Luleå den 30 Januari 1913 Wilh. Oscarsson.Tillsyningsman” 

Efter fördragning häraf beslöt Nämnden med stöd af 2 kap. 13 par i gällande hälsovårdsstadga 

förbjuda ägaren, fru Erica Burman, vid vite af 100 kronor att uthyra lägenheten, intilldess den 

anmärkta felaktigheterna blifvit afhjälpta och åtgärder härutinnan af nämnden godkänd, och 

skulle lägenheten bara utrymd för den 1 instundande juni. 

                               

§10. 

Anmälda stadsläkaren, att  difteriepidemi utbrutit i staden samt att det måhända kunde visa sig 

nödvändigt att anordna ett provisoriskt sjukhus. Med anlöedning häraf beslöt Nämnden hos 

Odd Fellows göra en förfrågan, huruvida Nämndeni händelse af behof finge för sådant 

ändamål förhyra deras f.d. ordenslokal i s.k.gamla stadt. 

 

§11. 

På förslag af stadsläkaren, med hvilken förste provinialläkaren förenade sig, beslöt nämnden 

att f.n ej anbefalla stängning af skolaorna då endast 8 skolpliktiga barn voro insjuknade i 

difteri.                                                               

§12. 

Utsåg nämnden hälsovårdstillsyningsmannen att på order af stadsläkaren och i samråd 

meddenna verkställa inköp sängar m.m till epedemisjukhuset i den mån sådant kunde blifva af 

behofvedt påkalladt. 

§13. 

Beslöt Nämnden att i stadens tidningar låta införa en uppmaning till föräldrar och målsmän att 

tillse att barn, som kunde misstänkas lida af halssjukdom, sattes i tillfälle att besöka läkare. 

 

§14. 

Stadsläkaren anhöll, att nämnden ville taga under ompröfning frågan om till- och ombyggnad 

af stadens epidemisjukhus, som vid mera omfattande epidemier visat sig vara alldeles 

otillräckligt och beslöt Nämnden att tillsätta en komité som hade att uppgöra och till nämnden 

inkomma med förslag i ärendet. Till ledamöter i komitén utsågos första provinialläkaren E. 

Börjesson, herr Hellstén och stadsläkaren S. Kjellman, hvilken tillika skulle vara 

sammankallande. 

                                            Som ofvan   Justeradt 

                                            Å tjänstens vägnar  Sven Kjellman” 

                                            J.O. Wahl 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14febr. 1913. 

 

Närvarande: Ordf. Pastor J. Hansson O. Åhrström, C. Gustafsson, G. Nyberg, A.Gullberg, A. 

Österman, fr. Hildur Mörtzell, Herr G.E. Wester och G. Nordström samt undertecknad 

Santesson. 

§1. 

Till justeringsmän utsågs Hrr Åhrström och Gullberg. 

 

                                                                         §2. 

E.o folkskolelärarinnan Berta Furtenback har begärdt tjänstgöringsbetyg och beslöt 

folkskolestyrelsen henne följande vitsord: 

Undervisningsskicklig                                                          Med utmärkdt beröm godkänd 

Förmåga etc                                                                                                              Berömlig 

Nit                                                                                                                             Berömlig 

Vandel                                                                                                                       Berömlig 

§3. 

E.o folkskollärarinnan Elin Åberg tilldelades följande vistord över sin tjänstgöring vid  

Luleå Folkskolor: 

Undervisningsskicklighet                                                                                           Berömlig 

Förmåga   etc                                                                                                              Berömlig 

Nit                                                                                                                               Berömlig 

Vandel                                                                                                                         Berömlig 

 

§4. 

E.o folkskollärarinnan Beda Carlsson tilldelades följande vitsord över sin tjänstgöring vid 

Luleå folkskolor: 

Undervisningsskicklighet                                                                                           Berömlig 

Förmåga etc                                                                                                                Berömlig 

Nit                                                                                                                               Berömlig 

Vandel                                                                                                                         Berömlig 

 

§5. 

Folkskolläraren D. Ekroth beviljades tjänstledighet på grund av systerns sjukhusv. Tiden 

15/1-19/3 1913. 

 

§6. 

Ordföranden anmälde att till vikarie för hr Ekroth antagits kand. E Siden från 15jan till 26jan 

samt folkskollärarinnan A. Svanström från sistnämnda dag till och med den 19 mars. 

 

§7. 

Folkskolestyrelsen beslutade infordra anbud å leveranden ( 91 famn. barrskog och 24 famn. 

björkved) för skolorna. Anbuden skulle gälla ant. å hela partiet eller å delar av detsamma. 

Orf.,sekr. och hr Oscarsson fingo i uppdrag att verkställa detta beslut. 

                                                                  

§8. 

Till inventeringsmän för biblioteket utsåges herr Gunnarsson och Gullberg. 

 

§9. 

Folkskolestyrelsen beslöt med ändring av stadgarna för Luleå skolbibliotek föreskriva, att 

inventering skall ske varje år under loppet av juni månad. 



§10. 

Från överläraren förelåg en skrivelse med förslag om både anvisning om undervisningen i 

engelska i folkskolans högre avdelning, att tillmötesgås om undervisningen berördes av 

kvalificerade lärare. Med anleding därav beslöt folkskolestyrelsen, att å timplanen för 

folkskolans högre avdelning fyra lektionstimmar i veckan i vardera klasser reserveras för 

undervisningen i engelska språket och att hos stadsfullmäktige  göra framhållning om ett 

anslag å 300 kr för bedrivande av denna undervisning under nästkommande hösttermin. 

 

§11. 

Folkskolestyrelsen beslöt göra framstälnning hos Drätselkammaren och upplåtandet av 

ytterligare en lokal i gamla Petrigården för folkskolands behov. 

 

§12. 

J.A. Lundins anhålland om, att hans son Uno Lundin skulle få deltaga i matteundervisningen 

avslogs med fyra röster mot tre. 

 

§13. 

G.F. Alins anhållan, att hans dotter Elsa Viktoria måste på grund av sjukdom befrias från 

vidare skolgång, beviljades och överlämnades åt överlärararen avgöra frågan om betyg. 

 

§14. 

Folkskolestyrelsen beslöt inköpa ytterligare två  stolar för lärarinnerummet i Östra skolan och 

ett bord för lärarinnerummet i Västra skolan. 

 

§15. 

Följande skrivelser lades till handlingarna: Protokollunderlag från sammanträde i Neder-Luleå 

skolråd med anmälan, att försumliga barn från Luleå skoldistrikt, som deltagit i 

undervisningen i Neder-Luleå, beräknats en avgift av 35 kr. för läsår; 

Skrivelse från J.M.Nilssons elektriska byrå i Boden med anhållan, att leveranstiden för den 

elektriska installationen i Västra skolan, utnämndes till den 10 febr. 1913. 

Skrivelse från Landstingets skolkommité med anmälan om stipendier  

Domkapitlets utslag med anledning av framställda beröm över skolstyrelsevalet den 31 

okt.1912. Rapport om anmälda  ersättningar i skoldistriktet. 

 

§16. 

Herr Norrby och Åhrström anmäler, att de fullgjort givet uppdrag att avgiva underdånigt 

yttrande över förslag till undervisningsstatistikens ordnande. 

 

§17. 

Ekonominämndens förslag att ur skolkassorna utberäkna en ersättning av 35 kr. för 

innevarande läsår för gossen R. Johanssons från Hamnholmen skolgång å Antnässkolan dock 

med villkor, att gossen i Johanssons framställning i god tid före nästa läsår ifall 

underrvisningen även då behöver godkännas. 

§18. 

Från ekonominämnden anmäldes, att en antrecitkamin och 36 st. klädhängare inköpts för 

Mjölkuddens skolhus, att överläraren erhållit i uppdrag inköpa en orgel för omkring 100 kr, 

att en symaskin för 100 kr. inköpts, att 6 lampor för Västra skolan flyttats till Mjölkudden och 

1 till Notviken, och att inom nämnda beslut fattat om flyttning av ett värmeelement till salen 1 

i Östra skolhuset, och  insättande av ventiler i huvudrören från ångpannan. 

 



§19. 

Med anledning av skrivelse från Stadsbyggmästaren den 10 dec. 1912 hade ekonominämnden 

hemställt, att Folkskolestyrelsen måtte få tillsvida bifalla Stadsbyggmästarens förslag., att å 

målarens J.A Nilssons sluträkning avdragit 36 kr. utgörande beräknad likvid för den 

balkförsyning, som ej blivit utförd; att sockeln till Västra folkskolehuset under nästkommande 

sommar oljefärgas; men att detta arbete då utföres på en och samma gång som övriga arbeten 

därstädes  utgjordes. 

§20. 

  Barnavårdsnämndens ordförande anmälde att en kamin inköpts för skolköket. Frågan om 

godkännande av denna åtgärd uppsköts. 

                                                                                 Dag som ofvan   

                                                                                  John Hansson 

                                                                                                       P.Edw.Lindmark 

Justeradt 

Alfr.Gullberg 

Oskar Åhrström 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde vid Luleå stads barnavårdsnämnd den 14 febr.1913. 

        

                                                    

Närvarande: Ordf. pastor J. Hansson, herr O.Åhrström, C. Gustavsson och A. Gullberg, fr. 

Hildur Mötrzell samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Med anledning av skrivelse från Änkefru Kristina Stenberg med anhållan, att hennes son 

Johan Artur måtte överlämnas i hennes vård, beslöt nämnden att om ej anständigt hem för 

gossen anskaffas, överlåta åt ordförande och överläraren att på försök återlämna gossen till 

modern. 

§2. 

Konungens Befallningshavare i Norrbottens län har till Nämnden bestämt arb. J.G Johanssons 

barn över nämndens beslut att skilja hans båda minderåriga barn från hemmet för föräldrarnas 

leverne. Till protokollet skulle antecknas , att makarna Johanssons delgividts nämndens beslut 

och slutligen lämnat sitt samtycke till barnens skiljande från hemmet, samt att föräldrarna vid 

flera tillfällen av nämndens ordförande allvarligen uppmanats att bättra sitt leverne. 

Ordföranden och överläraren fingo i uppdrag att avgiva förklaring å nämandens vägnar. 

 

§3. 

J.O. Johansson skrivelse med begäran att återfå sina barn lades till handlingarna. 

 

§4: 

Ordföranden och överläraren som erhölls i uppdrag att å nämndens vägnar avgiva 

underdåniga beröm över K.Bef.havares beslut att vägra statsbidrag för gossen Artur Stenberg. 

                                                                 Dag som ovan 

                                                                 Johan Hansson 

                                                                                         P.Edw.Lindmark” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med dräteselkammarens ekonominämnd i Luleå den 17 

februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Fernlund och Bucht. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 20 nästlidne januari. 

 

§2. 

Stadskassören hade hos Drätselkammaren föreslagit, att uppbörd af 1912 års 

kommunalutskylder skulle förättas i följande tider 

1.sta uppbörden den 29 och 31 mars samt den 1-4 april 

2:dra         d:o     ”     12 – 14  och 16 – 18 juni samt 

3:dje         d:o     ”       4  -   6   ”       8 – 10 september 

Enär emellertid drätselkontoret hade svårighet att verkställa den kommunala uppbörden på de 

sista och första dagarna i månaden, då aflöningar m.m utbetalades, beslutade  Nämnden 

jämväl i afsikt att bereda järnvägspersonalen möjlighet att inom utsatt uppbördstid erlägga 

sina utskylder att med godkännande af förslaget i öfrigt bestämma att första uppbörden skall 

äga rum den 3-5 samt den 7-9 nästkommande april. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Konungens 

Befallningshafvande i länet rörande anslag till anordnande af dispensärverksamhet för 

tuberkulosens bekämpande i länet. Vid fördragning af detta ärende beslutade 

ekonominämnden att, i anslutning till hvad hälsovårdsnämnden i afgifvet, remisshadnlingarne 

bilagdt yttrande föreslagit, hos Stadsfullmäktige tillstyrka att ett anslag af 360 kronor pr år 

måtte lämnas såsom bidrag till aflönande af sjuksköterskan i det distrikt, Luleå stad enligt 

förslaget skulle komma att tillhöra, under förutsättning att sjuksköterskans begynnelselön blir 

1000 kronor för år räknadt. Nämnden, som ansåg att distriktets sjuksköterska  borde 

stationeras i Luleå, beslutade vidare att hos Fullmäktige tillstyrka att under denna 

förutsättning ett hyresbidrag af 300 kronor pr år måtte ytterligare anslås. 

 

§4. 

Till Stadsfogeden remitterades för yttrande 

1:o) Amanda Forséns begäran om afkortning af en del af hennes kommunalutskylder för år 

1911; 

2:o) Johannes Sundlings begäran om afkortning af kommunalutskylder; 

3:o) C.F Kullendorffs begäran om afkortning af de aflidne lokomotivföraren N.A Giörloff 

påförda utskylder. 

 

§5. 

Fastighetsaktiebolaget Brage hade hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af 

Kungl. Kammarrättens utslag den 18 november 1912 af  för mycket erlagda utskylder för år 

1911. Då det ej visats eller eljest framgår, att bolagets inkomst utgjorts af annat än hyror från 

fast egendom, hvarför eventuella besvär öfver utslaget ej torde föranleda ändring i bolagets 

taxering, till hvilken mening Taxeringsnämndens ordförande uti afgifvet yttrande uttalat sin 

anslutning, beslutade Ekonominämnden vid fördragning af ärendet att öfversända bolagets 

framställning till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma. 

  



§6. 

I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit, beslutade Ekonominämnden 

att hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å af följande personer gjorda framställningar om 

afkortning af kommunalutskylder, nämligen 

Fru Karin Wiklund 

Änkefru Lina Hammarström 

Arbetaren Adrian Bergström 

       ”         Johan  Bodin 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af stationkarlen J.J Dahlberg gjord 

framställning om anstånd med erläggande af 1911 års kommunalutskylder, kr.71.24, till 

nästkommande augusti månads utgång. Vid ärendets fördragning beslutade Ekonominämnden 

att återställa ansökningen till Stadsfullmäktige med meddelande, att Nämnden, då ömmande 

omständigheter syntes föreligga, ansett sig äga befogenhet att bevilja sökandens framställning 

om anstånd med ifrågavarande utskylders erläggande till senast före 1 nästkommande 

september månad. 

§8. 

Sedan arbetaren G.V. Andersson anhållit om restitution på grund af Kungl. Kammarrättens 

utslag den 25 oktober 1912 af de utaf honom för år 1911 till Luleå stad erlagda utskylder hade 

Stadsfullmäktige beslutit att hos Kungl. Maj:t anföra besvär öfver ifrågavarande utslag samt 

uppdragit åt Drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att å stadens vägnar 

uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Drätselkammaren att uppdraga till Stadskamreraren K.H Santesson eller den han i 

sitt ställe förordnade att å deras vägnar uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§9. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 30 januari 1913. 

ang. fullmakt  för drätselkammaren att i beskattningsfrågor föra stadens talan 

ang. ersättning till C.J Sundgren för olycksfall i arbete. 

Ang. afslag å Länsstyrelsens framställning om ersättning med 32 kronor för vid 

mobiliseringsöfningarne legd häst; 

Och beslutade Nämnden att den af Stadsfullmäktige för Drätselkammaren utfärdade 

fullmakten att i beskattningsfrågor föra stadens talan skulle tryckas i en upplaga af 100 

exemplar. 

                                                                               Som ofvan 

                                                                                Å tjänstens vägnar: 

 Justeras: 

P.Sandström.                                                                               K.H. Santesson” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



” Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 feb 1913. 

 

Närvarande: Ordf. Pastor J.Hansson, herr O.Åhrström, G. Norrby, G. Nyberg, A. Gullberg, hr 

Wikström, w. Oscarsson, fröken Hildur Mörtzell, hr O.E.Wester samt undertecknad 

Santesson. 

§1. 

På grund av till styrelsen ingivna anmälan och med stöd  av leg. Läkare utsago beslöt 

folkskolestyrelsen enhälligt avstänga småskollärarinnan Ellen Wingård från tjänstgöring vid 

skolan härstädes från och med tisdagen den 18 dennes. Protokollet förklardes å denna punkt 

genast justerat. 

 

§2. 

Överläraren erhöll i uppdrag att på lämpligt sätt låta delgiva fröken Wingård styrelsens å par.1 

ovannämnda beslut. 

 

§3. 

Ordföranden och överläraren erhöll i uppdrag att utreda frågan om hur man i fortsättningen 

skulle förfara med fröken Wingård. 

 

§4. 

Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa vikarie för fröken Wingård. 

 

§5. 

En skrivelse från hälsovårdstillsyningsmannen överlämnades till överläraren. 

 

§6. 

En räkning från Luleå kol-och materielaffär beslöt styrelsen återsända och infordra retroaktivt 

eller annat. 

 

§7. 

Till justeringsmän utsågs herr Lindkvist och Oscarsson. 

  

                                                              Dag som ovan 

                                                              John Hansson  

Justerat:                                                                       P.Edw.Lindmarsk” 

Wilh. Oscarsson 

Melcher Lindqvist                                                          

                                                                                       

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Protokoll, fört vid sammanträde vid Luleå stads folkskolestyrelse pr telefon den 19 

febr.1913. 

 

Närvarande:Ordf.pastorJ.Hansson, hr O.Åhrström, G.Norrby, C.Gustavsson, 

W.Oscarsson,M.Lindqvist, fr. Hildur Mörtzell samt undertecknad, Santesson 

 

§1. 

 

Sedan folkskolestyrelsen på förekommen anledning sett sig nödsakade att fr.o.m den 18 

dennes avstänga småskollärarinnan Ellen Wingård från tjänstgöring vid Luleå Stads skolor 

och då hennes sjukdom enligt läkares utsago är obotlig så beslöt folkskolestyrelsen att ingå till 

stadsfullmäktige med anhållan, att stadsfullmäktige ville förbinda sig att med ett belopp av 

595 kr. årligen utfylla pensionen till fröken Wingård under förutsättning att från 

småskollärarnas ålderdomsunderstödsanstalt för henne erhålles avkortad pension till ett 

belopp av 205 kr. 

                                                        Dag som ovan 

                                                        John Hnasson 

 

                                                                              P.Edw.Lindmark” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 21 

februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson,Gustafsson och Skarstedt äfven som 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 5 och 6 innevarande februari 

 

§2. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade under hand inlämnat från Kemisk-växtbiologiska 

anstalten erhållna 4 st. analysbevis å afskrap af oljefärg från 4 olika rum i bankens lokaler i 

stadshuset, utvisande att arsenik i mer och mindre hög grad funnes i samtliga prof. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

öfversända prof, tagna i bankens direktörs- och direktionsrum, till rätsskemisten professor 

D.V.H.Lindberger eller annan lämplig person för analytisk undersökning. 

 

                                                                     Som ofvan 

                                                                                    Å tjänstens vägnar 

                                                                                     K.H Santesson” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 28 februari 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Sundberg och Lindqvist, fru Sundström, 

tillsyningsmannen och diakonissan. 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 30 januari. 

 

§2. 

Det skulle här antecknas, att hushållerskan vid fattiggården Matilda Mattson på grund af 15 

års väl vitsordad tjänstgöring vore berättigad utfå sitt tredje ålderstillägg från och med 

ingången af innevarande år. 

§3. 

Beslöt styrelsen godkänna en räkning från Jukkasjärvi fattigvårdsstyrelse för V. Zakrisson å 

kronor 224:54. I samband härmed beslöts bestämma Zakrissons månatliga understöd till 30 

kronor att i mån af behof utbetalas af Jukkasjärvi fattigvårdsstyrelse så länge Zakrisson 

företedde sjukbetyg. 

§4. 

Anmäldes, att ett tillfälligt understöd å 10 kronor och ½ famn ved måst under februari lämnas 

Erik Adolf Nilssons familj i Mjölkudden, och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen genom annonser i härvarande tidningar infordra anbud å leverans af ved för 

kommande bränsleår och fick beredningsutskottet i uppdrag att verkställa detta styrelsens 

beslut. 

§6. 

Från barnavårdsnämnden hade inkommit anmälan, att nämnden beslutat söka inträde å 

skyddshem för Karl Mauritz Westerlund och Gottfrid Johansson samt inackordera Lilly 

Davida Johansson och Anny Ingeborg Johansson i privathem 

 

§7. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Josef Zworowanzig den 8 februari afled å fattiggården. 

 

§8. 

Anmälde tillsyningsmannen att ogifta Betty Alida Karlsson måst på grund af barnsäng vårdas 

å fattiggården från och med den 3 till och med den 14 februari 1913 samt att kostnaden härför 

utsöks hos Öfver Luleå kommun och blef denna åtgärd godkänd af styrelsen. 

 

§9. 

På därom gjord framställning beviljades Ida Katarina Eriksson ett månatligt understöd från 

och med februari månad af 15 kronor, så länge hon kunde förete sjukbetyg. 

 

§10. 

Anmälde tillsyningsmannen att Fanny Maria Snabb på grund af lungkatarr och hafvandeskap 

intagas å fattiggården den 18 februari 1913 samt att hennes hemsändande till Finland begärts, 

enär hon syntes vara finsk undersåte, och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. I samband 

härmed beslöts på framställning af Ejnar Wallström i Bergviken, att styrelsen skulle betala 12 

kronor i månaden från och med februari för Fanny Snabbs son, som vore inackorderad hos 

Wallström, samt 12 kronor som resterade å januari månads inackkordering, dock under 

förutsättning, att gossen erhölle god vård hos Wallström, hvilket uppdrogs åt fru Sundström 

och herr Rignell att undersöka. 



 

§11. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst lämnas för ogifta Johanna Augusta 

Anderssons vård å härvarande lasarett och beslöt styrelsen godkänna denna åtgärd. 

 

§12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst lämnas för ogifta Johanna Augusta 

Anderssons vård å härvarande lasarett och beslöt syrelsen godkänna denna åtgärd. 

 

§13. 

Ingeborg Edmans framställning, att styrelsen ville bekosta hennes resa till Gefle, afslogs. 

§14. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att prenumenera på 40 ex. af Vårdarebladet. 

 

§15. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag  i fattigvårdsmål rörande R.A 

Nilsson, Alma A. Åström, Elna Hultman, Sigrid Pettersson och Anna Åséns dotter Klara lades 

till hadnlingarna. Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande 

Ingeborg Edman och Oscar Abrahamsson. 

 

§16. 

Anmälde tillsyningsmannen att barnavårdsnämnden den 21 februari öfverflyttat Artur 

Stenberg från fattiggården till hans moder. 

§17. 

Anmälde tillsyningsmannen, att skomakaren A.F. Stålbröst måst på grund af sjukdom den 21 

februari intagas å fattiggården och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

 

§18. 

På begärand af tillsyningsmannen N. Boman beslöt styrelsen göra det uttalandet, att styrelsen 

ansåg hyresvärdet å herr Bomans bostad inclusive lyse och värme icke böre sättas högre än 

300 kronor. 

 

§19. 

Erhöll herr Lindqvist styrelsen tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet. 

 

§20. 

Aflägsnade sig herr Gullberg utan styrelsens medgifvande från sammanträdet. Som styrelsen 

på grund af häraf icke längre var beslutmessig, upplöste ordföranden sammanträdet. 

         

                                                                                   Som ofvan 

                                                                                   Å tjänstens vägnar 

Justeradt:                                                                    J.O. Dahl 

H. Lindgren 

Alfr. Gullberg 

M. Sundström                                                                              

                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                             



Protokoll mars 1913 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 mars 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Bennet, Danielsson, Gustafsson, Skarstedt, och Nilsson äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandschefen. 

 

§1. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 30 nästlidne januari, § 11, beslutade 

Nämnden att Röda Korsets lokalkomité för den i stadshusets fästvåning den 1 nästlidne 

februari afhållna basaren skulle debiteras för värme enligt fastställd taxa och för belysning 

enligt mätare. 

§2. 

Sedan Nämnden vid sammaträde den 3 nästlidne februari anmodat dödgräfvaren J. Åström, 

hvilken utan tillstånd verkställt tillbyggnad af grindstugan, att omedelbart gå författning om 

tillbyggnadens borttagande och grindstugans återställande i sitt förra skick, hade Åström nu i 

ingifven skrifvelse på anförda skäl anhållit om beslutets  upphäfvande. 

Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

uppgöra och inkomma med förslag till sådan ändring af tillbyggnaden, att den kunde af 

Nämnden godkännas. 

§3. 

Biföll nämnden en af Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening gjord framställning att få under 

några veckor eftermiddagen använda ett eljest af Fattigvårdsstyrelsen användt rum i f.d. 

rektorsgården för afhållande af en sömnadskurs för obemedlade flickor, under villkor att 

ersättning lämnas för förbrukad elektrisk ström 

 

§4. 

Sedan Nämnden vid sammanträde den 3 sistlidne februari beslutit att till O.E. Segergren 

utarrendera 504 kvm. af vretorna 182 – 195 under fem år mot en arrendeafgift af 10 kr.pr. år, 

hade Segergren nu uti ingifven skrifvelse anhållit om sådan ändring härutinnan, att 

arrendeafgiften måtte sättas till 5 kronor pr.för 400 kvm. af nämnda vretor. Nämnden 

beslutade vid föredragning af ärendet att, på så sätt bifalla ansökningen, att, därest Segergren 

önskar minska arealen till 400 kvm. nedsätta arrendeafgiften till 8 kronor pr. År. 

 

§5. 

L.G. Bergman, Gammelstad, som i 25 år varit arrendator å staden tillhöriga lott n:r 12 b jämte 

ägofiguren n:o 265 i Skatan och Viken, hade hos drätselkammaren anhållit att fortfarande och 

intill sin död få såsom arrendator behålla och bruka jordområdena ifråga. 

Sedan kronojägaren Rönnqvist meddelat att Bergman välskött arrendet, men att 

arrendeafgiften borde höjas från nu utgående  42 till 55 kronor pr år, beslutade Nämnden att 

till sökanden utarrendera ifrågavarande områden tills vidare, dock högst under 15 år, mot en 

arrendeafgift af 55 kr. pr år och mot villkor att af drätselkammaren godkänd borgen för 

kontraktets ordentliga fullgörande af Bergman ställes. 

 

§6. 

På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden nedsätta arrendeafgiften för af O.A 

Strand arrenderade lott n:r 1 vid s.k. Löfskatan från förut bestämda 9 kr. till 7 kr. 50 öre pr år. 

  



§7. 

Stadsbyggmästaren hade inkommit med följande förslag till fördelning af värmekostnaden i 

stadshuset för tiden 1 jan – 31 dec. 1912. 

                    ”Tablå, utvisande ------------------------”se- Bil.5. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att till efterrättelse fastställa den af 

Stadsbyggmästaren föreslagna fördedlningen af värmekostnaden. 

 

§8. 

Sedan Stadsbyggnadsnämnden inkommit med enligt uppdrag infordrade anbud å kol & koks 

samt vid öppnade af desamma fördt protokoll, beslutade Nämnden vid pröfning af anbuden, 

att afslå samtliga inkomna anbud såsom varande för höga. 

 

§9. 

Stadsbyggmästaren hade inkommit med arbetsbeskrifning att lända till efterrättelse vid  

utförande för i innevarande års utgiftsstat anslagna medel af diverse reparationsarbeten i 

stadens fastigheter. 

         ”Till Drätselkammaren---------------------” Se Bil.6. 

Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden att med godkännande af 

arbetsbeskrifningen uppdraga till Stadsbyggmästaren att infordra anbud å arbetenas utförande 

och förelägga Nämnden desamma till pröfning. Nämnden beslutade vidare att hos 

Byggnadsnämnden anhålla om tillstånd att få utföra beslutad tillbyggnad af trapphus till 

Brandchefens bostad. 

§10. 

Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med alternativa förslag till reparation af fastigheten n:r 

474 Gladan, beslutade Nämnden att utse en komité, bestående af herrar Skarstedt, Danielsson 

och Nilsson med uppdrag att afsyna fastigheten för att sätta Nämnden i stånd att bedöma, i 

hvilken omfattning reparation borde verkställas å fastigheten. 

 

§11. 

Stadsbyggmästaren hade inkommit med följande förslag till hyrespriser för af 

Folkskolestyrelsen, Fattigvårdstyrelsen och Hälsovårdsnämnden disponerade lägenheter i 

under drätselkammaren förvaltning stående husbyggnader 

”Med anledning af --------------” se Bil. 7. 

Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att godkänna de föreslagna hyrespriserna att 

tillämpas f.o.m. den 1/1 1914. 

§12. 

Föreståndarinnan för elementarläroverket för flickor hade hos drätselkammaren anhållit att 

under instundande vår få nytt grus pålagt på flickskoletomten. Som kostnaden approximativt 

kunde beräknas till 500 kronor och några medel icke funnes för ändamålet disponibla 

beslutade Nämnden att låta genom Stadsingenjörens försorg i första hand påföra c:a 30 kbm. 

grus å tomten; och skulle kostnaden bestridas med under rubrik 15 a i årets stat afsatta 

oförutsedda utgifter. Nämnden beslutade vidare uppdraga till Stadsbyggmästaren att i 

förslaget till nästkommande års utgiftsstat upptaga för fullständig grusning af tomten 

erforderliga medel. 

 

§13. 

Till Stadsingenjören remitterades 

1:o) Luleå ångsågs m.fl. framställning om Lotsgatans iordningställande. 

 

2:o) A. Ruthströms framställning få arrendera område vid Lulsundet. 



§14. 

Af föreståndaren för elektricitetsverket aflämnat nytt förslag till tariffer för elektrisk ström 

remitterades till den s.k elektriska komitén. 

 

§15. 

Bifölls Folkskolestyrelsens framställning om upplåtande af ytterligare ett rum i f.d 

rektorsgården för folkskolans bruk. 

 

§16. 

Till Stadsbyggmästaren remitterades; 

 

1:o) Handelskammarens begäran få hyra Stadsfullmäktiges sessionsal för sammanträden 

 

2:o) Stadskamrerarens anmälan rörande ohägn i stadens arkivrum i stadshusets tornbyggnad. 

 

§17. 

Beslöt för ett år förnya olycksfallsförsäkringen rörande brandkårens personal. 

 

§18. 

Till handlingarna lades; 

 

1:o) Från öfverjägmästaren aflämnad kassaredogörelse öfver förvaltningen af Luleå stads 

skog för år 1912. 

 

2:o) Hälsovårdsnämndens och Hamndirektionens yttranden med anledning af 

drätselkammarens förfrågan rörande beredande af plats för den från elektricitetsverket 

uppsagda personalen.” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 5 mars 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Sundberg, Rignell, Wester och Danielsson, fröknarna 

Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

 

§1. 

Åt herrar Lindgren och Lindkvist uppdrogs att undersöka, huruvida skäl kunde förefinnas att 

öfverklaga det testamente, som Lars Gustaf Anderssons moder upprättat och hvarigenom 

Andersson gjorts arflös. 

 

§2. 

Med anledning af siffergranskarens anmärkningar vid genomgång af fattiggårdens  

verifikationer beslöt styrelsen att hos vederbörande likvidemottagare utkräfva de belopp, som 

oriktigt utbetalats, samt öfverlämna anmärkningsakten i öfrigt till drätselkontoret för de 

åtgärder, som kunde vara af  behofvet påkallade. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kr. 397:83. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

309:18 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

238:25 kronor. 

 

§6. 

Karin Hallman fick tillstånd att lämna fattiggården. 

                         

§7. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kronor. 

 

§8. 

På därom gjord ansökan beviljade styrelsen f. skräddaren J.P Andersson, som på grund af 

sjukdom och ålder vore oförmögen att försörja sig, ett månatligt understöd af 20 kronor. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen att inköp af kläder till konfirmander, hvilkas föräldrar åtnjöte fattigunderstöd, 

skulle verkställas efter undersökning af beredningsutskottet, som hade att med  sig adjungera 

fröken Sundberg. 

 

§10.. 

Till utom kommunen boende understödstagare utdelades 80 kronor. 

 

§11. 

Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under februari. 



 

§12. 

Till dagens sammanträde hade inkallats skomakaren J.O.Wennberg hvilken nu af styrelsen 

tilldelades en allvarlig varning föpr sitt supiga och oordentliga lefverne samt förmanades att 

för framtiden taga sig till vara vid äfventyr, att styrelsen i annat fall skulle mot honom vidtaga 

lagliga åtgärder. 

 

§13. 

Beviljades Axel Julius Holmström på grund af sjukdom enligt förestedt läkarintyg ett 

understöd af kronor 4:40 och skulle beloppet utsökas hos Neder Luleå kommun, där 

Holmström ägde hemortsrätt. 

§14. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva till Kungl.Kammarrätten ställd förklaring i fattigvårdsmål 

rörande Alma A. Åström. 

 

§15. 

Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande 

K.A Lundberg. 

 

§16. 

På henställan af fru Marie Åhrström beslöt styrelsen göra förfrågan hos hemmansägaren 

Arvid Wikström i Jämtön, om han ville mottaga Rudolf Åhrström som inackordering och i så 

fall på hvilka villkor. 

 

§17. 

En skrifvelse från Säbrå fattigvårdsstyrelse med begäran om bland annat att styrelsen ville 

antedatera kvittot å räkningen för Karin Hallmans underhåll, lades till handlingarna. 

 

§18. 

Ett från tredje distriktet inkommet protokollutdrag rörande behofet af en arbetsinrättning 

öfverlämnades till byggnadskomitén. I samband härmed beslöt styrelsen rikta en uppmaning 

till de öfriga distriktsråden att inkomma med yttrande i denna fråga. 

 

§19. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under februari föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§20. 

Till medlemmar i beredningsutskottet utom ordföranden valdes för tiden 1 januari – 30 juni 

1913 herr Gullberg och fröken Sundberg. Till suppleant för samma tid valdes herr Rignell. 

 

§21. 

På hemställan af herr Rignell och fru Sundström beslöts, att Fanny Snabbs gosse skulle få 

kvarstanna hos arbetaren Ejnar Wallström i Bergsviken. 

 

§22, 

Sedan herr Rignell som haft styrelseuppdrag att inkomma med förslag rörande fröken 

Klerckers framställning att få genomgå en bagerikurs, meddelat, att fröken Klercker kunnat få 

genomgå sådan kurs hos bagare Andersson här i staden men förklarat sig ej villig härtill, 



beslöt styrelsen att med afslag å hennes framställning hänvisa henne till vederbörande 

distriktsråd för erhållande af understöd. 

 

§23. 

Beslöt styrelsen afslå muraren J.A. Carlströms framställning om understöd enär han vore fullt 

frisk och arbetsför och sålunda hade att själf försörja sig och sin familj. 

 

  

Justeradt:                                                                                      Som ofvan 

C.Lindgren 

Alfr.Gullberg                                                                                Å tjänstens vägnar 

M.Sundström                                                                                J.O.Dahl” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 5 mars 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt, Wadstein och Nilsson äfvensom 

hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokoll af den 11 nästlidne februari. 

 

                                                                         §2. 

Stadsfullmäktige hade med bifall till hamndirektionens hemställan att låta med anläggandet af 

en ny permanent båthamn tills vidare måste anstå vid sammanträde den 27 februari beslutit 

anmoda Hamndirektionen att snarast möjligt inkomma med förslag till anordnande på 

billigaste sätt i sammanhang med den beslutade mudderlastningsbryggan af en provisorisk 

båthamn. Vid fördragning af detta ärende beslutade hamndirektionen att till åtlydnad af detta 

Stadsfullmäktiges beslut till Fullmäktige öfversända att af hamnmästaren uppgjort förslag till 

sådan provisorisk båthamn, dragande en kostnad af hamnmästaren beräknad till 5511 kronor 

50 öre, hvilket försalg direktionen ansåg vara både billigt och praktiskt utförbart. Protokollet 

förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§3. 

Hamnmästaren hade under förmälan att varmskjulet vid östra långkajen vare till hinders för 

nu pågående ombyggnad af kajen, i det de inre kajväggarna vore helt och hållet öfverbyggda 

af skjulet, hemställt att varmskjulet måtte få borttagas samt, då det vore i mycket dåligt skick, 

ej vidare återuppöfvas. Vid föredragning af detta ärende beslutade hamndirektionen att af 

Stadsbyggmästaren begära utlåtande om skjulet lämpligen kunde flyttas  ett stycke inåt gatan 

utan att behöfva  nedrifvas samt hvilken kostnad en sådan flyttning skulle draga. Protokollet 

förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§4. 

Sedan Hamnmästaren genom annonsering i ortstidningarne infordrta anbud å ved för 

ångfärjan Trafik, hade tvenne anbud inkommit nämligen från Robertsviks ångsåg och V. 

Jäger, båda erbjudande leverans till 6 kronor pr famn. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att tillskrifva anbudsgivarne med 

förfrågan om de ville medgifva någon sänkning i de afgifna anbuden. 

 

§5. 

Sedan Hamnmästaren för ifrågasatt provisorisk båthamnsbyggnad öster om hamnpiren 

infordrat anbud från platsens virkeshandlande å för densamma erforderligt virke, beslutade 

Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren, att därest Stadsfullmäktige komma att 

besluta byggandet af ifrågavarande båthamn, af K.E Karlsson, Bergnäset, inköpa följande 

parti torrfurutimmer. 

220 st. 4,5 å 5 meter långa med 9” topp 

300 st 4,5 å 5 meter långa med 8” topp.allt till ett pris af 38 öre pr kbf. 

§6. 

Hamnmästaren hade uti till Hamndirektionen ingifven skrifvelse till vinnande af billigare och 

rationellare ordnad mudderlassning särskildt vid blifvande fyllning af s.k Åmansgrubban 



förslagit inköp af en elektrisk kran för blifvande af muddret direkt ur pråmen på tippvagner, 

som köras på spår till afstjälpningsplatsen. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att för hamnens räkning inköpa en elektrisk 

kran af Aktiebolaget Tjernbergs&Lundbergs Eftertr. typ N A 2 samt låta å densamma utföra 

nödiga förändringar, allt för en kostnad af högst 2100 kronor att utgå af i utgiftsstaten för 

upplossning af mudder afsatt anslag å 1500 kronor. 

§7. 

Sedan Hamndirektionen anhängiggjort rättegång mot Trafikaktiebolaget i Haparanda för 

utfående af muddringsafgifter för bolaget ångare ”Haparanda” och bolaget därvid bl. a 

invändt att ångaren, som trafikerar leden Luleå-Haparanda , icke betar ”öppen sjö” och 

sålunda icke skulle vara skyldig att erlägga muddringsafgifter beslutade Hmandirektionen på 

framställning af direktionens ombud i processen, e.o. hofrättsnotarien K. Hamrin att hos 

Lotskapten anhålla om ett officiellt utlåtande i saken. 

 Justeradt. 11/3 1913.                                                        Som ofvan 

Gustaf Burström                                                                Å tjänstens vägnar 

                                                                                             K.H.Santesson 

  



”Protokoll,fördt vid Luleå Stads barnavårdsnämnd den 7 mars 1913. 

Närvarande: Ordförande pastor J. Hansson, herr O. Åhrström, C. Gustafsson och A.Gullberg, 

fröken Hildur Mörtzell samt undertecknad sekreterare.                                                                  

§1. 

Protokollet från sammanträdet den 14 febr. å upplästs och godkändts. 

§2. 

Nämnden beslöt att upphäva sitt vid föregående sammanträde fattat beslut att överklaga 

K.Bef.-havandes åtgärd att vägra statsbidrag för gossen Artur Stenberg. 

§3. 

Nämndens ordförande anmälde, att gossen Artur Stenberg återförts till hemmet. 

§4. 

Uti skrivesle av den 4 innevarande mars månad har stadsfiskalen i Luleå jämlikt 

bestämmelserna i lagen den 27 juni 1902 anhållit om nämndens upplysningar, efter 

vederbörande lämnas härmed, angående  ynglingen Hilding Elof Johansson, f 8/10 1895, 

vilken häktats för olofligt tillgrepp, ävensom nu nämndens yttrande rörande de 

omständigheter i övrigt, som kunna inverka på bedömande av frågan om lämligheten av 

Johanssons intagande å uppförandet. I anledning härav beslöt Nämnden, under förmälan att i 

Nämndens protokoll anteckningslängder upplysningar om benämnd Johansson icke finns 

tillgängliga och hur överlämnande av folkskollärare Falks skriftliga uttalande, med stöd av 

inlämnade upplysningar och på grund av vad nämnden i övrigt hade sig bekant att uttala sig 

för lämpligheten av Johanssons intagande å uppfostringsanstalt.  hr Gullberg behöver få till 

protokollet antecknat, att han föreslagit, att Nämnden skulle uttala sig för ådragande av 

fängelsestraff med tillämpning av lag om villkorlig dom. Protokollet förklardes i denna punkt 

genast justerat. 

                                                                                                   Dag som ofvan 

                                                                                                   John Hansson 

                                                                                                                         P.Edw.Lindmark” 

  



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 12 mars 1913. 

Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Wahlgren, Flemström, Nordström, Thurfjell, 

Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Lind, Falk, Fröken 

Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Leijonflycht, Fernlund, 

Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades 

Herrar Ljungberg, Hellström, Westerberg, Wallin, Andersson och Fröken Holm, af hvilka 

Herrar Hellström och Westerberg ej med kallelse anträffats och de öfriga anmält sig 

förhindrade att bevista sammanträdet. Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammnträdet. 

§1. 

Utsågos Herr Lind och Fröken Svensson att jämte Ordföranden torsdagen den 13 innevarande 

mars klockan 4,30 e.m justera dagens protokoll.  

§2. 

Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäkige sammanträde den 27 sistlidne februari förda protokoll. 

§3. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 27 sistlidne februari med bifall till 

Hamndirektionens hemställan att låta med anläggandet af en ny permanent båthamn tills 

vidare anstå anmodat Hamndirektionen att snarast möjligt inkomma med förslag till 

anordnande på billigaste sätt i sammanhang med den beslutade mudderlossningsbryggan af en 

provisorisk båthamn, hade nu Hamndirektionen till åtlydnad af detta Stadsfullmäktiges beslut 

inkommit med ett af hamnmästaren uppgjort förslag till sådan provisorisk båthamn, dragande 

en kostnad af hamnmästaren beräknad till 5,511 kronor 50 öre, hvilket förslag 

Hamndirektionen ansett vara både billigt och praktiskt utförbart. Vid föredragning af ärendet 

beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att anmoda Hamndirektionen 

att för en kostnad af högst 6,000 kronor låta uppföra den förslagna provisoriska båthamnen, 

hvarjämte bestämdes att beloppet skulle utgå af hamnmedel. 

Som ofvan.                                                  På Stadsfullmäktiges vägnar 

Justeradt:                                                     Per Segerstedt 

Per Segerstedt                                                                    Hilding Glimstedt 

Anna Svensson 

Algot Lind 

      År 1913 den 13 mars efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar: 

      Å tjänstens vägnar: 

      Hilding Glimstedt” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 mars 1913. 

Närvarande:Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Linder äfvensom 

Hamnmästaren. 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet  af den 5 innevarande mars. 

§2.. 

Till sammankallande i den komité Hamndirektionen vid sammanträde den 10 september 1912 

tillsatt för utredning af frågan rörande hamnspårtrafikens ordnande beslutade 

Hamndirektionen utse hamnmästaren A. Hj. Falkland. 

§3. 

Sedan Drätselkammaren hos Hamndirektionen gjort förfrågan om direktioen ville öfvertaga 

stadens å Gültzaandelen befintliga kallbadhus jämte inventarier hade Hamnmästaren under 

framhållande att det vore både särdeles praktiskt ochh med sjöfartens intressen förenligt att 

endast en myndighet hade att bestämma öfver hamnområdet med alla därvarande staden 

tillhöriga allmänna inrättningar uti afgifvet yttrande hemställt att Hamndirektionen ville 

bifalla drätselkammarens räkenskap bokfördt pris 3451 kronor 80 öre. Mot detta beslut 

anmälde hr Schönfeldt sin reservation. 

§4. 

Beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité för utarbetande af nytt reglemente för 

hamndirektionen och instruktioen för hamnkontorets tjänstemän; och utsåges till ledamöter i 

denna komité herrar Burström, sammankallande, Wadstein och Schönfeldt. 

§5. 

Hamnmästaren hade uti ingifven skrifelse anhållit om tillstånd att borttaga det s.k Bergman-

Hemmelska magasinet å fastighet 57 vid norra hamnen. Sedan antecknades att 

Stadsfullmäktige i samband med fasttällande af 1912 års utgiftsstat godkänt 

Hamndirektionens förslag att borttaga ifrågavarande magasin, beslutade direktionen att lämna 

Hamnmästaren det begärda bemyndigandet att nedrifva magasinet samt upplägga den del af 

virket som kan för annat ändamål nyttjas i hamnens förråd och öfverlämna det öfriga till 

fattigvårdsstyrelsen. 

§6. 

Till Hamnmästaren remitterades 

1:o) Siffergranskarens anmärkningar vid genomgång af 1912års verifikationer; 

2:o) Larson&Linds förnyade  framställning om rabatt å för Sveabolagets fartyg år 1912 

erlagda hamnafgifter; 



3:o) Luleå Träsliperi A.B:s framställning om åtgärd för åvägabringande af en för djupgående 

fartyg användbar farled till träsliperiet vid Karlshäll. 

§7. 

Beslutade Hamndirektionen uppdraga till Hamnmästaren att för utförande af den beslutade 

klappbryggan i Bergviken till nästa ordinarie sammnträde infordra anbud å 70 st. 6 meter 

långa torra granspiror med 7” topp. 

§8. 

Hamnmästaren hade anhållit om tillstånd att anskaffa materiel till och påbörja arbetet med 

utförande af de beslutade nya landgångarna till ångfärjan. Sedan Hamnmästaren uppgifvit 

materialkostnaden till ca 100 kronor uppdrogs till Hamnmästaren att anskaffa den behöfliga 

materialen och därefter låta med hamnens folk utföra arbetet. 

                                                                        §9 

Vid fortsatt pröfning af inkomna anbud å förbrukningsartiklar beslutade Hamndirektionen, 

beträffande maskinoljor: 

att antaga af Aktiebolaget C. Brandfors afgifvet anbud enär detta, enligt hvad af införskaffade 

analysbevis framgick och äfven vid den praktiska användningen visat sig, vore det för 

hamnen förmånligaste, beträffande trassel och packningar: 

att antaga  af Aktiebolaget C. Brandfors afgifvet anbud, då de till anbydet fogade profven 

utvisade kvlité, betydligt öfverlägsen öfriga inlämnade prof, 

beträffande lyshållningseffekter: 

att inköpa behöfliga sådana från Erica Burman, däraf bästa Water White fotogén till ett pris af 

20 öre pr liter enligt under hand afgifvet anbud: 

§10. 

Herr Schönfeldt ahde till Hamndirektionen öfverlämnat 2:ne akter med anmärkningar, upp 

komna vid granskning af å hamnkontoret under år 1912 förda journaler öfver debiteringar 

debiteringar af hamn- och muddringsavgifter m.m samt hrr Larson&Linds under samma tid 

gjorda debiteringar af hamnafgifter för varor. Vid föredragning af ärendet beslutade 

Hamndirektionen att remittera den mot hamnkontorets debiteringar riktade anmärkningsakten 

till Hamnmästaren för yttrande samt att, hvad den andra anmärkningsakten angår, affordra 

Larson&Lind skillnaden mellan för lågt och för högt debiterade belopp eller 7 kronor 92 öre. 

§11. 

Sedan Hamnmästaren under förmälan att varmskjulet vid östra långkajen vore till hinders för 

där pågående kajbyggnad hemställt, att skjulet måtte få borttagas, för att, då det vore i 

bristfälligt skick, ej vidasre återuppföras, hade Hamndirektionen begärt Stadsbyggmästarens 

utlåtande o skjulet lämpligen kunde provisoriskt flyttas åt sidan utan att behöfva nedrifvas 



samt hvilken kostnad en sådan flyttning skulle draga. Vid föredragning af 

Stadsbyggmästarens nu inkomna yttrande beslutade Hamndirektionen att remittera ärendet till 

Stadsingenjören för yttrande till första nästkommande ordinarie sammnträde. 

§12. 

Sedan Hamnmästaren enligt erhållit uppdrag hos Robertsviks ångsåg och J. Jäger gjort 

förfrågan om de ville medgifva någon sänkning i de afgifna anbuden å spinkved för ångfärjan 

och nekande svar från båda anbudsgifvarne nu ingått, beslutade Hamndirektionen vid ärendets 

föredragning att, då Jägers anbud innehölle för hamnen olämpliga villkor, det af Robertsviks 

ångsåg afgifna anbud, att leverera utbjudna 200 famnar spink och bakved till ett pris af 6 

kronor pr famn. 

§13. 

Under förmälan, att i två af de af staden anskaffade tullnederlagsmagasinen sedan lång tid 

tillbaka funnes upplagdt ett parti stångjärn af cirka 6000kg. utan känd ägare, hade 

Tullkammren i Luleå till åtlydnad af gällande tullstadgas föreskrifter i till Hamndirektionen 

ställd skrifvelse anhållit, med åläggande för dem att inom viss tid hafva afhämtat sitt gods vid 

påföljd i annat fall att Luleå stad såsom ägare af magasinen ifråga ville på sätt gällande lag 

föreskrifver efterlysa ägarne, med åläggande för dem att inom viss tid hafva afhämtat sitt god 

vid påföljd i annat fall att godset af staden försäljes. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamndirektionen att med öfversändande af Tullkammarens skrifvelse hos 

Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville lämna Hamndirektionen i uppdrag att 

verkställa vederbörlig annonsering och eventuell försälning af ifrågavarande stångjärnsparti. 

§14. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

§15. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för februari 

§16. 

En från hamnmästaren K.HJ.Falkland inkommen framställning att få hyra ett af 

hamnkontorets rumm till expedition för sjömanshusombudsmannen bordlades till ett 

kommande sammanträde. 

§17. 

Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att gå i författning om 

anskaffande af nedan angifna effekter till nedan jämväl antecknade pris. 

20 st. prickstänger 13 meter långa 2” topp. 

20 st. prickstänger á 4 kr. 



12 ”  båthaksskaft  ”   20 öre 

12 ”          ”            ”   30  ” 

12 ”          ”            ”   35  ” 

24 par kärrskalmar ”  50  ” 

24 ”     kärrfötter    ”  40  ” 

  1 ”    slädmedar    ” 4kr 50 öre 

1 lass råbjörk 15-18 fots längder 6 á 7 ” topp pe st. 6 kronor 

§18. 

Uppdrogs till Hamnmästaren att infordra anbud å en ny linoleummatta för tullkammaren.  

    Justeradt d. 27/3 1913.                                                                                  Som ofvan 

    Gustaf Burström                                                                                  Å tjänstens vägnar 

                                                                                       K.H. Santesson” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 12 mars 1913. 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Ullman, Schåltz, stadsbyggmästaren 

och stadsingenjören. 

§13. 

Föredrogs  och jusrteradts protokollet för den 5 februari. 

§14. 

Till byggnadsnämnden hade för yttrande remitterats af särskildt utsedde komiterade 

upprättadt förslag till brandordning för Luleå stad och beslöt nämnden att detsamma skulle 

cirkulera bland ledamötena. 

§15. 

Biföll nämnden drätselkammarens ansökan att få i enlighet med ingifven ritning och 

tomtkarta tillbygga ett trapphus till brandchefens bostad å tomten n:r 3 i kvarteret Strutsen. 

§16. 

Från stadsfullmäktige hade till byggnadsnämnden remitterats förslag till ny stadsplan öfver 

Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen för vidtagande af i lagen om stadsplan och 

tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad föreskrifna åtgärder. Vid behandling 

häraf beslöt nämnden uttala sig för, att en del lättnader måtte göras för stadsdelens 

bebyggelse, samt uppdrag åt stadsingenjören att upprätta och till nämnden inkomma med 

förslag till tomtindelning samt åt stadsingenjören och stadsbyggmästaren att inkomma med 

förslag till de ändringar i gällande byggnadsordning, som ett beslut antydd riktning kunde 

nödvändiggöra. 

Justeradt                                                                                          Som ofvan 

På Nämndens vägnar                                                                      Å tjänstens vägnar 

Axel F. Fagerlin                                                                               J.O. Wahl” 

  



“Protokoll, fördt vid ammantträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14 mars 1913. 

Närvarande: Orf. Pastor J.Hansson, hrr G.Åhrström, C.Gustafsson, A. Gullberg, G. Nyberg, 

M. Lindqvist, och W.Oscarsson, fröken Hildur Mörtzell, hrr O.E. Wester, G. landström samt 

undertecknad, sekreterare. 

§1. 

Protokoll från den 19 febr. 1913. upplästes och godkändes. 

§2. 

Till justeringsmän valdes hrr Gustafsson och Nyberg 

§3. 

Vik. Folkskolläraren A. Svanqvist har anhållit om tjänstgöringsintyg , och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela honom följande vitsord: 

Undervisningsduglighet                               Med beröm godkänd: 

Förmåga att  i skolan upprätthålla ordning  Med utmärkt beröm godkänd; 

Nit                                                                 Berömligt 

Vandel                                                           Hedrande 

§4. 

Småskollärarinnan Antonia Eriksson beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom 

under en månad från den 9 mars 

§5. 

Som vikarie för fru Eriksson antogs  småskollärarinnan Anna Sundvall. 

§6. 

Småskolärarinnan Ellen Wingård har erhållit om tjänstldighet på grund av sjukdom, styrkt 

genom läkarbetyg..Med hänvisning till sitt beslut vid sammanträde den 17 febr.detta år beslöt 

folkskolestyrelsen att denna fr. Wingård ansökan ej skulle föranleda någon åtgärd. 

§7. 

Folkskolestyrelsen beslöt att med stöd av för befintliga läkarintyg hos Luleå rådhusrätt 

anhålla, att småskollärarinnan Ellen Wingård måtte förklaras omyndig, samt att konstapeln 

J.A. Höglund måtte utses till hennes förmyndare. Ledamoten hr W. Oscarsson erhöll 

styrelsens uppdrag att till rådhusrätten överlämna erfoderliga handlingar görande detta ärende. 

Protokollet förklarades i denna stund genast justerat. 

  



       §8. 

Från stadens sifferrevisor hade ankommit skrivelser med vissa anmärkningar, som gjorts vid 

genomgång av Drätselkontorets verifikationer från år 1912. Folkskolestyrelsen beslöt att efter 

granskning av varje verifikation verkställd av Eder, som attesterat räkningarna, remittterat 

skrivelserna till Stadskamreraren med anhållan, att han måtte utbetala, vad som bstämts på  

sammnttraädet och infordra de belopp, som betalats för mycket. 

§9. 

Ordförande meddelar, att han på begäran af Stadsbyggmästaren bemyndigat honom att 

infordra anbud å förut bestämda reparationsarbeten å stadens skolhus.Skolstyrelsen godkände 

denna åtgärd. 

§10. 

Ekonominämnde erhöll i uppdrag att tillsammans med Stadsbyggmästaren pröva  pröva anbud 

å reparationsarbetena och till styrelsen inkomma med förslag å reparationen. Detta förslag 

skulle, så vitt möjligt är, inlämnas till styrelsen en vecka före styrelsens sammanträde. 

§11. 

Småskollärarinnan Hanna Sahlströms om dispositionrätten av lärarinnebostaden i Östra 

folkskolan remitterades till ekonominämnden för utvärdering. 

§12. 

Fotbollslärarinnan Hulda Jakobsson har anhållit om tjänstledighet för enskilda 

angelägenheters vårdande från 27 mars till vårterminens slut. Folkskolestyrelsen beviljade 

denna anhållan. 

§13. 

Som vikarie för Hulda Johansson förordnades folkskolärarinnan Elina Larsson. 

§14. 

Överlärarens åtgärd att anställa småskollärarinnan Jenny Lundmark som vikarie för  fr.Ellen 

Wingård tills vidare godkändes. Herr W Oscarsson anmälde sin reservation mot detta beslut. 

Herr A.Gullberg begärde få till protokollet antecknat, att han var av samma åsikt som 

reservanten hr Oscarsson, men att han ej reserverat sig i förväntan på att frågan än en gång 

skulle komma för. 

§15. 

Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att å folskolestyrelsen vägnar avge yttrande över e 

anmälningar om sommarstipendier, som vid ,som vid ansökningstiden slut inkommit. 

  



§16. 

En räkning från Luleå kol- och materialaffär godkändes till utbetalning. 

§17. 

En av ordföranden upprättad förteckning över dövstumma  i skolpliktsärenden inom skoltjänst 

lades till handlingarna. 

§18. 

Ekonominämndens förslag till förändringar med avseende å de elektriska 

belysningsanordningarna å Västra skolan godkändes. 

§19. 

Folkskolestyrelsen beslöt låta uppföra en plattform i folkskolelärarnas  sal och införa en 

samritlåda för gossslöjden. 

§20. 

Ekonomonämnden åtgärd att inköpe en kamin för skolköket godkändes. 

§21. 

Överläraren erhöll i uppdrag att  utarbeta förslag till . för ekonominämnden. 

§22. 

Det sedvanliga påsklovet blev enligt folkskolestyrelsens beslut förlängt med en dag, med 

anledning av att  Maria Bebådelsedag infaller under veckan efter påsk. 

§23. 

En skrivelse från vissa .. i Mjölkuddens skola lades till vidare till handlingarna 

§24. 

Två protokollutdrag från  Stadsfullmäktige lades till handlingarna. 

§25. 

En skrivelse från hr. W.Oscarsson rörande anordnande av gymnastiklokal i Västra folkskolan 

remitterades till ekonominämnden för nämndens avgörande. 

§26. 

Av anslaget till skor åt fattiga barn skulle ett belopp av lämplig storlek ställas till 

fattigvårdstillsyningsmannen Bomans förfogande för behövande av skolagning. 

  



Justerat:                                                            Som ovan 

Georg Nyberg                                                  John Hansson 

C.Gustafsson                                                    P.Edw.Lindmark” 

  



“Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 17 

mars 1913. 

Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Fernlund och Nordin 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 17 nästlidne februari. 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 27 nästlidne februari. 

ang. beviljad gratifikation till tvenne af ombuden vid mantalskrifningsförrättningen år 1912 

ang. beviljadt anslag af 1400 kronor till Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt för år 1913. 

§3. 

Antecknades att hr.Burman infann sig å sammanträdet. 

§4, 

Sedan maskinisten å stadens ångare ”Balder” C.L. Malmström i till Stadsfullmäktige ställd 

skrifvelse anhållit om afkortning af honom påförda, men ej kommunalutskylder för åren 1909 

och 1910, beslutade Ekonominämnden att i enlighte med hvad Stadsfogeden uti afgifvet 

yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige afstyrka bifall till framställningen. 

§5. 

Stadsfullmäktige  hade till drätselkammaren remitterat en från änkefru Emma Högström gjord 

ansökan om afkortning af hennes aflidne man förrådsförvaltaren J.P Högströms 

kommunalutskylder för år 1910. Sedan antecknats att Stadsfullmäktige  den 26 oktober 1911 

beviljadt afkortning af Högströms Högströms restförda utskylder för år 1909, beslutade 

Ekonominämnden att i enlighet med hvad Stadsfofgden uti afgifvet yttrande föreslagit hos 

Stadsfullmäktige hemställa, att  fullmäktige måtte bemyndiga Stadsfogden att upptaga 

utskylderna ifråga, utgörande 236 kronor 59 öre, uti näst afgifvande afkortningsförslag. 

§6. 

Bokhållaren Johan Öberg, hvilken sökts i konkusr för oguldna kommunalutskylder, hade hos 

drätselkammaren uti ingifven skrifvelse gjort  framställning att få genom månatliga 

afbetalningar af 10 kronor gälda utskylderna i fråga. Sedan Stadsfogden meddelat att 

sökandens restförda , ej afkortade kommunalutskylder uppgå till 885 kronor 67 öre, beslutade 

Ekonominämnden att med bifall till framställningaen anmoda Stadsfogden nedlägga 

konkurssaken mot sökanden; dock skulle Öberg skyldigkännas att ersätta staden dess  

kostnader i konkurssaken. 

  



        §7. 

Föredrogs Siffergranskarens anmärkningar uppkomma vid genomgång af drätselkammarens 

verifikationer och drätselkontorets räkenskaper för år 1912 samt Stadskamrerarens däröfver 

afgifna förklaringar öfverlämna desamma till Siffergranskaren. 

§8. 

Sedan Stadsfiskalen anmält behofvet af ett nytt skrifbord  för polisstationens räkning, 

beslutade Nämnden på Magistratens tillstyrkan att lämna Stadsfiskalen i uppdrag att på bästa 

och billigaste sätt anskaffa det behöfliga bordet. 

§9. 

Vagnkarl H. Grankvists hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om afkortning af utskylder 

remitterades till Stadsfogden för yttrande. 

§10. 

Sedan Magistraten till Stadsfullmäktige under tillstyrkan öfversändt en från den af fullmäktige 

för kontrollering af bostadsräkningen tillsatta komitén inkommen framställning om ersättning 

af 250 kronor för besvär och arbete, hade Stadsfullmäktige remitterat ärendet till 

drätselkammaren för yttrande. Efter föredragning häraf beslutade ekonominämnden att hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den begärda ersättningen med hemställan tillika att 

fullmäktige ville hos Kungl. Socialstyrelsen göra ansökan att de staden sålunda förorsakade 

kostnader måtte af styrelsen ersättas. 

§11. 

Sedan Ekonominämnden lämnat Stadsfogden A. Bexell och Stadskassören J.O. Dahl i 

uppdrag att inkomma med förslag till ändrade uppbördsterminer för kommunalskattens 

erläggande samt lämpligaste ordning för restantiernas indrifning hade dessa till fullföljande af 

detta uppdrag nu aflämnat utlåtande och förslag i saken. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Nämnden att öfversända komitterades förslag till Stadsfullmäktige med hemställan 

att Stadsfullmäktige ville i enlighet med hvad dessa föreslagit, med bibehållande af antalet 

uppbördsterminer och tiden för deras hållande, besluta, att någon påföljd för utaktlåtenhet att 

betala skatt vid första uppbördsstämman ej skall drabba den skattskyldige, men att 

underlåtenhet att betala hela den vid andra uppbördstämman förfallan skatten skall medföra, 

att skatten i dess helhet anses till betalning förfallen, samt att såsom en följd häraf, restlängder 

skola utskrifvas endast efter andra och 3:dje uppbörderna. 

§12. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från slaktaren Johannes Sundling 

inkommen framställning om restitution af 1911 års utskylder, beslutade Nämnden att i 

enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige afstyrka 

bifall till sökandens framställning. 



§13. 

Bestämdes att Nämndens ordinarie sammanträden skulle vidt möjligt hållas kl. 6,30 e.m. 

                                                                                    Som ofvan 

Justeradt                                                                           Å tjänstens vägnar          

A.Ljungberg                                                                     K.H. Santesson” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18 

mars 1913. 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Gustafsson och Skarstedt äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 3 innevarande mars. 

§2. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med Nämndes uppdrag infordrat anbud å tillbyggnad af 

trapphus till brandchefens bostad och å diverse reparationsarbeten i stadens fastigheter, 

föredrogs nu dessa jämte vid anbudens öppnande fördt protokoll; och beslutade Nämnden 

beträffande  tillbyggnaden af brandchefsbostade punkterna n:o 1-25 arbetsbeskrivningen att 

afslå samtliga anbud såsom varande för höga; 

beträffande öfriga snickeriarbeten: 

att antaga N.P.Bomans anbud , afseende flickskolan (p.105-111), tekniska skolan (p.125-129) 

och pontusbacken (p.130-133), 129 kronor; 

att antaga J.A. Englunds anbud, afseende stadshuset (p.26-61) med undantag af justering och 

boning af ekparkettgolfvet i fästsalen och entrésalongen (p.63), brand- och polisstationen med 

uthuset (p.92-100), kallbadhuset (p.140-143), magasinet 88 Tjädern (p.144) förrådet i kv. 

Strutsen (p.145)., köttbesiktningshallen (p.112-113), epidemisjukhuset (p.114-123), 

byggnaderna å Gültzaudden (p.134-139) med undantag af kallbadhuset (p.140-143), 591 

kronor; 

beträffande plåtslageriarbetena; 

att antaga J. Johanssons anbud, afseende tekniska skolan (p. 125- 129), 60 kronor; 

arr antaga K.E. Wikholms anbud, afseende f.d. rådhuset (p.65-91), brand-& polisstationen 

(p.92-97), byggnaderna på Gültzaudden  (p.134-139), flickskolan med uthus (p.105-111), 304 

kronor: 

beträffande kakelugnsmakeriarbeten: 

att antaga N. Lundholms anbud i hvad det afser f.d. rådhuset (p.65-91), flickskolan med uthus 

(p.105-111), epidemisjukhuset (p.114-124), östra baracken (125-129), 782 kronor; 

att antaga J.G. Öhlunds anbud, afseende brand- och polisstationen (p. 92-97), pontusbaracken 

(p.130-133), 205 kronor samt 

beträffande målningarbeten: 



att afslå samtliga anbud såsom varande för höga. Nämnden beslutade vidare att lämna 

Stadsbyggmästaren i uppdrag att å de arbeten, å hvilkas utförande anbud icke kunnat 

antagas,under hand infordra nya sådana  eventuellt genom hänvändelse till hantverkare, 

bosatta å annan ort. Det skulle slutligen antecknas att förutnämnda anbud å snickeriarbeten 

antagits, sedan Stadsbyggmästaren upplyst, att anbudsgifvaren G. Dahl ej anåsgs kunna 

prestera fullgodt arbete. 

§3. 

Hos Drätselkammaren hade Norrbottens läns trafikklubb gjort framställning att få för 

anordnande af bal med s.k. tombola förhyrda stadshusets festvåning den 24 innevarande mars. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen; 

dock skulle tombola få anordnas endast under samma villkor, som den 20 nästlidne januari 

bestämts för röda korsets lokalkomité, hvarjämte sökanden skulle skyldigkännas att ställa sig 

de bestämmelser, som Stadsbyggmästaren till skyddade af lokal, möbler m.m kunde komma 

att föreskrifva, till noggrann efterrättelse. 

§4. 

Sedan Byggnadsnämnden inkommit med begärdt yttrande öfver Emma Wennbergs 

framställning att få hyra plats för en flyttbar kiosk på stadens mark i något af kvarteren 

Tjädern, Uttern eller Ankan, beslutade Nämnden lämna sökanden tillstånd tills vidare hafva 

ifrågavarande kiosk stående på af Stadsingenjören anvisad plats framför å kvarteret Uttern. 

§5. 

Biföll Nämnden en från I.A. Flodström inkommen ansökan att få på egen bekostnad anordna 

en provisorisk utfartsväg från sökandens vretdelar å Mjölkudden fram till sopplatsen. 

§6. 

Brandchefen hade till drätselkammaren öfverlämnat berättelse öfver Luleå stads 

brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed sammanhängande förhållanden under 

år 1912; och beslutade Nämnden att öfversända densamma till Stadsfullmäktige. 

§7. 

Från Revirförvaltaren i Bodens revir inkommen afskrift af Kungl. Domänstyrelsens resolution 

den 25 februari 1913. Med anledning af ett e.jägmästaren G. Jernberg upprättadt förslag till 

hushållningsplan för Luleå stads skog jämte tillhörande indelningshandlingar och karta i två 

blad föredrogs och lades till handlingarna. 

§8. 

Anmälde brandchefen att han låtit på slädrännorna för redskapsvagnen aptera hjul med 

tillbehör och beslag för en kostnad af 104 kr. 98 öre; och blef denna åtgärd af Nämnden 

godkänd. Nämnden uppdrog vidare till brandchefen att anskaffa nödigt stativ till den inköpta 



strålkastaren för ett pris af högst 60 kronor; och skulle dessa båda utgifter bestridas med fölr 

underhåll af brandredskap under rubrik 14 i staten afsatt anslag. 

§9. 

Med anledning af framställning från Luleå Lysolje aktiebolag beslutade Nämnden att 

kontraktet rörande plats för fotogenmagasin å vretan 621 i Bergviken skulle utskrifvas att 

gälla under fem år f.o.m. den 21 instundande juni; och skulle borgen för kontraktets 

fullgörande ej fordras, därest bolaget förbinder sig erlägga arrendeafgiften årsvis i förskott. 

§10. 

Ax.Ed. Madsen hade under hand inlämnat anbud, att leverera stadens behof 1:ma engelsk 

gasverkskoks till ett pris af 28 sh per ton cif Luleå. Sedan Stadskamreraren meddelat att Luleå 

Kol-& Materialaffär äfvenledes under hand erbjudit sig nedsätta sitt anbud  å leverans af 

engelsk kaminkoks till 37 sh 6 d, beslutade Nämnden att med afslag af dessa anbud uppdraga 

till Stadsbyggmästaren att till den 4 instundande april kl.12 midd. Infordra nya anbud å förut 

bestämda kvantiteter stenkol och koks, hvarvid 420 ton kaminkoks och 180 ton gaskoks 

alternativt skulle utbytas mot 600 ton gaskoks. 

                                                                         Som ofvan 

justeradt                                                                         Å tjänstens vägnar: 

den 27:e mars 1913                                                                          K.H. Santesson” 

H.K.Brändström 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 27 mars 1913. 

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter äfvensom Hamnmästaren. 

§1. 

Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll. 

§2. 

Justerades protokollet från föregående sammanträde. 

§3. 

Beslöts anmoda Stadsingenjören att utöfva tillsyn öfver hamnens pågående kajarbeten och att 

minst  en gång i månaden till Direktionen inkomma med skriftlig redogörelse öfver arbetets 

gång. Stadsingenjören skulle meddelst protokollutdrag meddelas detta beslut. 

§4. 

Till fullföljandet af meddeladt uppdrag hade Hamnmästaren infordrat anbud å linoleummattor 

för tullkammarlokalen från följande firmor. 

J.W. Bergman, Luleå 

A.B.P. Naesvall, ” 

K.G. Åkerlunds eftr. ” 

N.T Boman, ” 

Efter pröfning beslöt Hamndirektionen antaga J.W. Bergmans anbud, såsom varande det 

förmånligaste, och skulle Bergman inlägga mattan af granitlinoleum, kval A.17, till ett pris af 

kr. 4.75 pr kvm inclusive papp. 

§5. 

Beslöts uppdraga åt målaren Oskar Olsson att omedelbart fernissa alla linoleummattor i 

tullkammarlokalerna och att under instundanden sommar vid tid som tullen finner lämplig, 

fernissa den matta som nu skall påläggas. 

§6. 

Med anledning af från föregående sammanträde uppskjutna ärendet  rörande hamnmästaren 

A.Hj. Falklands framställning att få hyra hamnkontorets  yttre rum till expedition för 

sjömanshusombudsmannen, beslöt Direktionen bifalla framställningen med villkor att en årlig 

hyra af 300 kronor erlägges, däri inberäknadt eldning och städning. Herr Schönfeldt lät till 

protokollet anteckna att han för sin del ansåg att upplåtelsen endast borde ske tills vidare, eller 

intill dess anordningen skulle visa sig menlig för hamnkontoret. 

  



§7. 

Beslöts att från Herr Ralf Burman inköpa 54 st. furuskivor, 6 á 8 famnar långa och med 3” 

topp till ett pris af fyra kronor pr styck, fritt levererade vid hamnens förråd. 

§8. 

Beslutade Hamndirektionen, i enlighet med Hamnmästarens förslag, att af firman Tjernborg 

& Lundbergs Eftr. i Stockholm till ett pris af kr. 1900 inköpa en Cameranpump, typ E för 

ångaren Balder. 

Justeradr den 8/4 1913.                                                           In tidum 

Gustaf Burström                                                                      Hamnmäst. Falkland” 

  



” Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 27 

mars 1913.. 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, och Skarstedt äfvensom 

Stadsbyggmästaren 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 13 innevarande mars. 

§2. 

Tekniska nämnden hade vid sammanträde den 18 innevarande mars afslagit samtliga inkomna 

anbud å utförande af beslutad tillbyggnad af brandchefens bostad, enär de ansågos för höga, 

och i samband därmed uppdragit till Stadsbyggmästaren att underhand infordra nya sådana, 

eventuelt genom hänvändelse till handtverkare, bosatta å annan ort. Vid förnyad behandling af 

detta ärende beslutade Nämnden i afsikt att nedbringa kostnaden för tillbyggnade att följande 

af Stadsbyggmästaren föreslagna ändringar skulle göras i den förut godkända 

arbetsbeskrifningen. 

”Förteckning öfver förändringsarbeten” se Bil. 9. 

Nämnden beslutade därefter att antaga följande under hand afgifna anbud att utföra arbeten 

med nu beslutade förändringar, nämligen. 

1) N.P. Bomans anbud å snickeri- och plåtslageriarbetena slutande å 1275 kronor 

2) J.A Nilssons anbud å målningsarbetena slutande å 410 kronor, hvarvid dock Nilsson 

enligt aftal skall vara skyldig att intill 360 kronor nedsätta denna summa, därest vid 

uppmätning af ytorna visar sig att den verkliga kostnaden understiger den enligt för 

ortens målaremästare gällande prislistan beräknade kostnaden. Det skulle antecknas att 

detta beslut fattats, sedan Stadsbyggmästaren upplyst, att anbudsgifvarne förklarat sig 

kunna stå fast vid resp. anbud endast under förutsättning af omedelbart besked, om 

desamma antagits. Som emellertid det af Stadsfullmäktige lämnaden anslaget till 

ifrågavarande tillbyggnad utgjordes högst 1330 kronor beslutade Nämnden slutligen 

att hos Stadsfullmäktige göra anmälan om förhållandet med hemställan att 

öfverskjutande kostnad, utgörande lögst 400 kronor, måtte få bestridas med i 

utgiftstaten under rubrik 15 a afsatt anslag för diverse och oförutsedda utgifter. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

§3. 

Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med af Nämnden meddelat uppdrag infordrat nya 

anbud under hand å de förut på entreprenad utbjudna målningsarbetena i stadens 

fastigheter, beslutade nu Nämnden på hemställan af Stadsbyggmästaren att antaga 

följande anbud 



O. Ohlssons anbud å arbetena i stadshuset ( punkterna 26-63) i arbetsbeskrifningen), 1275 

kronor; 

E. Bergboms och M.C Nordströms gemensamt afgifna anbud å arbetena i gamla rådhuset 

(p.65-91), östra baracken (p.125-129), pontusbaracken (p.130-133), byggnaderna å 

Gültzauudden (p.134-139) förrådet kvarteret Strutsen (p.145) samt kvarteret Fisken 

(p.155), sammanlagt 1216 kronor 

C.A. Lundgrena anbud å arbetena i epidemisjukhuset (p.114-124) och kallbadhuset 

(p.140-143), sammanlagt 455 kronor. 

A. Elfgrens anbud å arbetena i flickskolan (p.105-111) och stadsdrängarnas bostad (p.147-

154), sammanlagt 470 kronor. 

J.A. Nilssons anbud å arbetena i brand-& polisstationen (p.92-97), och brandchefens 

bostad (p.102-103), sammanlagdt 144 kronor. 

Antecknades, att i Bergboms och Nordströms åtagande beträffanded gamla rådhuset 

jämväl skulle ingå skyldighet att hålla och uppsätta ny papp i biskopens rum. 

Justeradt                                                                       Som ofvan 

Den 7:de april 1913                                                     K.H.Santesson” 

H.K Brändström 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisingsnämnd den 28 mars. 

Närvarande:Ordf. pastor J Hansson,herr C.Gustafsson,fröken Hildur Mörtzell samt 

undertecknad sekreterare. 

§1. 

Protokollen från de två närmast föregående sammanträdena upplästes och godkändes. 

§2. 

Nio ansökningar om stipendier för bevistande av sommarkurser har inlämnats därav två till 

kurserna inom länet och sju till sommarens högskolekurser. Med hänsyn och till förut 

innehavda stipendier, dels till tjänsteår beslöt nämnden uppföra de sökande i följande ordning: 

a) Till kurserna inom länet: 

Folkskollärare J.M Mannerström. 

e.o Folkskollärarinnan Berta Furtenbach 

b) Till sommarens högskolekurser: 

Småskollärarinnan Hildegard Gunnarsson 

Överläraren P.Edw. Lindmark 

Folkskollärarinnan Sigrid Dahl. 

e.o.Folkskolläraren A.A. Rydorff. 

Småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle 

Folksolläraren A. Forsén. 

Biträdande lärarinna Amanda Forsén 

Nämnden antar dock, att vid utdelandet av stipendier för bevistandet av högskolekurserna 

hänsyn även bör tagas till att folkskolläraren A.Rydorff  tvenne gånegr stått som suppleant 

till ett dylikt stipendium. Till protokollet skulle antecknas, att folkskolläraren A. Forsén 

och lärarinnan Amanda Forsén en gång vardera innehaft stipendier för högskolekurser och 

lärarinnan Gertrud Ridderstråle två gånger till kurser inom länet. 

§3. 

Till de ledigförklarade ordinarie lärarinnetjänsterna vid folkskolan inom Luleå skoldistrikt 

har fyra sökande anmält sig, därav två till folkskolan inom staden och en till Mjölkuddens 

skola och en till båda dessa tjänster. Nämnden beslöt på förslag till lärarinnetjänste vid 

folkskolan inom staden uppföra de sökande i följande ordning: 

1.e.o. Folkskollärarinna Berta Elisabet Carlsson 



2.e.o. Folkskollärarinna Amanda Engström 

3.e.o. ”                           Elin Åhsberg. 

Till tjänsten vid Mjölkuddens folkskola uppfördes de sökande i följande ordning: 

1.e.o. Folkskolläraren Amanda Engström 

2.e.o Folkskolläraren Berta Furtenback 

§4. 

Nämnden beslöt föreslå, att folkskolestyrelsen förklarar sig med det ofullständiga 

förslaget till Mjölkuddens skola.            

Dag som ofvan 

John Hansson 

                      P.Edw.Lindmark” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31mars 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Danielsson, Rignell, Sundberg och Gardell, fru 

Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

§1. 

Föredrogs och justeades protokollen för den 28 februari och 5 mars. 

§2. 

Beslöt styrelsen att till Norrlandsbanken erlägga tre månaders hyra för Josefina Renströms 

lägenhet i s.k.stenbaracken med aderton kronor. 

§3. 

Beslöt styrelsen bevilja vagnmakaren  Erik Ekström inträde  å fattiggården emot en afgift 

af en/1/ krona per dag i ett för allt. 

§4. 

Tullvaktmästaren K.E. Backteman hade gjort framställning om i fosterbarnsarvodet för 

Axel Nordström från 12 till 15 kronor per månad och beslöt styrelsen med hänsyn till 

svårigheten att utackordera en dylik gosse för lägre pris bifalla framställningen. 

§5. 

Föredrogs och godkändes tillsyningsmannen rapport öfver besök hos fosterbarn och beslöt 

styrelsen att betala 50 kronor för kommande år för fostergossen Edv. Lundström, oaktadt 

han snart vore 15 år gammal, enär han hade en synnerligen svag fysik. 

§6. 

Beslöt styrelsen bifalla en af sågverksägaren Verner Andersson gjord framställning att få 

erlägga betalning för Nils Anderssons underhåll å härvarande fattiggård kvartalsvis i 

efterskott. 

§7. 

Anmälde tillsyningsmannen, att finske undersåten  Oskar Alexander Tuomainen måst på 

grund af sjukdom intags å fattiggården den 15 mars samt att framställning gjorts hos 

Konungens Befallningshafvande om hans hemsändande till Finland. 

§8. 

Anmälde tillsyningsmannen att ogifta Fanny Maria Johansson måst på grund af långt 

framskridet hafvandeskap den 17 mars intagas å fattiggården och beslöt styrelsen med 

godkännande häraf att genom sin sekreterare utsöka kostnaden för hennes vård och 



underhåll hos Gellivare socken eller annan kommun. Där hon kunde pröfvas äga 

hemortsrätt. 

§9. 

Föredrogs och godkändes listan öfver utgående fosterbarnsarvoden under första kvartalet, 

slutande å en summa af kr. 1527:15 och skulle här antecknas, att Anton Hedman från och 

med innevarande år skulle erhålla 100 kronor i stället för 96 kronor per år för Johan 

Malmgren. 

§10. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande A.V. Ruth –

Hornberg, J.O. Häll och Ida Katarina Eriksson samt förklaring i fattigvårdsmål rörande 

G.A. Pettersson, K.A. Pettersson och R.A Nilsson. Till handlingarna lades Konungens 

Befallningshafvande utslag i fattigvårdsmål röradne Anna Henrika Johansson, E.O. 

Westman och Aug.Johansson samt Kungl. Kammarrättens utslag rörande Aug. Johansson. 

§11. 

Karl Aug. Lundberg fick tillstånd att lämna fattiggården. 

§12. 

E.A. Öhlunds framställning om höjning i fosterbarnsarvodet för Oskar Öqvist från 75 till 

120 kronor per år bordlades till ett kommande sammnträde. 

§13. 

Afslogs Henrika Berggrens begäran, att styrelsen ville låta inköpa s.k. Kurolsodaextrakt 

för att af henne användas i medicinskt syfte. 

§14. 

Beslöt styrelsen, att Sofia Melin skulle erhålla tyg till ett klädningslif samt 2 kronor 

kontant som uppmuntran för den vård hon lämnat J.P. Gustafssons hustru., 

 

§15. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick 

till kr. 403:33 

§16. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista med den ändringen, att understödet 

till Erik Ekström skulle utgå, enär han jämlikt förut under § 3 i detta protokoll antecknat 

beslut skulle intagas å fattigdom. Den kontanta utdelningen uppgick till kr. 299:51. 



§17. 

Föredrogs och godkändes  tredje distriktets månadslista med undantag af en föreslagen 

förhöjning i Erica Bergströms understöd å 5 kronor, hvilken icke bifölls af styrelsen. Den 

kontanta utdelningen uppgick till kr. 255:25. 

§18. 

På framställning af vederbörande distriktsråd beslöt styrelsen hos stadsfiskalen anhålla om 

handräckning för L.A. Pihls intagande å familj, som därigenom skulle falla fattigvården 

till last. Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

§19. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen 

uppgick till kr. 271:70 

§20. 

Beslöt styrelsen att hos Örnsköldsviks stad utsöka det understöd som lämnats änkan Anna 

Magdalena Hedström den 17 mars äfvensom det ytterligare understöd, som styrelsen 

jämlikt § 1 i fattigvårdförordningen kunde komma att framdeles få lämna henne. 

§21. 

Beslöt styrelsen infordra anbud å leverans af matvaror, mjölk, bröd och skor och skulle 

anbuden inlämnas senast den 15 april. 

§22. 

Beslöt styrelsen att för närvarande afslå Magnus Sundboms framställning om understöd åt 

hans fader, arbetaren Axel Sundbom. 

§23. 

Nils Petter Utterström fick tillstånd att lämna fattiggården. 

§24. 

Anmälde tillsyningsmannen att änkan Elisabet Magdalena Johansson i Sundom önskade 

återlämna fostergossen Helge Nilsson och uppdrogs med anledning häraf åt 

tillsyningsmannen att anskaffa nytt fosterhem åt gossen. 

§25. 

Till inom andra kommuner boende understödstagare utdelades kr. 

§26. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under mars  lades med godkännande till handlingarna. 



                                                                    §27. 

Uppdrogs åt arbetsutskottet att utarbeta förslag till vinnande af kontakt mellan utöfvare af 

legal fattigvård och enskild välgörenhet, i synnerhet slummen och diakonissan. Redan nu 

skulle dock inbjudan utfärdas till slumsystranra att deltaga i distriktsrådens sammanträden. 

§28. 

Sedan det under sammanträdet upplysts, att uppgörelsen kommit till stånd mellan Naima 

Bergströms fader och den förmente fadern till Naimas barn, som f.n. vårdades å 

fattiggården, belsöt styrelsen uppdraga åt beredningsutskottet att om möjligt vidtaga 

åtgärder till förebyggande af att kommunen allt framgent skulle få taga vård om barnet 

och ombesörja dess uppfostran utan ersättning. Vidare beslöts, att för dentid barnet varit å 

fattiggården skulle fordras betalning med 75 öre per dag. 

§29. 

Föredrogs och godkändes rapport angående utdelade extra understöd under mars. 

§30. 

Till främmande kommuners understödstagare utdelades 38 kronor. 

§31. 

Drätselkammarens protokollutdrag angående debitering af en del hyror för af styrelsen 

disponerade lokaler bordlades till ett kommande sammanträde. 

§32. 

Beslöt stryrelsen att hos Neder Luleå kommun utsöka kostnaden för medicin, som under 

år 1911 beviljats Albertina Holmström 

§33. 

Företrädde Hedvig af Klercker och anhöll att återkomma en inteckningfsrevers, som 

styrelsen haft i sin ägo. Som styrelsen emellertid ej hade någon dylik revers kunde hennes 

framställning icke till någon styrelsens åtgärd föranleda. Vidare företrädde Klercker ett 

bref från konditionsskolan i Östersund, hvilket föredrogs, hvarefter hon begärde ett anslag 

å 100 kronor för att få genomgå en kurs i nämnda skola. Styrelsen afslog denna 

framställning, men beslöt anslå 50 kr. därest Klercker kunde skaffa sig elevplats hos 

någon bagare här i staden. 

Justeradt:                                                                  Som ofvan 

H.Lindgren                                                              Å tjänstens vägnar: 

M.Sundström                                                           J.O. Dahl” 

Gustaf Rignell                                                            



April månad 1913 

 

 

Protokoll,fördt vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse å Stadsfullmäktiges lokal den 4 

april 1913. 

 

Närvarande:Ordf. pastor J. Hansson,hrr O.Åhrström, 

G.Norrby,C.Gustafsson,G.Nyberg,A.Gullberg,fr. Hildur Mörtzell hr W.Oscarsson, 

T.Hagberg, G.Landström,stadsbyggmästaren och undertecknad, sekreterare 

 

§1. 

Enligt förslag av ekonominämnden antogs till entrepenörer för snickeriarbeten vid stadens 

skolhus följande personer: Vid Mjölkuddens skola J.A. Englund, vilkens anbudssumma var 

549:- kr. Vid Västra Skolan Då för en summa av 1018:- 

Vid Östra skolan med anledning av inordningen i fysikaliska rummet . V.P. Boman, vilkens 

anbudsumma var å 475:- kr. För inordningen å fysikaliska rummet B.A. Hellsten för ett pris 

av 418:- kr. 

Till entrepenörer för målningsarbeten antoges vid Mjölkuddens skola firman Bergbom-… för 

ett pris 1243:- kr 

Vid Västra skolan J.A. Olofsson för ett pris av 899:- kr. 

Vid Östra skolan J.A. Nilsson för ett pris av 921:- 

                                                                            

§2. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att de antagna entrepenörerna skulle ställa tillgänglig borgen för 

arbetets ordentliga fullgörande. Ordförande erhöll i uppdrag att tillsammans med 

Stadsbyggmästaren pröva dessa borgensförbindelser och att underteckna handlingarna. 

 

§3. 

Tvenne anbud å leverans av ved till stadens skolor hade inlämnats, det ena av huvudl. Ture 

Hagberg å 75 famnar barrved a 13:- kr och 20 famnar björkved a 14:50 kr, allt fritt levererat å 

anvisat vid Östra och Västra skolhusen i staden, det andra  av handl A.G Johansson å barrved 

a 13:50 kr. famn och björkved a 16.50 kr famn, allt fritt levererat vid Pontuskajen. 

Folskolestyrelsen antog hr Hagbergs anbud. 

 

§4. 

Herr Ture Hagberg erbjöd sig att leverera ytterligare 16 famnar barrved och 4 famnar 

björkved a rep. 13:- och 14.50 kr. fritt levererat till Pontuskajen. Folkskolestyrelsen antog 

även detta hr Hagbergs anbud. 

§5. 

På hemställan av undervisningsnämnden beslöt folkskolestyrelsen på förslag till den 

ledigförklarade ordinarie  lärarinnetjänsten vid folkskolan, inom staden uppföra  de tre 

sökande i följande ordning: 

1.e.o folskollärarinnan Beda Elisabet Carlsson 

2.ord.   ”                        Amanda Engström 

3.e.o.    ”                        Elin Åhsberg 

samt tills den ledigförklarade ordinarie lärarinnetjänsten vid Mjölkuddens folskskola de två 

sökande i understående ordning:  

ord.folkskollärarinnan Amanda Engström 

e.o  ”                            Beata Furtenbach. 

 



§6. 

Folkskolestyrelsen förklarade sig nöjd med et ofullständiga förslaget till lärarinnetjänsten vid 

Mjölkuddens folkskola ( Herr Gullberg avlägsnade sig ). 

 

§7. 

Styrelsen beslöt att redan vid detta sammnträde förrätta val till de båda lärarinnetjänsterna. 

 

§8. 

Till ordinarie lärarinna vid folkskolan inom staden valdes med samtliga avgivna röster å första 

förslagsnamnet uppförda e.o. folkskollärarinnan Beda Elisabet Carlsson. 

 

§9. 

Till ordinarie lärarinnan vid Luleå stads folkskolor med placering tills vidare vid Mjölkuddens 

skola med samtliga avgivna röster å andra förslagsnamnet uppförda  uppförda e.o 

folkskollärarinnan Berta Furtenbach. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt vitsorda småskollärarinnan Ellen Wingård för olämplig och 

oförmögen att vidare upphålla sin tjänst. 

§11. 

Undervisningsnämnden har tillgivit ett av lärarekåren och överläraren uppgjort förslag till 

inköp av undervisningsmaterial för ett pris av 605:30. Styrelsen godkände detta förslag. 

 

§12. 

Folkskolläraren D. Ekroth beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom från och med 

den 19 mars till vårterminens slut. 

§13. 

Till vikarie för hr Ekroth förordades folkskolläraren A. Lundkvist. 

 

§14. 

Folkskolärarinnan Gurly Högström beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom 

under en månad fr.o.m. den 3 april 1913. 

 

§15. 

Till vikarie för Högström förordnades ex. folkskolararinnan Helny Vanhainen. Ordförande 

och överläraren fick i uppdrag att anskaffa vikarie, i händelse fru Vanhainen ej kunde 

tjänstgöra hela tiden( Herr Gullberg återkom) 

 

§16. 

Ett av överlärarens utarbetat förslag till för ekonominämnden bordlades till nästa 

sammanträde. 

§17. 

Folkskolestryrelsen beslöt låta inköpa ett lås för expeditionen. 

 

§18. 

Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd med d.r Ulander förbättra och låta utföra de av 

stadsfullmäktige beslutade planteringsanorningarna vid östra och västra  skolhusen. ( Herr 

Gullberg avlägsnade sig) 

  



§19. 

Ordföranden och överläraren fingo i uppdrag att å folkskolestyrelsens vägnar avge förklaring 

över småskollärarinnan Ellen Wingårds besvär med anledning av skolstyrelsens beslut att 

avstänga henne från tjänstgöring. 

 

§20. 

Folkskolestyrelsen beslöt att hyran för den till fröken Dagmar Lovén uthyrda lägenheten i 

Östra skolhuset skulle höjas till 300 kr för år från nästa 1 okt. Överläraren fick i uppdrag att 

på skolstyrelsens vägnar  underteckna nytt hyreskontrakt. 

 

§21. 

Från ekonominämnden anmärktes att fru Sahlström  återtagit sin skrivelse om dispositionsrätt 

till lärarinnebostaden i östra skolhuset. 

 

§22. 

Fru Sahlströms anhållan att tills vidare använda tvättstugan i östra skolhuset bifölls med fyra 

röster mot två. 

§23. 

Ekonominämndens förslag om …… omgörande till gymnastiksal för ytterligare utredning 

 

§24. 

Genom protokolluppdrag från Drätselkammaren beslutades, att folkskolestyrelsen anhållan att 

få disponera ytterligare en lokal i g:la rektorsgården blivit bifallen samt att skolbarnen fr.o.m. 

1 jan. 1914 betala en årlig hyra av 720 kr. för lokalerna å rektorsgården 

 

§25. 

Ett cirkulär med uppmaning att på lämpligt sätt för P.H V… minne överlämnades till 

överläraren.(Herr Gullberg återkom) 

§26. 

Överläraren erhöll i uppdrag att inkomma med förslag till lämplig förvaring av den samling 

porträtt, som finns i Västra skolan. 

 

§27. 

Till justeringsmän valdes hrr Åhrström och Gullberg. 

                                                                 Dag och plats som ovan 

                                                                 John Hansson 

Justerat: 

Alfr. Gullberg 

Oscar Åhrström                                                            P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd å stadsfullmäktiges sal 

den 4 april 1913. 

 

Närvarande:Ordf.pastor J.Hansson,hrr Åhrström,Gustafsson, Gullberg, fr Mörtzell samt 

undert. sekr. 

§1. 

Överläraren anmälde, att gossarna Gottfr. Johansson och Mauritz Weterlund av honom av 

honom avlämnat å Hull. 

§2. 

Överläraren erhöll i uppdrag att söka skaffa  anställning här i staden åt gossen Joel 

Lundström. 

§3. 

Nämnden beslöt söka utfå den del av de inberäknade utgifterna för gossarna Allan Hamberg 

och Ragnar Persson, som Näömnden har reglementsenlig rätt att återfå. 

 

§4. 

Från F.M. Lundberg. I Bergviken har inkommit en skrivelse med anhållan, att …. För barnet 

Ernst Emil Johansson måtte höjas tfrån 100 till 150 kr. Herr Åhrström och Gullberg fingo i 

uppdrag att utreda frågan och till Nämnden inkomma med förslag. 

 

§5. 

Ordförande och sekreteraren fingo i uppdrag att till K. Bef.havare avgöra ytterligare …. Med 

anledning av arb. J.O.Johanssons beröm. 

 

§6. 

Nämnden beslöt hålla nytt sammanträde måndagen den 7 dennes kl. 5.e.m., och att till detta 

sammanträde låta arb. E.J Brunnberg och hans son Erik Linus vilken enligt överlärarens 

anmälan på flera sätt visat tecken till vrennst. 

 

                                                               Dag och plats som ofvan 

                                                               J.Hansson 

                                                                               P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 4 april 

1913. 

 

Närvarande:Ordf.pastor J.Hansson, hr C.Gustafsson, fröken Hildur Mörtzell å undertecknad 

sekr. 

§1. 

Protokollet från sammanträdet den 25 mars upplästes och godkändes. 

 

§2. 

Ett av lärarekåren och överläraren i samtid uppgjort förslag till inköp av 

undervisningsmaterial för en summa av 605:50 kr. tillstyrktes. 

                                                                    Som ovan 

                                                                   John Hansson 

                                                                                        P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde  med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 april 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Isaksson äfvensom 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 27 nästlidne mars. 

 

§2.. 

Distriktslandtmätaren L. Brännström, som erhållit förordnande att utstaka gränser i vattnet för 

Luleå Järnverks Aktiebolags och Luleå Träsliperi Aktiebolags ägoområden å den s.k. 

Nordantillheden hade i till drätselkammaren ställda skrifvelser meddelat att sammnträden 

rörande dessa frågor blifvit utsatta att hållas å Luleå Järnverks Aktiebolags kontor måndagen 

den 5 maj 1913. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bemyndiga 

rådmannen P. Sandström att vid de sammanträden som i denna sak hållas, föra stadens talan 

och dess rätt bevaka; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom som fullmakt. 

§3. 

Beslutade nämnden att bemyndiga stadskamreraren K.H. Santesson att å sammnträde inför 

Magistraten i Luleå den 28 innevarande april å stadens vägnar välja gode män jämlikt 19 § i 

Skiftesstadgan för att biträda vid landmäteriförrättning afseende utstakning af Luleå Järnverks 

Aktiebolags och Luleå Träsliperi Aktiebolags vattenområden utanför bolagens fastigheter å 

den s.k Nordantillheden; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom som 

fullmakt. 

§4. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 27 nästlidne februari beträffande §§ 7-9; och 

beslutade Nämnden beträffande beslutad försäljning till E. Pettersson af del af vretan n:r 195 å 

Hertsön: att uppdraa  till Stadsingenjören att inkomma med karta och förslag till upplåtelse, 

och beträffande meddeladt tillstånd för N.E Larsson att uppföra  uthusbyggnad å vretan n:r 

244-247 å Mjölkudden: att uppdraga till Stadsingenjören att inrita byggnaden å stadens karta. 

§5. 

Skomakaremästaren A. Sundqvist hade hos Drätselkammaren anhållit att en af honom från 

skräddaren O.R. Lidén inköpt byggnad, stående å staden tillhörig del af fastigheten n.r 232 i 

kvarteret Simpan, måtte få kvarstå å samma plats under ett år f.o.m den 1 innevarande april 

månad mot en ersättning till staden af tjugu kronor, hvarjämte Sundqvist ville förbinda sig att 

bekosta den å fastigheten fallande renhållningen. Sedan Stadsbyggmästaren under uttalande 

att byggnaden Sedan Stadsbyggmästaren under uutalande att byggnaden vore till ytterlighet 

vanprydande och att den enligt gällande byggnadsordning torde kunna utdömas, afstyrkt bifall 

till ansökningen, beslutade Nämnden att afslå sökandes framställning. 

§6. 

På förslag af den af Nämnden för utarbetande af byggnadsbestämmelser för den s.k. 

Svartöudden tillsatta komitén beslutade Nämnden att hos järnvägsförvaltningen göra 

förfrågan, huruvida något vore att erinra från Statens Järnvägars sida mot att en förstad 

förlägges till området ifråga samt om järnvägen eventuelt önskar förvärfa detsamma. 

 

§7. 

Stadskamreraren hade inlämnat följande förteckning öfver arrendeaftal, som utgå under maj 

månad innevarande år 

”Arrendeaftal--------------”Bil.10. 



Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att i förteckningen upptagna lägenheter 

skulle utbjudas på arrendeauktion å sammanträde inder instundande maj månad med undatag 

af stadens del af kvarteret Fisken och del af Vattugatan utefter tomterna 3 och 4 Alkan. 

att lägenheterna skulle utbjudas på 15 års arrende, med undantag för följande lägenheter 

Moritsängen på ömse sidor om järnvägen, som skulle utbjudas på 5 år; 

Hornbergska vretan på 2 år; 

Området mellan kvarteret Renen och begrafningsplatsen samt jakträtten å Småskären och 

Hamnholmen, hvilka skulle utbjudas på 1 år. 

Nämnden uppdrog vidare till Stadskamreraren att i tidningarne införa kungörelse om 

auktionen. 

§8. 

Hos Drätselkammaren hade Luleå Sjömansdirektion uti ingifven skrifvelse gjort framställning 

att få till sjömanshusexpedition förhyra hamnkontorets yttre rum i gamla rådhuset f.o.m den 1 

innevarande april emot en årlig hyra af 300 kronor, däri inberäknat eldning och städning. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla framställningen tillsvidare, under 

förutsättning att Hamndirektionen ej har något att däremot erinra. 

§9. 

H.M. Pettersson hade anhållit att få på Luleå Goodtemplars af  I.O.G.T. Restaurantförening 

u.p.a öfverlåta gällande hyreskontrakt med staden rörande byggnaderna på Gültzauudden. 

Nämnden beslutade att godkänna öfverlåtelsen på restaurantföreningen samt den af 

föreningen ställda borgen af R.A. Hedström, Aug. Löfgren, Robert Johnsson, Aug. Kempe 

och P.E. Bjurström. 

 

§10. 

Hos Drätselkammaren hade Luleå Goodtemplars af I.O.G.T. Restaurantförening u.p.a anhållit 

att till restauranten å Gültzauudden erhålla vatten- och afloppsledning, hvarvid föreningen 

erbjöd sig bekosta gräfning och nedläggning af rör och kranar samt att betala dubbel afgift för 

det vatten, som förbrukas. Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande uppgifvit kostnaden för 1 

¼” rörledning till 260 kronor beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen i hvad 

den afser vattenledning i Fredsgatan och paviljongens yttervägg mot, förutom af sökanden 

angifna villkor att föreningen betalar insättning och hyra för vattenmätaren. 

§11. 

Med anledning af inkomna framställningar om upplåtelse af upplagsplatser beslutade 

Nämnden på förslag af Stadskamreraren 

att vid upplåtels af upplagsplats i kvarteret Ankan Hamndirektionens den 4 maj 1905 

fasttsällda taxa för uppläggning af gods på kaj eller hamnplan skall tillämpas å alla slags varor 

med undantag af tomfat, då en afgift beräknad efter 50 % af nämnda taxa utgår. 

att vid upplåtelse af upplagsplats för ved i Åmansgrubban afgift uttages efter 15 öre pr famn 

och år samt 

att beträffande dessa områden det öfverlämnades till hamnkontoret hvilket förklarat sig villigt 

därtill att å drätselkammarens vägnar tills vidare omhänderhafva bestyret med anvisning af 

plats, debitering och inkassering af afgifter m.m detta sistnämnda dock endast under 

förutsättning att Hamndirektionen icke har något att erinra mot ifrågavarande anordning. 

 

     §12. 

Hos Drätselkammaren hade W. Oscarsson och Aug. Höglund anhållit, att staden ville fortast 

möjligt framdraga vattenledningen i Malmgatan till fastigheterna n:r 13 och 12 i kvarteret 

Hästen. Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande uppgifvit kostnaden för 31 m/m:s vatten- 

och 150 m/m:s afloppsledningar till 480 kronor beslutade Nämnden på tillstyrkan af 



Stadsingenjören att öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att 

Fullmäktiges ville besluta anläggningarnas utförande att bestridas med lånemedel. 

 

§13. 

Sedan Ingenjören J.A. Forsgren hos drätselkammaren anhållit att tillsvidare eller till dess 

staden behöfver området få till plats för vedbod arrendera 425.5 kvm af  vretan 716 å 

Mjölkudden, som å en framställningen bilagd karta utmärkts med röd färg, beslutade 

nämnden på tillstryrkan af Stadsingenjören att till sökanden utarrendera området på förslagna 

villkor mot en årlig arrendeavgift af  2 kronor 50 öre. 

 

§14. 

Sedan Stadsbyggmästaren under hand infordrat anbud å för mätareverkstaden, saluhallen och 

gamla rådhuset erfoderlig ved för bränsleåret 1913-1914, beslutade Nämnden att antaga af 

Ture Hagberg afgifvit anbud att leverera 

67 famnar barrved à 12 kronor 50 öre pr famn 

25 ”          björkved à 14 ”         pr famn 

torr,frisk, väl klufven och fri från utskjutande kvista, fritt upptrafvad å Pontuskajen. 

 

§15. 

Bemyndigades Stadsbyggmästaren att uthyra fästsalen för teaterändmål under innevarande 

april månad till direktör W. Olin och fröken Karin Svanström, hvilka därom gjort 

framställning. 

§16. 

Föredrogs och godkändes upprättade entrepenadkontrakt med de antagna entrepenörerna för 

diverse reparationer i stadens fastigheter, nämligen med 

O Olsson, försedt med borgen af B.A Hellsten 

J.A Nilsson, ”       ”      ”               J.A Englund 

Bergbom & Nordström, försedt med borgen af R. Burman och F.A. Bergström 

C.A Lundgren, försedt med borgen af A.Elfgren och J. Wikberg 

J.A. Englund,   ”           ”       ”         ”   K.A. Lind och J.A Nilsson 

N.P. Boman,     ”          ”        ”         ”   L.J. Andersson och J.A. Sandberg 

A. Elfgren ,       ”          ”        ”         ”   Ture Hagberg 

J.J. Johansson,   ”         ”        ”         ”    E.M. Bergman och N.F. Åström 

 

§17. 

Beslutade Nämnden att tillsvidare för 1 år i sänder utarrendera den del af vretan n:r 171-172, 

som staden tillbytt sig af Beda Ericsson till så stor del, som faller inom Kapell- och 

Tallgatorna till postvaktmästaren A. Ruthström mot en årlig afgift af 12 kronor 50 öre delar af 

vretorna n:r 95-98, 130 och 130 a, som äro belägna mellan järnvägen och begrafningsplatsen 

samt de delar af vretorna n:r 101 och 103, som ligga mellan järnvägen och kvarteret Björken 

till Nils Husberg för en årlig afgift af 15 kronor den från C.J. Larsson inköpta delen af vretan 

665 a å Mjölkudden mot en årlig afgift af 5 kronor till stationskarlen B. Åslund med förbehåll 

dock för staden af fri körväg öfver området. 

 

§19. 

Isak Petter Johansson i Bälinge hade uti  till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om 

uppgörelse i donationsjordsprocessen rörande vretan n:r 3-4 på så sätt att staden i enlighet 

med Kungl. Brefvet af den 27 maj 1904 skulle inlösa ifrågavarande vreta för tio procent af 

zonvärdet eller med 134 kronor och till sökanden återbetala den i januari 1905 erlagda  

lösesumman 67 kronor med 6 % ränta, hvarjämte sökanden skulle befrias från att gälda vidare 



rättegångskostnader än som i januari 1905 af honom erlagts. Sedan Stadsingenjören tillstyrkt 

ansökningen beslutade Nämnden att på af sökanden anförda skäl hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till den gjorda framställningen. 

 

§20. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade till Drätselkammaren öfversändt af Kemisk-

Växtbiologiska Anstalten i Luleå utfärdade analysbevis å fyra afskrap af oljefärg från bankens 

lokaler i stadshuset, utvisande att arsenik, ledande sitt ursprung från starkt arsenikhaltig s.k. 

holländsk zinkhvitt, funnes i samtliga prof. Sedan antecknats, att anstalten i sitt till banken 

afgifna utlåtande ansett sig icke kunna bestämt förorda den arsenikhaltiga färgens borttagande 

från banklokalerna, utan ansett att afgörande härutinnan borde träffas i samråd med förste 

provinsialläkaren, hade Nämnden från Kungl.Tekn.Högskolansmaterialprofningsanstalt 

införskaffat analysintyg å oljefärgen i Direktionsrummet och Direktörsrummet, äfven dessa 

utvisade stark arsenikhalt. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända 

handlingarna i ärendet till Hälsovårdsnämnden med anhållan om yttrande. 

 

§21. 

Innehafvaren af fastigheten n:r 385 i kvarteret Gåsen C.E. Sundström hade hos 

drätselkammaren under åberopande af Stadsfullmäktiges beslut i ärendet den 18 januari 1883 

anhållit att blifva befriad från den arrendeafgift af 10 kronor pr år, som åhvilar fastigheten 

enligt drätselkammarens beslut af den 1augusti 1905. Sedan antecknats att enligt 

Stadsfullmäktiges åberopade beslut färgaren C.O Sundströms rättsinnehafvare erhållit 

tillåtelse, att tills vidare bebo och nyttja tomten n:r 385, utan att någon afgift därvid bestämts 

skola utgå, beslutade Nämnden på tillstyrkan af Stadsingenjören att afskrifva debiterad 

arrendeafgift för åren 1910-1912 med 30 kronor. 

 

§22. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Handelskammaren i Luleå 

ingången framställning, att Stadsfullmäktige sessionssal måtte upplåtas för handelkammaren 

en gång i månaden under tiden november-maj återkommande sammanträden till det pris som 

Stadsfullmäktige ville bestämma. Sedan antecknats, att Norrbottens läns landsting, som 

använder lokalerna i fråga under 6 dagar i följd, betalar 200 kronor i hyra, däri inbegripet 

belysning och värme, men ej rengöring, beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka, att fullmäktige ville för ifrågavarande ändamål upplåta Stadsfullmäktiges 

sessionssal mot en afgift af 30 kronor pr gång däri inbegripet ersättning för värme, belysning 

och rengöring. 

 

§23. 

Beslutade Nämnden att Stadsbyggmästarens inkomna årsberättelse för 1912 skulle ligga å 

Nämndens bord till ett kommande sammanträde. 

 

       §24. 

Beslutade Nämnden anmoda Stadsingenjören att till Nämndens ordinarie majsammanträde 

inkomma med den berättelse öfver vatten- och afloppsledningarnes tillstånd m.m under åren 

1911 och 1912, som enligt § 15 af instruktionen åligger hionom att afgifva. 

justeradt                                                                                             Som ofvan 

den 22/4 1913.                                                                                  Å tjänstens vägnar 

H.K Brändström                                                                               K.H. Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 7 april 1913. 

 

Närvarande:ordf.pastor J. Hansson,herrr O.Åhrström, och A.Gullberg,fr. Hildur Mörtzell, hr 

J.Gunnarsson samt undert. sekreterare. 

 

§1. 

Protokollet från sammanträdet den 4 april godkändes. 

 

§2. 

Till sammanträdet har arb. E.J Brunnberg och hans son Erik Linus , vilka båda infunnit sig. 

Sedan fadern varit i tillfälle att att yttra sig och därvid bl.a. framhållit att han genom sitt arbete 

varit hindrad att på ett nöjaktigt sätt övervaka sonen, erhöll sonen Linus av ordföranden en 

allvarsam varning och förmaning att hädanefter ordentligt besöka skolan, att läsa sina läxor, 

att sluta med cigarettrökningen och att hålla sig hemma i stället för att uppsöka dåliga 

kamrater. 

§3. 

Herr Åhrström och Gullberg, vilka fått i uppdrag att utreda frågan om F.M Lundbergs begäran 

om förhöjd fosterlön för gossen Ernst Emil Johansson, omnämndes, att de besökt hemmet och 

funnit det i alla avseenden gott. I skrivelse till ordf. hade Lundberg sagt sig vidhålla sin 

fordran på en ersätnning av 150 kr. Nämnden beslöt att genom hr Åhrström erbjuda e 

ersättning av  150 kr för år, räknat från 1 april 1913. 

                                                    Dag som ovan 

                                                    John Hansson  

                                                                          P.Edv. Lindmark” 



 ”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 april 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Wadstein, Schönfeldt, Linder, och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 23 sistlidne mars. 

 

§2. 

Sedan Statens Järnvägenss härvarande distriktsförvaltning, med anledning af 

Hamndirektionens erhållan om yttrande beträffande af särskilda komiterade utarbetadt 

alternativt förslag af oktober 1912 till ordnande af kaj- och trafikeringsförhållandena vid 

södra hamnen i inkommen skrifvelse sen meddelat , att mot hamnspårets förändring och 

anordnande på föreslget sätt intet vore att erinra från förvaltningens sida, beslutade 

Hamndirektionen att remittera förslaget till Stadsingenjören med anhållan att han ville 

inkomma med utlåtande öfver detsamma i tekniskt afseende. Hamndirektionen beslutade 

vidare att tillsätta komité med uppdrag att närmare  undersöka frågans ekonomiska sida, 

hvarvid utredning boorde förebringas av inflytande hamnmedel vore tillräckliga att bestrida 

kostnaden för anläggningen, eventuellt genom anläggningstidens utsträckande öfver tvenne 

år, eller o lånemedel borde anlitas och utfrågas till ledamöter i denna komité herrar Burman, 

Wadstein  (sammankallade ) och Hamnmästaren. 

 

§3. 

Sedan Hamnmästaren, under uppgift att varuskjulet å östra långkajen vore till hinders för 

pågående ombyggnad af densamma, hemställt, att vagnskjulet måtte sloopas samt 

Stadsbyggmästaren beräknat kostnaden för dess eventuella flyttning till 1500 kronor hade 

Stadsingenjören uti infordrat yttrande föreslagit att fästena för förankringarne till de nya 

kistorna måtte på en kajsträcka af ca 21 meter ändras enligt blyertsskiss å yttrandet bilagd 

ritningskopia, hvarvid intet skulle hindra fästernas utförande utan skjulets ritning. Sedan 

antecknats att enligt af Stadsbyggmästaren lämnad uppgift skjulet, om det får kvarstå, skulle 

kunna användas i minst tio år för att varmskjulet skulle kvarstå på sin plats samt att fästena får 

förankringarna till de nya kistorna på skulle på behäftig kajsträcka utföras i enlighet med 

Stadsingenjörens förslag, hvilket arbete enligt åtagande skulle utföras af Stadsingenjören. 

§4. 

Med anledning af från F.Hahnström, O. Nilsson, C.C. Rosenflükt och O.Svensson inkomna 

framställningar om båtplatsen i södra hamnen för deras reps. Årslupar, beslutade 

Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren, att bifalla framställningarna för 

innevarande år med villkor att respektive ägare betala, förutom vanlig platshyra, de kostnader, 

som kunna uppstå till följd af erforderliga särskilda anordningar vid pålningen af båtplatserna 

i fråga. 

§5. 

Larson & Lind hade i skrifvelse hos Hamndirektionen gjordt förnyad framställning om 

utbekommande af 25 % rabatt å för Stockholms Rederiaktiebolag Svea tillhöriga ångarne 

”Sigvard” och ”Brage” under år 1912 erlagda hamnafgifter. Sedan Hamnmästaren uti afgifvet 

yttrande, under påpekande är det endast vore tillföjld af ett förbiseende från sökandes sida, 

som fullständig turlista delgifvits Hamndirektionen först efter seglationens slut med skrifvelse 

den 10 december 1912, tillstyrkt begärd restitution, beslutade emellertid Hamndirektionen att, 

då förutom det att turlista icke i vederbörlig ordning på förhand delgifvits Hamndirektionen, 

ifrågavarande ångare icke gjort regelbundna resor på sätt som hamntaxan förutsätter för 

rabatts erhållande, utan gjort upprepade afvikningar från den kringgjorda routen genom besök 



å icke kungjorda orter för lasts intagande, att afslå den af Larson&Lind gjorda 

framställningen. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrad förklaring öfver Siffergranskarens 

anmärkningar öfver Hamndirektionens verifikationer för år 1912, beslutade Hamndirektionen 

att med godkännande af de af Hamnmästaren vidtagna åtgärder öfverlämna förklaringar till 

Siffergranskaren. 

 

§7. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med begärd förklaring öfver de anmärkningar som af 

vederbörande revisor gjorts mot hamnkontorets debiteringar under år 1912, beslutade 

Hamndirektionen att med godkännande af de af  Hamnmästaren vidtagna åtgärder öfverlämna 

förklaringar till Siffergranskaren.  

1) att godkänna af Hamnmästaren vidtagna åtgärder och gjorda förklaringar 

beträffande anmärkningarne under punkterna 1-4 

2) att, beträffande anm.8, för högt debiteradt belopp kr 28:10 skulle till s/s 

”Aranas” rederi utbetalas samt 

3) att, beträffande anm.9, för högt debiteradt belopp kr 12:- likaledes skulle till s/s 

”Deslitras” rederi utanordnas. Emot Hamndirektionens beslut rörande anmärkning 

4) reserverade sig herr Schönfeldt, som ansåg att Hamndirektionen bort besluta i 

enlighet med revisorns anmärkning. 

§8. 

Luleå Träsliperi Aktiebolag hade hos Hamndirektionen anhållit att hamndirektionen ville för 

åvägabringande af en för  djupgående fartyg anvädnbar farled till bolagets träsliperi vid 

Karlshäll verkställa dels utprickning af farleden  dels bortmuddring af befintligt grund, eller, 

om gällande instruktion och stut icke medgåfve Hamndirektionen att vidtaga begärda 

åtgärder, att Hamndirektionen ville hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande härutinnan. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen i enlighet med hvad 

Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren uti afgifvet yttrande föreslagit, att låta 

verkställa af bolaget begärd utprickning af farleden samt att, då hamnen icke kunde äga 

skyldighet att utföra muddringsarbeten vid privata anläggningar, afslå bolagets begäran om i 

hvad den afser farledens fördjupning på hamnens bekostnad. Hamndirektionen beslutade 

vidare på förslag af Hamnmästaren att, därest muddret visar sig användbart till fyllning, 

erbjuda bolaget förhyrande af stadens mudderverk till självkostnadspris för den tid, som kan 

åtgå för rännans fördjupning. 

 

§9. 

Hos Hamndirektionen hade C.J. Andersson erbjudit sig att under instundande seglation mot 

ett arfvode af, i ett för ant, 280 kronor verkställa den  staden åliggande färjningen mellan 

staden och Bergnäset under de tider på dygnet, då trafiken ej uppehålles af ångfärjan. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att antaga det af Andersson afgifna 

anbudet, med uttryckligt villkor dock att Andersson ej finge  af de trafikerande uppbära högre 

afgifter än den fastställda taxan medgifver; och skulle genom Hamnmästarens försorg 

kontrakt upprättas med Andersson. 

 

§10. 

Antog Hamndirektionen att af hr E.J Nordgren afgifvet anbud att köpa den i tullkammaren 

utbytta golfmattan för ett pris af 15 kronor. 

 



§11. 

Beslutade Hamndirektionen att antaga följande anbud såsom varande såsom varande de 

fördelaktigaste för hamnen af de afgifvna: 

 

1) Emil Nordbergs anbud att leverera 70 st. grantimmer, minst  20 fots längd och 

minst  

6” topp till ett pris af 40 öre pr kbf. 

2) A.F. Liljas anbud att leverera sju”x 14” à 18” spetsbult till ett pris af 34öre pr 

kg. 

7/8”x 18” till ett pris af 33 öre pr kg., 1”x18” skrufbuldt till ett pris af 37 öre pr kg,1”x25” à 

27” skrufbuldt till ett pris af 36 öre pr kg 

3) Ernst Nilssons anbud att leverera 1000 m. 2 ½”x 8” osorterad furuplank à 44 öre 

pr m. 700 m 2 ½”x 8” osorterad furuplank à 44 öre pr m. 

4)  

§12. 

Föredrogs och lades till handlingarne: 

1) Från K. Hamrin inkommen skrifvelse jämte Svea hofrätts utslag i mål mot 

ångaren ”Kurir” angående af muddringsafgifter; 

2) Hamnmästarens kassarapport för mars månad. 

3)  

§13. 

Till Hamnmästaren remitterades: 

1) Lundström H. begäran om åtrbetalning af hamnafgifter för varor med kr. 46.25 

2) Luleå Ångsågs anhållan om tillstånd att anordna timmerbomsförankringar 

utanför kvarteret Stören 

3) ) E.A. Lundströms begäran omgratifikation för extra insegling inder år 1912. 

 

§14. 

Beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag att med föreståndaren för 

Statens Järnvägars godsexpedition i Luleå träffa aftal om hamnspårsafgifternas debitering och 

inkassering på förut gällande villkor. 

 

§15. 

På förslag af herrr Schönfeldt beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att 

verkställa utredning, i hvad mån s.k. 4-kantspråmar borde i blifvande ny taxa skyldigkännas 

att betala hamnafgift i likhet med öfriga fartyg af mer än 3 tons nettodräktighet. 

§16.. 

Utanordnades diverse räkningar.      

Justeras:                                     Som ofvan 

A.Burman                                   Å tjänstens vägnar: 

                                                    K.H. Santesson” 



”Protokoll, fördt vid  sammnträde med Drätselkammaren tekniska nämnd i Luleå den 8 april 

1913. 

 

Närvarande, Herrar Brändström, Bennet, Danielsson och Gustafsson äfvensom 

Stadsbyggmästaren. 

§1. 

Fördedrogs inkomna anbud å leverans af  kol och koks för bränsleåret 1912-1914 jämte 

följande vid desammas öppnande förda protokoll: 

”Protokoll, fördt-----------------------” se Bil. 11. 

Det skulle antecknas att Aktiebolaget Luleå Kol & Materialaffär afgifvit sitt anbud ander 

förbehåll att detsamma, som afsåg leverans af såväl kol som koks, antoges odeladt. Enär 

Nämnden icke ansåg tillrådligt att verkställa inköp af enbart koks och Luleå Kol- & 

Materialaffärs anbud å koks tillika syntes vara förhålladevis för högt, beslutade Nämnden att 

afslå samtliga anbud. Nämnden beslutade därefter att antaga ett af A.B Luleå kol & 

materialaffär under hand afgifvit anbud att i enlighet med den för upphandlingen utfärdade 

kungörelsen leverera 

600 tons okrossad gaskoks à 28 sh 3 d. 

400     ”   Lambton eller South Hetton ångkol à 23 sh. 6 d. allt pr engelsk ton cif Luleå; och 

uppdrogs till Stadsbyggmästaren att uppgöra förslag till kontrakt med leverantören. 

Justeradt                                                              Som ofvan 

Den 22/4 1913                                                     å tjänstens vägnar: 

                                                                             K.H. Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 9 april 1913. 

   

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Edström, Fernlund, Gustafsson, Isaksson, 

Sandström, Bucht och J.A. Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Kammarens protokoll af den 21 nästlidne januari. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 december 1912 beträffande §§ 12 och 17 

samt af den 30 nästlidne januari beträffande § 10. 

 

§3. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade med anledning af Stadsfullmäktiges belsut den 12 

september 1912, att på vissa villkor erbjuda bankaktiebolaget nedläggande af 

donationsjordprocessen rörande bättre rätt till den s.k. Bryggeritomten eller fastigheten n:r 20 

i Luleå stad, i skrifvelse till Stadsfullmäktige meddelat att bankaktiebolaget vore villigt ingå 

förlikning på de af Fullmäktige i nyssnämnda beslut uppställda villkor under förutsättning 

dels att staden åtoge sig nödtorftigt underhåll af kajbyggnaden utanför tomten dels att 

bankaktiebolaget eller dess rättsinnehafvare på visst i skrivelsen angifvit sätt erhölle 

förerädesrätt till förnyade upplåtelser af tomten. Sedan antecknats, att Hamndirektionen i 

afgifvet, remisshandlingarne bilagdt, yttrande förklarat sig anse att hamnmedel icke kunde 

användas till kajbyggnadens underhåll, beslutade kammaren, som icke fann skäl föreligga för 

Stadsfullmäktige att frångå sitt den 12 september 1912 fattade beslut i saken att hos 

Fullmäktige afstyrka bifall till den af bankaktiebolaget gjorda framställningen. 

§4. 

Af J.F.Grafström och B.A. Hellsten hvar för sig hos Stadsfullmäktige gjorda framställningar 

om tillstånd att få verkställa tillbyggnader å dem tillhöriga fastigheter, enligt gällade 

tontreglering belägna å områden, som äro afsedda till gata, hade Fullmäktige remitterat till 

drätselkammaren för utredning om och på hvilket sätt staden skulle kunna skydda sig emot att 

vid tillbyggnad sådan som de  ifrågavarande behöfva vid inlösen af fastigheten betala 

ersättning för det ökade värde densamma genom tillbyggnaden erhållit. Sedan ledamoten af 

drätselkammaren rådmannen P. Sundström afgifvit begärdt utlåtande i saken, beslutade 

kammaren vid föredragning af ärendet att öfversända detsamma såsom eget yttrande till 

Stadsfullmäktige. 

 

§5. 

Föreståndaren för elektricitetsverket R. Bergman hade under uppgift att han för kyrkans och 

folkskolans räkning utfört en del arbeten såsom klockringnings- och 

orgeltrampningsanläggningar i kyrkan ssamt belysningsanläggninmg i västra folkskolan i till 

drätselkammaren ställd skrifvelse gjort framställning om medgifvande att få af kyrkorådet och 

folkskolestyrelsen uttaga betalning för detta sitt arbete. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade drätselkammaren att, innan ärendet tages i vidare behandling lämna kyrkorådet och 

folkskolestyrelsen tillfälle att yttra sig öfver framställningen. 

§6. 

Föredrogs siffergranskarens hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om befrielse från 

uppgörande af den kommunala finansstatistiken och bordlades till ett kommande 

sammanträde. 

  



 

§7. 

Från maskinisten å ångvälten P.E. Pettersson inkommen framställning om månadslön 

remitterades till Stadsingenjören för yttrande. 

 

§8. 

Magistraten hade för den åtgärd, drätselkammaren kunde komma att vidtaga öfverlämnat en 

af Nykterhetsvännerna i Luleå centralkomité till Magistraten ingifven anmälan, att 

bestämmelserna i det mellan kammaren och källarmästaren C.J Dahné upprättade kontrakt 

rörande utskänkningen å den s.k. Skeppbrokällaren ej till fullo efterlefdes  äfvensom 

Stadsfiskalens med anledning däraf infordrade utredning. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade drätselkammaren att remittera handlingarna i ärendet till herr Dahné för erhållande 

af hans yttrande. 

§9. 

Arrendatorn af Moritsängen H.M Johansson hade hos drätselkammaren anhållit om förnyande 

af arrendeaftalet för längre eller kortare tid mot en arrendeafgift, som för närvarande utgår 

eller 176 kronor pr år. Sedan antecknats att resterande arrendeafgifter, som för närvarande 

utgår eller 176 kronor pr år. Sedan antecknats att resterande arrendeafgifter utgjorde 528 

kronor, beslutade Kammaren att med afslag å framställningen om arrendeaftalets förnyande 

bemyndiga Stadskamreraren K.H. Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att å 

drätselkammarens vägnar vidtaga lagliga åtgärder för arrendebeloppens utfående af 

arrendatorn eller hans borgensmän; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom 

såsom fullmakt. 

 

§10. 

Arrendatorn af stadens del af Hermansängen H.M. Johansson hade i till drätselkammaren 

ställd skrifvelse anhållit om anstånd med erläggande af resterande arrendeafgifter för arrendet 

tilld en 1 nästkommande juni månad. Sedan antecknats, att Johhansson ännu icke erlagdt 

arrendeafgifterna för åren 1911 och 1912, sammanlagdt 210 kronor, beslutade 

drätselkammren att med afslag å Johanssons framställning uppsäga arrendator från arrendet 

f.o.m. den 1 maj 1913. Drätselkammaren beslutade vidare att bemyndiga Stadskamreraren 

K.H. Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att vidtaga lagliga åtgärder för att utfå 

resterande arrendebelopp af arrendatorn eller hans borgensmän; och skulle utdrag af detta 

protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt. 

 

§11. 

Sedan föreståndaren för electricitetsverket för likvid inlämnat en aflöningslista, upptagande 

bl.a. aflöning till fröken G. Ridderstråle under 41 timmar à 75 öre, beslutade drätselkammaren 

att från föreståndaren infordra förklaring på hvilka grunder och för hvilket ändamål 

ifrågavarande skrifbiträde anställts. 

 

§12. 

Bifölls från Stadskamreraren inkommen framställning att få af i stat afsatt anslag å 1500 

använda ytterligare 100 kronor till skrifhjälp å drätselkontoret. 

 

§13. 

Sedan aflidne rådmannen Bolivar Sundström genom testamente af den 24 april 1904 om sin 

kvarlåtenskap förordnat, att vissa delar däraf skulle fonderas och ställas under 

Stadsfullmäktiges och Magistratens vård och handhafvande, beslutade drätselkammaren att 

uppdraga till sin Ordförande att till nästkommande sammnträde söka verkställa undersökning, 



när ifrågavarande foder kunde väntas komma att få af staden disponeras; och skulle hos 

Magistraten hemställan göras att Magistraten ville genom sin Ordförande eller annan utsedd 

person deltaga i denna undersökning. 

Justeras                                                             Som ofvan 

A.Ljungberg                                                       å tjänstens vägnar        

                                                                            K.H. Santesson” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 10 april 1913 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, 

Nordström, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken 

Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, 

Edström, Fernlund och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande 

antecknades Herrar Hellström, Westerberg, Burman, Lindquist, Andersson, Leijonflycht och 

Sandberg, af hvilka Herr Sandberg anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de 

öfriga ej kunnat med kallelse anträffas. Därjämte öfvervar Rådmannen P. Sandström på grund 

af förfall för Herr Borgmästaren sammanträdet. 

§1. 

Utsågos Herrar Lindgren och Flodmark att jämte Ordföranden tisdagen den 15 innevarande 

april klockan 4,30 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Sedan Stadskamreraren hos Drätselkammaren anmält, att Vilhelmina Åström fortfarande hade 

på stadens mark vid Notviken kvarstående den byggnad, som hon senast den 20 april 1911 

erhållit Stadsfullmäktiges tillstånd att hafva där stående under ett år mot 25 kronors 

arrendeafgift, hade Drätselkammaren med öfversändande till Stadsfullmäktige af 

Stadskamrerarens skrifvelse i ärendet hemställt, att då de skäl, som föranledt 

Stadsfullmäktiges särskilda hörande utarrendera området på de arrendetider, som gällande 

reglemente för kammaren eljest medgifver. Vid föredragning af ärendet beslöto 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag. 

§3. 

Uti afgifvet yttrande öfver en från Konungens Befallningshafvande i länet inkommen 

framställning rörande anslag till anordnande af dispensärverksamhet för tuberkulosens 

bekämpande i länet hade Drätselkammaren tillstyrkt beviljande af ett anslag af 360 kronor per 

år såsom bidrag till aflönande af en sjuksköterska i det distrikt Luleå stad enligt förslaget 

skulle komma att tillhöra, under förutsättning att sjuksköterskans begynnelselön blir 1,000 

kronor för år räknadt, hvarjämte Kammaren, som ansåg att distriktets sjuksköterska borde 

stationeras i Luleå, under denna förutsättning föreslagit, att ett hyresbidrag af 300 kronor per 

år måtte ytterligare anslås. Hälsovårdsnämnden hade i ärendet framställt i hufvudsak samma 

förslag. Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af 

Beredningsnämnden, med förklarande att i Luleå någon kombination af 

dispensärsverksamheten på epidemisjukvården icke vore tänkbar, då såväl sjuksköterskan vid 

epidemisjukhuset som stadssjuksköterskan i allmänhet vore fullt upptagna, att bevilja det af 

Drätselkammaren föreslagna bidrag till aflönande af en dispensärsjuksköterska samt under 

förutsättning att hon blit stationerad i Luleå stad, lämna henne fri bostad eller en hyressättning 

af 300 kronor per år. Därjämte beslöts, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att denna 

utfästelse skulle gälla en tid af  5 år från och med år 1914 samt att erforderliga medel skulle 

anskaffas genom utaxering. 

  



§4. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från Fastighetsaktiebolaget Brage 

inkommen begäran om resttution på grund af Kungl. Kammarrättens utslag den 18 november 

1912 af erlagda utskylder för år 1911 kKr. 385:75 samt för egen del hemställt, att då det ej 

visats eller eljest framginge, att bolagets inkomst utgjorts af annat än hyror från fast egendom, 

hvarför eventuella besvär öfver utslaget ej torde föranleda ändring i bolagets taxering, till 

hvilken mening taxeringsnämndens ordförande uti afgifvet yttrande uttalat sin anslutning, 

Stadsfullmäktige måtte bifalla framställningen. Vid ärendets behandling biföllo 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, detta Drätselkammarens förslag. 

 

§5. 

I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifna yttranden föreslagit hade Drätselkammaren hos 

Stadsfullmäktige hemställt om afslag å af följande personer gjorda framställningar om 

afkortning af kommunalutskylder, nämligen: 

Fru Karin Wiklund, 

Änkefru Lina Hammarström, 

Arbetaren Adrian Bergström, 

Arbetaren Johan Bodin. 

Vid föredragning af dessa framställningar fattade Stadsfullmäktige, på förslag af 

Beredningsnämnden, följande beslut: 

att afslå Fru Karin Wiklunds framställning: 

att uppskjuta behandlingen af Änkefru Lina Hammarströms begäran: 

att bevilja Adrian Bergströms framställning på så sätt, att Stadsfogden bemyndigas att upptaga 

hans resterande kommunalutskylder för år 1911, Kr. 41:96,å nästafgifvande 

afkortningsföslag; 

att på samma sätt bevilja Johan Bodins begäran, i hvad den afser resterande utskylder för år 

1911, Kr. 47:71, men att hans begäran, i hvad den afsågs 1912 års utskylder, f.n. ej skulle till 

någon åtgärd föranleda. 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af Stationskarlen J. 

Dahlberg gjord framställning om anstånd med erläggande af 1911 års kommunalutskylder Kr. 

71:24 till nästkommande augusti månad, hade Drätselkammaren nu återställt ansökningen till 

Stadsfullmäktige med meddelande, att Nämnden, då ömmande omständigheter syntes 

förelägga, ansett sig äga befogenhet att bevilja sökandens framställning om anstånd med 

ifrågavarande utskylders erläggande till senast före den 1 nästkommande september. På 

Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att låta härvid bero. 

§7. 

Sedan  Folkskolestyrelsen med anledning af ett från öfverläraren inkommet förslag om sådana 

anordning af undervisningen i engelska i folkskolans högre afdelning, att timantalet ökades 

och undervisningen bestredes af därtill kvalificerad lärare, beslutit att i timplanen för 

folkskolans högre afdelning reservera fyra lektionstimmar i veckan hvardera klassen för 

undervisningen i nämnda språk, hade Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige gjort 

framställning om ett anslag å 350 kronor för bedrifvande af denna  undervisning under 

nästkommande hösttermin. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att 

bevilja det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

§8. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Konungens 

Befallningshafvande inkommen skrifvelse med anhållan om yttrande öfver en Riksdagens 

skrifvelse angående sådan planläggning af statens och kommunens arbeten, att största möjliga 



antal arbetare beredes arbete under tider och perioder, då större arbetslöshet råder, hade 

Drätselkammaren efter det Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren inkommit med infordrat 

yttrande beslutit att såsom eget yttrande öfverlämna detsamma till Stadsfullmäktige. Vid 

ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningnämnden, att såsom 

sitt yttrande förklara, att såsom af den utaf Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren afgifna 

utredningen framginge Luleå stad, hvilken på grund af de härstädes rådande klimatiska 

förhållanden mer än andra städer har känning af den s.k. säsongarbetslösheten under de 

senaste åren sökt att så vidt möjligt motarbeta denna arbetslöshet genom att till vintrarna 

förlägga alla sådana arbeten, som lämpligen kunnat då utföras, och att denna praxis 

fortfarande i största möjliga mån torde komma att tillämpas, men att någon planläggning för 

längre tidsperioder af förestående större arbetsföretag icke, hvad Luleå stad vidkommer, för 

närvarande vore möjlig, bland annat med hänsyn till staden nuvarande ekonomiska ställning. 

 

§9. 

Drätselkammaren hade låtit genom Stadsfogden och Stadskassören utarbeta förslag till 

ändrade uppbördsterminer för kommunalskattens erläggande samt lämpligaste ordning 

restantiernas indrifning, hvilket förslag Kammaren nu öfverlämnat till Stadsfullmäktige med 

hemställan, att Stadsfullmäktige i enlighet med hvad dessa föreslagit ville med bibehållande 

af antalet uppbördsterminer och tiden för deras hållande besluta, att någon påföljd för 

uraktlåtenhet att betala skatt vid första uppbördsstämman ej skulle drabba den skattskyldige, 

men att uraktlåtenhet att betala hela den vid andra uppbördsstämman förfallna skatten skall 

medföra, att skatten i dess helhet anses till betalning förfallen, samt att såsom följd häraf 

restlängder skola utskrifvas endast efter andra och tredje uppbörden. Vid föredragning af detta 

ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta att göra följande 

ändringar i nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning: 

Uppbörden skall förrättas under tiden 15 mars-15 april, under tiden 15 juni-15 juli samt under 

september månad; 

Skattskyldige, hvilkas taxerade inkomst ej uppgår till 3,000 kronor, uppföras ej å restlängd, 

om de underlåta att inbetala den å 1:sta uppbördsterminen förfallna skatten, men äro vid 2:dra 

uppbörden skyldiga att betala två tredjedelar af skatten: 

Skattskyldig, som ej å föreskrifven tid betalar sina utskylder, får hela utskyldsbeloppet 

förfallet till betalning; 

Restlängd utskifves efter hvarje uppbörd. 

Stadsfullmäktige belsöto att öfverlämna handlingarne till Magistraten med anhållan om dess 

yttrande i ärendet. 

                                                               

§10. 

Under förmälan att i två af de af staden anskaffade tullnederlagsmagasin sedan lång tid 

tillbaka funnes upplagdt ett parti stångjärn om cirka 6,000 kg utan känd ägare hade 

Tullkammaren i Luleå i skrivelse till Hamndirektionen anhållit, att Luleå stad såsom ägare af 

magasinen ville på sätt gällande lag föreskrifver efterlysa ägarne, med åläggande för dem att 

inom viss tid hafva afhämtat sitt gods vid påföljd i annat fall, att godset af staden försåldes. 

Hamndirektionen hade öfverlämnat denna skrifvelse till Stadsfullmäktige med hemställan, att 

Fullmäktige ville lämna Hamndirektionen i uppdrag att verkställa vederbörlig annonsering 

och eventuell försäljning af ifrågavarande stångjärnparti. På Beredningsnämndens hemställan 

biföllo Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag med föreskrift tillika, att eventuellt 

inflytande medel skulle inlevereras till Drätselkammaren. 

 

§11. 



Drätselkammaren hade, med förmälan att Kammaren oaktadt flere försök ej lyckats erhålla 

lägre anbud än 1,685 kronor å utförandet af beslutad tillbyggnad af brandchefens bostad, 

anhållit, att då det af Stadsfullmäktige lämnade anslaget till ifrågavarande tillbyggnad 

utgjorde högst 1,330 kronor, öfverskjutande kostnaden, utgörande högst 400 kronor, måtte få 

bestridas med i utgiftstaten under rubrik 15,a afsatt anslag för diverse och oförutsedda 

utgifter. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla detta förslag. 

§12. 

Till Beredningsnämnden remitterades revisionsberättelse öfver Luleå Utskänkningsbolags 

räkenskaper och förvaltning för försäljningsåret 1912. 

 

§13. 

Till Hamndirektionen remitterades en framställning från A. Ander m.fl. om anordnande af en 

kaj vid Skurholmsfjärdeni Lulsundsgatans förlängning. 

 

§14. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En begäran om löneförhöjning af stadens sifferrevisor: 

2:o) En framställning från eldarne K.J. Andersson och J.O Blomqvist om annan anställning i 

stadens tjänst; 

 3:o) En begäran från Gustaf Andersson m.fl. i stadens tjänst   antställda arbetare om fjorton 

dagars  ledighet per år med bibehållen aflöning; 

 4:o) Gunnar Ljungholms begäran att få köpa den s.k Wallstenska gården å Notviken; 

 5:o) Framställningar om afkortning af kommunalutskylder från A.M. Spångberg, N.A 

Giörloffs sterbhus, Adrian Bergström och J.E. Ström 

 

§15. 

Vid föredragning af en från småskolelärarinnan Ellen Wingård inkommen skrifvelse 

angåedne afsägelse af henne beviljad pension m. m. yrkades remiss af ärendet dels till 

Beredningsnämnden dels till Folkskolestyrelsen. Vid anställd votering beslöto 

Stadsfullmäktige med 11 röster mot 11 och ordförandens utslagsröst att remittera ärendet till 

Folkskolestyrelsen. 

Som ofvan. 

                     På Stadsfullmäktiges vägnar: 

                            Per Segerstedt. 
Justeradt:                                                             A.Holm. 

                        Per Segerstedt, 

Hugo Flodmark, 

C. Lindgren           

År 1913 den 15 april efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar: 

                                                                       Å tjänstens vägnar 

                                                                               A.Holm.” 



”Protokoll, fördt vid folkskolestyrelsens sammanträde den 11 april 1913. 

 

Närvarande:Ordf. pastor J.Hansson, hrr O. Åhrström, A.Gullberg, V.Oscarsson, fr. Hildur 

Mörtzell, hr O.E. Wester, fr. Märta Bucht, hr G.Landström samt undert. sekr. 

§1. 

Har Direktionen över folkskolelärarnas pensionsinrättning beslöt folkskolestyrelsen att med 

ändring av överkonstapel J.A Höglunds ansökan om pension för sin myndling 

småskollärarinnan Ellen Wingård anhålla, att  direktionen måtte fatta beslut i fråga om fr. 

Wingårds rätt till understöd från småskolärarnas m.fl. ålderdomsstödsanstalt, och då fröken 

Wingård är 52 år gammal, har mer än 15 tjänsteår och är av lärare förklarad obotligt sjuk, 

ville skolstyrelsen hemställa att hon måste förklaras berättigad till understöd enligt § 9 i 

gällande reglemente för småskolärarnas  m.fl. ålderdomsstödsanstalt att utgå med 205 kr. om 

året. Protokollet förklarades i denna  punkt genast justerat. 

§2. 

Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt ekonominämndens ordförande att verkställa 

utanordningar för skolbarnens räkning. Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat. 

§3. 

Till lärare i engelska å folkskolans femte klass under höstterminen 1913 antogs 

läroverksadjunkten fil.kand. A.H. Sjöholm. 

 

§4. 

Överlärarren erhöll i uppdrag att anskaffa lärare i engelska för folkskolans sjätte klass samt 

nästkommande hösttermin. 

 

§5. 

Fröken Mörtzell och hr Oscarsson fick i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 Justerat 

Hildur Mörtzell                                                    Dag som ovan. 

                                                        John Hansson        

                                                                              P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 16 april 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Wester, Gardell, och Danielsson, 

fru Sundström samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Antogs Antnäs Mejeri till mjölkleverantör åt understödstagarne under 1 år från den 1 maj 

1913 och skulle priset per liter utgöra  

För oskummad mjöölk 13 ½ öre 

”      skummad  ”              5 ½ öre 

§2. 

Antogs handl. Ture Hafbrgs anbud å leverans af 225 famnar barrved till ett pris af kronor 

12:40 per famn. 

§3. 

Antogs handlanden Rolf Burmans anbud å leverans af  225 famnar björkved till ett pris af kr. 

15:50 per famn fritt banvagn Luleå. 

 

§4. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet att till billigaste pris köpa 100 famnar s.k. bakved af 

Robertsviks ångsåg. 

§5. 

Till brödleverantör under ett halft år från 1 maj 1913 antogs bagare Sthade. 

 

§6. 

Antogs firman K. Lindqvist som leverantör af matvaror till understödstagare under ett halft år 

från den 1 maj 1913. 

 

§7. 

Antogs handlanden Ture Hagberg som leverantör af matvaror till fattiggården under ett halft 

år från den 1 maj 1913. 

 

§8. 

Antogs fröken Augusta Jansson till leverantör af skodon till understödstagarne under ett halft 

år från den 1 maj 1913. 

 

§9. 

Antogs styrelsen arbetaren A.R. Bruce till fosterfar åt Bergen Manne Rönnqvist för ett 

arfvode af 120 kronor per år att gäldas af barnets fader arbetaren J.E. Eriksson Barnets moder 

hade för sinnessjukdom intagits å fattifgården den 2 april och öfverförts till Piteå hospital den 

8 i samma månad. 

 

§10. 

Isak Larsson- Stark fick tillstånd att lämna fattiggården. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen att hos Konungens Befallningshafvande göra framställning om åläggande för 

Öfver-Kalix kommun att låta hämta Josefina Renström från härvarande fattiggård. 

Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

  



 

§12. 

Godkändes en utanordning åt Josefina Renström af matvaorr och mjölk för tillhopa kr. 7:80. 

                                                          Som ofvan 

                                                                  å tjänstens vägnar: 

Justeradt:                                                             J.O. Dahl” 

 

                        H. Lindgren 

M.Sundström 

Gustav Rignell 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 21 april 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Fernlund och Bucht. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 17 nästlidne mars. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna hamndirektionens protokoll af den 11 mars 1913. § 3. 

ang. beslutadt öfvertagande af stadens kallbadhus. 

 

§3. 

Till Taxeringsnämndens ordförande remitterades 

1:o) Gustaf  Stjernbergs begäran om afkortning af viss del af honom för år 1911 påförda 

utskylder. 

2:o) A.M Spångbergs begäran om befrielse från erläggande af för högt påförda utskylder för 

år 1912. 

§4. 

Till Stadsfogden remitterades för yttrande  

1:o) Adrian Bergsttröms begäran om afkortning af 1913 och 1912 ärs utskylder; 

2:o) O.W. Is begäran om afkortning af resterande utskylder; 

3:o) J.E. Ströms framställning om befrielse från erläggande af kommunalutskylder; 

4:o) J.O.Lindqvists begäran om afkortning af 1911 års utskylder; 

5:o) C.F. Kullendorffs begäran  om afkortning af  aflidne N.A. Giörloffs utskylder för år 

1912; och skulle anstånd med erläggande  af ifrågavarande utskylder beviljas de sökande till 

dess Stadsfullmäktige fattat beslut rörande resp.ansökningar. 

§5. 

Magistraten hade till drätselkammaren öfversändt af stadsfiskalen upprättad förteckning å 

persedlar m.m. erforderliga för poliskåren under innevarande april månad; och beslutade 

nämnden att lämna stadsfiskalen i uppdrag att på billigaste och bästa sätt låta verkställa i 

förteckningen angifna reparationer, inköp af affekter m.m. 

§6. 

Beslutade nämnden att till A. Strand försälja ett kasseradt bord, som förut stått i 

polisstationen, till ett pris af 5 kronor. 

 

§7. 

Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse anhållit, att nämnden ville meddela 

bestämmelser i hvad mån auktionskammaren kunde anses berättigad att på stadens bekostnad 

få auktionskammarlokalerna uppvärmda, städade och försedda med elektrisk belysning. Vid 

föredragning häraf beslutade Nämnden att remmittera skrifvelsen till Magistraten med 

anhållan om yttrande. 

                                                                       Som ofvan 

Justeras                                                             å tjänstens vägnar: 

                        A.Ljungberg                                                      K.H. Santésson” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd per telefon 

den 21 april 1913. 

 

Närvarande: ordf. pastor J.Hansson,hrr G.Norrby, fröken Hildur Mörtzell och undertecknad, 

sekr. 

 

§1. 

Folkskolläraren D. Ekroth hade begärdt tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden förnya det 

betyg,som av folkskolestyrelsen utfärdat den 10 juni 1912. 

                                                                                      Som ofvan 

                                                                                      John Hansson   P.Edv. Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 22 april 1913. 

 

Närvarande: Herrar  Brändström, Bennet, Gustafsson, Isakson och Skarstedt. 

                                                                   

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 7 och 8 innevarande april månad. 

 

§2. 

Sedan Drätselkammaren, med anledning af fattadt beslut att öfverlämna den elektriska 

installationsverksamheten inom staden till en entreprenör, hos Stadsfullmäktige hemställt om 

godkännande af vissa i samband därmed behöfliga föreskrifter beträffande likvidering genom 

drätselkontoret af arbeten, som komma att genom entrepenören utföras, hade Stadsfullmäktige 

återremitterat ärendet till drätselkammaren med förklaring, att Stadsfullmäktige ej ville till 

slutlig behandling företaga detsamma, innan Kammaren antagit de närmare bestämmelser, 

som skola lända till efterrättelse vid uppgörelse med den blifvande entrepenören. Vid 

föredragning af detta  ärende beslutade Nämnden först, närmast med  anledning af de 

synpunketr, som framkommit under den hos Stadsfullmäktige förda diskussionen, att i de 

förut antagna bestämmelserna följande jämkningar skulle göras, nämligen att bestämmelsen 

rörande entrepenörens skyldighet att vara bosatt på platsen skulle utbytas mot föreskrift att 

entrepenören, därest han icke själf är bosatt på platsen, skall hafva en här bosatt väl erfaren 

och lämplig representant, samt beträffande föreslagen likvidering genom drätselkontoret af 

genom entrepenören utförda arbeten, att bestämmelsen rörande likvid till entrepenören för 

utförda arbeten kvartalsvis i enlighet med af elektricitetsverket upprättad förteckning öfver 

under kvartalet inkomna räkningar  ändras så, att entrepenören, sedan han utfört att af 

elektricitetsverket godkändt arbete och till verket insändt räkning därå i två exemplar, skall 

äga att genom drätselkontoret uppbära likvid inom 30 dagar efter det räkningen blifvit af 

electricitetsverket godkänd. 

Nämnden beslutade vidare att antaga följande anslutning härtill utarbetade bestämmelser: 

Instruktion för entrepenören vid Luleå stads elektricitetsverk    bil.12. 

Bestämmelser angående likvidering af räkningar för genom elektricitetsverket entreprenör 

utförda arbeten                                                                              bil.13. 

Formulär till hyreskontrakt                                                           bil.14. 

 

§3. 

Ajournerades sammanträdet för att utan särskild kallelse fortsättas den 24 innevarande april 

klockan 5 e.m. 

                                                                        

                                                                               Som ofvan 

                                                                                   Å tjänstens vägnsr: 

                                                                                   K.H. Santesson 

Justeradt den 5 maj 1913. 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

23 april 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Gustafsson, Skarstedt och Nilsson äfvensom 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören. 

§4. 

Stadsbyggmästaren hade i enlighet med meddeladt uppdrag inkommit med alternativt 

kostnadsförslag till reparation af den s.k. Bodellska villan eller fastigheten n:r 474 i kvarteret 

Gladan, slutande å 3425 resp. 4155 kronor, i hvilka resp. belopp dock inginge 230 kronor för 

omsättning af kakelugnar m.m hvartill medel funnos upptagna i innevarande  års utgiftsstat. 

Sedan Nämnden inom sig utsett en särskild komité, bestående af herrar Skarstedt, Nilsson och 

Danielsson, med uppdrag att efter besiktning af fastigheten afgifva yttrande  i ärendet, hade 

komiterade i sitt  nu inlämnade utlåtande, under uttalande att fastigheten syntes den vara i så 

pass godt stånd att det vore motiveradt att bekosta densammas reparation, tillstyrkt det af 

Stadsbyggmästaren uppgjorda billigare alternativet A till antagande, hvarjämte de föreslagit 

tomtens ordnande med uppfartsvägar m.m för en kostnad af omkring 300 kronor, hvarigenom 

totalkostnaden skulle stiga till c:a 3500 kronor. Sedan antecknats att nu utgående hyror, 1800 

kronor utgörande 7.1 % å fastighetens bokförda värde, 25200 kronor, efter reparationen kunde 

beräknas komma att stiga till 2075 kronor, hvilket, om fastighetens värde ökas med 

reparationskostnaden, 3500 kronor, utgör 7.2 % å detta ökade värde, beslutade Nämnden vid 

föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville besluta 

att låta dels verkställa ut- och invändig reparation af ifrågavarande fastighet i enlighet med af 

Stradsbyggmästaren uppgjort förslag, alternativt A, dels ordna tomten med uppfartsvägar, 

matjordsbeklädnad m.m., för ett sammanlagdt belopp af högst 3500 kronor. 

 

§5. 

I samband med behandlingen af i föregående paragraf antecknade ärende, beslutade 

Nämnden, att hyrorna i fastigheten n:r 474 kvarteret Gladan skulle f.o.m. instundande hyresår 

sättas till 

För öfre våningen: 900 kronor 

” nedre våningen, norra lägenheten 700 kronor  

”     ”          ”       , södra         ”         475 kronor; 

dock skulle nu bestämda hyra för öfre våningen tillämpas endast om och från den tidpunkt 

föreslagen reparation blir i våningen utförd. 

§6. 

Hos Drätselkammaren hade Maria M. Johansson, ägare till del af fastigheten n:r 233 anhållit 

dels om befrielse från erläggande af vattenafgift för 1:a och 4:de kvartalen år 1912 och 1:a 

kvartalet år 1913, enär fastighetens vattenpost varit af frysning obrukbar under större delen af 

nämnda tid dels att staden ville verkställa fyllning för förhindrande af ytterligare uppfrysning. 

Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande tillstyrkt såväl den begärda nedsättningen i 

vattenafgift, 13 kronor 50 öre, som att fyllning finge verkställas för en kostnad af 20 kronor, 

beslutade  Nämnden bifalla  ansökningen på sätt Stadsingenjören föreslagit. 

 

§7. 

Beslutade Nämnden att afslå en af Adolf Åström och Oskar Hedlund gjord begäran att få 

arrendera tillhöriga fastigheterna n:r 4 och 6 å Gültzauudden till plats för dansbana. 

 

§8. 

Sedan föreståndaren för electricitetsverket anhålllit om drätselkammarens godkännande af, att 

50 st. mätare finge till ett pris af 24 kronor pr. St., enligt offert, inköpas från Elektriska A.B. 



Siemens-Schuckert samt att äfven återstående årsbehof af mätare finge anskaffas från samma 

firma beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen i hvad den afsåg inköp af 50 st. 

mätare till ett pris af 24 kr. pr st. från förutnämnd firma. 

 

§9. 

Nuvarande arrendatorn af Hornbergska vretan å Mjölkudden L.O. Löfgren hade uti afgifvet 

anbud erbjudit sig att ytterligare för en tid af två år arrendera vretan mot en årlig arrendeafgift 

af 200 kronor, mot villkor att en del reparationer verkställdes å byggnaderna Vid föredragning 

häraf beslutade Nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att efter besiktning inkomma 

med förslag till behöfliga reparationer å fastigheten. 

 

§10. 

Sedan samfälld drätselkammare beslutit att uppsäga arrendatorn af  Hermansängen H.M. 

Johansson från arrendet f.o.m. den 1 nästkommande maj beslutade Nämnden att utbjuda 

lägenheten som delvis utgöres af uppodlad jord, på arrende under högst 15 år på den 

arrendeauktion, som kommer att hållas under nästkommande maj månad; som skulle beslutet i 

hvad det afser arrendetidens längd, underställas Stadsfullmäktiges godkännande. 

 

§11. 

Beslutade nämnden att godkänna följande af Stadsingenjören uppgjorda förslag till ny- och 

omläggning af gator under innevarande år:  

Väg till seminariet, beräknad kostnad                                       Kr.6000:- 

Rådhusgatan mellan Köpman- och Stationsgatorna                  ”     675:- 

Tullgatan mellan Stor- och Köpmangatorna                              ”    1000:- 

Torget                                                                                         ”    4000:- 

Sandviksgatan mellan Kyrko- och Nygatorna                           ”    2300:- 

Dock borde af Stadsfullmäktige den 12 december 1912 för ifrågavarande ändamål beviljadt 

anslag af 13212 kronor 50 öre icke öfverskridas. 

 

§12. 

Beviljade nämnden Stadsingenjören ett anslag af 40 kronor för anlitande af biträde vid 

upprättande af andra kvartalets vattendebiteringslängd. 

 

§13. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Ordföranden och vice ordföranden att å nämndens 

vägnar utfärda af föreståndaren för electrisitetsverket begärdt tjänstgöringsbetyg. 

 

§14. 

Stadsingenjören hade till drätselkammaren öfverlämnat från Ludviksbergs Verkstads 

Aktiebolag erhållet anbud att för pumpstationen leverera ett nytt pumphus, lika det under 

sistlidet år skadade, till ett pris af 670 kronor, eller ock alternativt ett sådant, utfördt af 

stålgods, till ett pris af 1150 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden på 

hemställan af stadsingenjören att till uteslutande af sprängningsfara antaga bolagets anbud att 

leverera ett pumphus af stålgods. 

§15. 

Ordföranden hade till Nämnden öfverlämnat ett honom från O. Koniakowsky 

tillhandakommet handbref med förfrågan, om och i så fall under hvilka villkor Luleå stad vore 

villig att till Bergverks Aktiebolaget Freja leverera de cirka 80 kwa, som äro behöfliga för 

elektrifiering af bolagets krananläggning å Svartön. Vid föredragning af detta ärende 



beslutade Nämnden att öfverlämna skrifvelsen till den af Stadsfullmäktige tillsatta elektriska 

komitén; och skulle bolaget genom Stadskamrerarens försorg härom erhålla underrättelse. 

 

§16. 

Efter föredragning af en från Stadskamreraren inkommen rapport öfver resterande 

arrendeafgifter, beslutade Nämnden beträffande Regina Lindbloms arrende af tomt å 

Pontusudden: att bevilja anstånd med erläggande af 1911 och 1912 års arrendeafgifter till den 

1 augusti 1913. 

beträffande resterande arrendeafgifter för tomt för s.k. Wallstenska gården å Notviken: att låta 

t.v. bero vid vidtagna åtgärder för afgifternas inkassering. 

 

§17. 

Dödgräfvaren J. Åström hade i till drätselkammaren ingifven skrifvelse anhållit att nämnden 

ville upphäfva sitt den 3 sistlidne februari fattade beslut angående åläggande för Åström att 

omedlebart gå i författning om borttagande af den utan tillstånd utförda tillbyggnaden af den 

s.k. grindstugan. Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag att inkomma med 

förslag i ärendet, beslutade Nämnden att öfversända  den af Stadsbyggmästaren uppgjorda 

ritningen till Byggnadsnämnden med anhållan om tillstånd att få tillsvidare hafva en 

tillbyggnad sådan som ritningen utvisar anbragt å byggnaden i fråga samt att 

Byggnadsnämnden ville förelägga Åström att gå i författning därom tat den nu utan tillstånd 

uppförda tillbyggnaden omändras i enlighet med ritningen eller ock helt bortskaffas hvarvid 

byggnaden bör återställas i sitt förra skick. 

§18. 

Sedan till drätselkammaren anmälts, att fröken Märta Bucht uppförde en byggnad å staden 

tillhöriga Småskären, beslutade Nämnden att förklaring i saken skulle från fröken Bucht 

infordras. 

§19. 

J.E. Rosén hade gjort hembjudan till staden att för zonvärdet köpa för Lots- och 

Hermelinsgatorna behöfliga jordområden af Rosén tillhöriga fastigheten 201, hvarvid staden 

efter värdering skulle öfvertaga å gatuområdet stående byggnader med rätt för säljaren att 

nyttja desamma, till dess staden behöfde området för gatans framdragande. Sedan 

Stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 november 1912, i hufvudsaklig öfverensstämmelse 

med hvad drätselkammaren i afgifvet yttrande  föreslagit, beslutit att föreslå Rosén, att ett 

byte skulle göras på så sätt, att staden af Rosén skulle erhålla de delar af fastigheten 196, som 

falla inom tomt n:r 10 i kvarteret Gäddan, samt staden för skillnaden i yta skulle betala 

zonvärdet eller 765 kronor 50 öre, hvarjämte Rosén skulle äga  att nyttja de i Hermelinsgatan 

belägna byggnaderna mot en köpeskillning af 300 kronor skulle tillfalla staden, så hade Rosén 

i till drätselkammaren ingifven skrifvelse förklarat sig kunna godtaga det föreslagna endast 

mot vissa i skrifvelsen uppräknade villkor. Vid föredragning af detta  ärende beslutade 

Nämnden, som ansåg en reglering af ifrågavarande fastigheter för båda parter fördelaktig, att i 

enlighet med hvad Stadsingenjören i afgifvet yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige göra 

hemställan om följande ändringar i de bestämda bytesvillkoren, nämligen 

att den Rosén tillhöriga delen af fastigheten n:r 201 som faller inom kvarteret Sillen och utgör 

70.74 kvm. eller 802 kv.-fot, finge ingå i bytet, hvarvid den mellanafgift; staden har att 

erlägga  för skillnaden i markyta stiger till 966 kronor samt att, då den af nämnden föreslagna 

köpeskillingen för byggnaderna satts lågt, särskildt med hänsyn därtill att Rosén beräknades 

få nyttja byggnaderna en tid framåt, densamma måtte af staden erläggas samtidigt med det 

eventuellt bytesaftal rörande marken träffades. Det skulle slutligen antecknas att Rosén efter 

underhandling förklarat sig villig för sin egen del godtaga bytesförslaget under förutsättning 

af nu föreslagna förändringar i villlkoren. 



                                                                          Som ofvan 

                                                                          Å tjänstens vägnar: 

                                                                          K.H. Santesson 

Justeradt den 5:e maj 1913. 

H.K.Brändström” 



”Protokoll , fördt vid sammaträde med Hamndirektionen i Luleå den 25 april 1913. 

 Närvarande: Herrar Burman, Schönfeldt, Nilsson och Norberg äfvensom Hamnmästaren 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes Hamndirektionens protokoll af den 8 innevarande april. 

 

§2.. 

Hos Hamndirektionen hade Postmästaren i Luleå i skrifvelse gjort framställning, att ångfärjan 

tills vidare, så länge is lade hinder i vägen för roddfärjans användade, måtte få användas för 

portens öfverförande mellan Bergnäset och staden. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

Hamndirektionen att på så sätt lämna bifall till framställningen, att ångfärjan skulle under 

nämnda tid ställas till disposition för begärdt ändamål vid Bergnäsets färjställe söndagar, 

tisdagar, torsdagar, fredagar och lördagar klockan 4 f.m. emot en afgift af 4 kronor per tur  

(fram och åter ). Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§3. 

Postmästaren i Luleå  hade under meddelande att f.o.m. den nästkommande maj den 

förändring i tidtabellen för postföringen mellan Piteå och Luleå skulle komma att vidtagas, att 

posten från Piteå skulle ankomma till Luleå klockan 5.45 f.m. i stället för såsom hittills 

klockan 4.45 f.m., i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt huruvida icke Direktionen 

kunde  föranstalta därom, att ångfärjan finge kostnadsfritt användas vid postens öfverförande 

från Bergnäset till staden klockan 5.30 f.m. söndag, tisdag, torsdag, fredag och lördag eller 

därest ett dylikt begagnade af ångfärjan ej kunde medgifvas utan kostnad, Hamndirektionen 

ville meddela, till hvilket lägsta pris Direktionen vore villig låta ångfärjan fullgöra denna 

tidigare tur. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att då aftal rörande 

ifrågavarande postföring öfver älfven redan träffats med entreprenör, hvilket aftal 

konfirmerats med kontrakt, afslå Postmästarens framställning i hvad den gäller postföring 

med ångfärjan under innevarande år; dock vore Hamndirektionen villig, att därest 

framställning i saken i förnyad ompröfning. Protokollet förklarades i denna del genast 

justeradt. 

§4. 

Med  anledning af  en af Luleå Järnverks Aktiebolag udner hand gjord framställning beslutade 

Hamndirektionen att låta bogserångaren ”Balder” uppehålla persontrafik mellan staden och 

Karlsvik enligt turlista som af Hamnmästaren bestämmes mot en afgift af 50 öre pr person 

och tur ( fram och åter ) mot villkor dock, att bolaget ikläder sig garanti, att staden erhåller en 

minimiafgift af 3 kronor för hvarje tur ( fram och åter ). 

 

§5. 

Sedan ledamoten herr Schönfeldt anmält behofvet af reparation af södar tullvaktsrummet, 

beslutade Hamndirektionen att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att skyndsamt inkomma 

med af kostnadsberäkning åtföljdt förslag till behöflig reparation af lokalen i fråga. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§6. 

Hos Hamndirektionen hade Luleå Ångsåg anhållit om anstånd att i vattnet utanför 

såginrättningen i kvarteret Stören i och för förankring af timmerbom nedlägga 5 st. större 

stenar å plats, som en framställningen bilagd skiss utvisade. Vid föredragning, af detta ärende 

besluade Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren uti afgifvet yttrande  hemställt 

att bifalla framställningen under villkor, att de fyra yttre stenarne nedlägges minst 15 meter 

innanför en linie, dragen genom de med rödt kryss utmärkta punkterna å förutnämnda skiss. 



Hamndirektionen beslutade vidare lämna Hamnmästaren i uppdrag, att inkomma med förslag 

till  lämplig arrendeafgift för vattenrätten utanför det af Stadsfullmäktige till sågen upplåtna 

området. 

                                                                                    Som ofvan 

Justeradt den 30/4 1913.                                             Å tjänstens vägnar: 

Gustaf Burström                                                           K.H.Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 30 april 1913. 

 

Närvararnde: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt, och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 25 innevarande april. 

 

§2. 

Sedan konsul A.J. Westerberg under hand gjort förfrågan, huruvida Hamndirektionen vore 

villig att med ett belopp af 500 kronor deltaga i kostnaderna för verkställande genom 

Rederiaktiebolaget Viktoria af inbrytning i allmänna farleden från Luleå hamn ut till öppen 

sjö beslutade Hamndirektioen att lämna ett bidrag af hamnmedel af 500 kronor, därest 

ifrågavarande isbrytning påbörjas senast fredagen den 2 nästkommande maj på morgonen 

samt under villkor att rederiaktiebolaget dels förbinder sig att icke uttaga isbrytareafgift vare 

sig af nerhitväntade Wilson H tillhöriga ångaren ”S:t Andrew” eller af andra hit anländande 

fartyg dels ock styrker, att Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösund äfvenledes lämnar 

rederiaktiebolaget ett bidrag af minst 500 kronor frö nu ifrågavarande isbtytning. Protokollet 

förklarades i denna del genast justeradt. 

§3. 

Beslutade Hamndirektionen att antaga af K.A. Lind afgifvet anbud att för tullkammarens 

behof  leverera tvenne vågar emot ett pris af 170 resp. 90 kronor. 

 

§4. 

Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsbyggmästaren att fortast möjligt utföra 

reparation af södra tullvaktstugan i enlighet med inlämnadt kostnadsförslag, slutande å 100 

kronor. 

§5. 

Beslutade Hamndirektionen bemyndiga Hamnmästaren inköpa omkring 500 lm 2”x 8” 

osorterad plank till ett pris af högst kr. 38:60 pr 100 lpm. 

                                                                Som ofvan 

Justeradt den 12/5 1913.                                   Å tjänstens vägnar: 

Gustaf Burström                                                K.H. Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 april 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Gardell, Sundberg, Wester, och Gullberg, fröken 

Björkman, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Föredrogs och justeradts protokollen för den 31 mars och 16 april. 

 

§2. 

På framställning af målaren C.A.L. Tornéus beslöt styrelsen bevilja intill 20 kronor för 

bekostande af extra lektioner åt gossen Edvin Lindfors, enär det visat sig omöjligt för honom 

att följa undervisningen i skolan. 

§3. 

Beslöt styrelsen bemyndiga drätselkontoret att å härvarande postkontor utkvittera all till 

styrelsen ankommande värdeförsändelser; skolande utdrag af detta protokoll i sådant afseende 

lända till fullmakt. 

                                                                        §4. 

Beslöt styrelsen påföra Isak Olof Enströms konto 18 kronor, utgörande priset för en åt honom 

inköpt kostym, enär styrelsen ansåg, att inackorderingspriset å fattiggården, 65 öre pr. Dag, 

vore att betrakta endast som styrelsens sjäfkostnad för kost och logi. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen godkänna ordförandens åtgärd att till fru Anna Eriksson utanordna 10 kronor 

per månad tills vidare för vård af fostergossen Sven Westman. Åt sekreteraren uppdrogs att 

uttaga stämning å barnets fader, postbetjenten Karl Gustaf Johansson, med yrkande om 

barnuppfostringsbidrag. 

§6. 

Tillsattes en komité bestående af fröknarna Sundberg och Björkman samt tillsyningsmannen, 

med uppdrag att verkställa utredning ang. behofvet af bomullstyg till klädningar åt kvinnorna 

å fattiggården samt därefter  göra nödiga uppköp. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen, att arbetaren J.E.Eriksson skulle tillsvidare betala 10 kronor per månad för 

gossen John Ovales Rönnqvists inackordering å fattiggården. 

 

§8. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Aug.Pettersson. 

 

§9. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse lämnats till lasarettläkaren för Elise 

Johanna Maria Drugge, hvilken måste undergå kirurgisk behandling och saknade medel till 

gäldande häraf, och beslöt styrelsen godkänna denna åtgärd. 

 

§10. 

Beslöt sryrelsen godkänna samtliga af fattiggården leverantörer aflämnade 

borgensförbindelser. 

§11. 

Anmälde tillsyningsmannen, att finske undersåten Karl Viktor Långström måst på grund af 

sjukdom intagas å fattiggården den 8 april samt att han på länstyrelsens order blef 

hemförpassad till Finland den 16 i samma månad. 



§12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att frånskilda hustrun Maria Fredrika Nilsson, född Galenius, 

måst på grund af sinnesjukdom den 10 april intagas å fattiggården och blef denna åtgärd af 

styrelsen godkänd. 

§13. 

Anmälde tillsyningsmannen, att sinnesjuke bageriarbetaren Oskar Napoleon Sundqvist, 

hvilken omhändertagits i Lakaträsk och nedsändst till Luleå för länstyrelsens vidare 

förordnande, blifvit af länstyrelsen införpassad till fattiggården. 

 

§14. 

Anmälde tillsyningsmannen, att garferiarbetaren Frans Magnus Sandberg, hvilken för 

benbrott vårdats å lasarettet och utskrifvits därifrån såsom ej fullt återställd, enär han ej längre 

där kunnat beredas plats, måst den 24 april intagas å fattiggården för att erhålla den ytterligare 

vård, hvaraf han vore i behof och beslöt styrelsen med godkännande häraf uppdraga åt sin 

sekreterare att utsöka kostnaden hos vederbörande fattigvårdssamhälle. 

 

§15. 

Med anledning af de upplysningar, som genom Alnö fattigvårdsstyrelse vunnits om Maria 

Sofia Emerentia Hellman, beslöt styrelsen uppdraga åt sin sekreterare att tillskrifva henne och 

i lämpliga ordalag tillhålla henne att föra ett ordentligt lefverna, vid äfventyr att hon eljest för 

erhållande af fattigvård finge inställa sig vid härvarande fattiggård. 

 

§16. 

Till å annan ort boende understödstagare utdelades 168 kronor, hvaraf 30 kronor till andra 

kommuners understödstagare. 

§17. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under april 

 

§18. 

Bifölls tillsyningsmannen N. Bomans  begäran att få sätta 4 skäl potatis å fattighustomten för 

egen del i likhet med föregående år. 

§19. 

Ida Katarina Eriksson hade gjort en framställning om att styrelsen ville bevilja henne anslag 

till ett konstgjort ben äfvensom till en resa fram och åter till Stockholm i och för anpassning af 

benet. Styrelsen beslöt emellertid att begära stadsläkarens utlåtande samt uppdrog åt 

ordföranden att handla i enlighet därmed. 

§20. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista.Den kontanta utdelningen uppgick till 

kr.403:33 

§21. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kr. 316:18 

§22. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kr. 252:25 

§23. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kr. 276:55 

  



§24. 

På därom gjord framställning beviljades Axel Sundbom ett understöd af 10 kronor i månaden 

tillsvidare. 

§25. 

Arbetaren E.A. Nilsson erhöll 10 kronor i hyresbidarg för en månad. 

 

§26. 

Änkan Anna Lovisa Lundqvist hade anhållit om ett hyresbidrag af 15:50 per månad samt ½  

famn ved. Styrelsen beslöt bevilja 12 kronor per månad men afslog veden. 

 

§27. 

Med anledning af en föfrågan från Jukkasjärvi fattigvårdsstyrelses ordförande, huruvida det 

icke vore lämpligast att hämta V. Zachrisson till Luleå, enär han vore sjuk och i behof af 

särskild sköterska, beslöt styrelsen meddela vederbörande, att Zachrisson och hans hustru 

finge nedsändas till Luleå, därest de ej kunde vårdas för det engång bestämda understödet. 

 

§28. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande hustru 

Margareta Persson Uusitalo lade s till handlingarna. 

 

§29. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Oskar Abrahamsson 

samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Aug. Petterssons barn och Aug. Johansson. 

 

§30. 

Diakonissans rapport öfver april månads utgifter lades med godkännande till handlingarna. 

 

§31. 

Beslöt styrelsen underskrifva en vädjan till styrelsen för Luleå Arbetareförenings aktiebolag 

att ej uthyra s.k. gamla stadts lokaler till nöjestillställningar, som endast äro anlagda på dans. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Sundberg. 

                                                                              Som ofvan 

                                                                                   Å tjänsten vägnar: 

                                                                                   J.O. Dahl 

Justeradt: 

H.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 

 

 

 

  



Maj år 1913 
 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå församlings skolstyrelse den 2 maj 1913. 

 

Närvarande: Ordf. Pastor J. Hansson, hrr G. Åhrström, G. Norrby, C. Gustafsson, A. Gullberg 

och M. Lindkvist, fröken Hildur Mörtzell samt undertecknad, sekr. 

 

§1. 

 

På begäran gjord anmärkning beslöt folkskolestyrelsen bevilja  småskollärarinnan Ellen 

Desideria Vingård, som enligt skrivelse från direktionen över folkskollärarnas 

pensionsinrättning av den 22 april 1913 förklarades berättigad till en årlig pension av 205 kr., 

avstod från småskollärarbefattningen, från och med den 1 juli 1913 samt följd härmed 

förklarade, att lärarinnan Vingård skulle frånträda sin lön den 30 juni 1913 och skulle 

pensionsinrättningen genom utdrag ur detta protokoll om detta beslut underrättad för 

utförande av pensionsbrev. 

                                                                       Dag som ofvan 

                                                                       John Hansson  

                                                                                             P:Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 5 maj 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Isaksson äfvensom 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren 

  

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 22 och 23 nästlidne april. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 10  nästlidne april. 

angående fullmakt för drätselkammaren att utarrendera tomtplats till Wilhelmina Åströms 

paviljong vid Notviken. 

angående  beviljadt tilläggsanslag af 400 kronor till tillbyggnad af trapphus till brandchefens 

bostad. 

§3. 

Hos drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket i ingifven skrifvelse på 

anförda skäl gjort framställning, att verkets kontorslokal finge användas till mätarerum samt 

ett nytt kontor måtte i byggnaden inredas för föreståndarens räkning, hvilket förslag denne i 

en senare skrifvelse dock återtagit och i stället hemställt, att verkets kontor, mätarerum och 

verkstad finge flyttas till de lokaler, som nu innehafvas af polisen, för hvilken lokaler i stället 

borde kunna beredas i stadshusets ekonomibyggnad. Sedan Stadsbyggmästaren i afgifvet 

yttrande under vitsordande af elektricitetsverkets nuvarande kontorslokals olämplighet på 

anförda skäl afstyrkt den af föreståndaren föreslagna förflyttningen af polisen till stadshusets 

ekonomibyggnad och i stället förordat en tillbyggnad af elektricitetsverksbyggnaden mot 

gården i södra tomtgränsen, beslutade Nämnden att, då ökning i lokaler äfven torde vara 

erforderlig för brandkåren, uppdraga till Stadsbyggmästaren att i samråd med 

elektricitetsverkets föreståndare och brandchefen uppgöra och inkomma med af approximativ 

kostnadsberäkning åtföljd skisseradt förslag till tillbyggnad af elekrtricitetsverksbyggnaden 

för beredande af för elektricitetsverket och brandkåren behöfliga lokaler. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna 

1:o) Stadsbyggmästarens berättelse öfver 1912 års arbeten 

2:o) Från öfverjägmästaren i Luleå distrikt inkommen virkesredogörelse för Luleå stads 

skogar 1912. 

§5. 

Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med yttrande med anledning af gjord anmälan om skada 

å i stadshusets tornrum förvarade arkivhandlingar, beslutade Nämnden att uppdraga till 

Stadskamreraren och Stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till lämplig plats och 

anordning för tryggare och bättre förvaring af desamma. 

 

§6. 

H. Hedström, C.J. Johansson och E.F. Östling hade i egenskap af borgensmän å det mellan 

drätselkammaren och H.M. Johansson i Notviken upprättade arrendekontraktet rörande 

Hermansängen hos drätselkammaren anhållit att få öfvertaga detsamma. Vid föredragning af 

detta ärende beslutade Nämnden att bifalla ansökningen mot villkor att sökanden senast den 

15 nästkommande juni erlägga å Hermans- och Moritsängarne belöpande resterande 

arrendeafgifter, sammanlagdt 738 kronor samt att förre arrendatorn H.M. Johansson icke 

tillåtes taga någon befattning med arrendet. 



§7. 

Beslutade nämnden att till ett kommande sammanträde bordlägga följande ärenden 

1:o) L.O. Löfgrens begäran om ersättning för olägenheter vid arrendering af f.d. Hornbergska 

vretan. 

2:o) Stadsbyggmästarens kostnadsförslag till reparation af byggnaderna å f.d. Hornbergska 

vretan. 

§8. 

Beslutade Nämnden att till Vilhelmina Åström upplåta på arrende under fem år räknadt från 

och med den 1 innevarande maj den tomtplats å Notviken, hvarå hon med drätselkammarens 

tillstånd den 1maj 1906 uppfört en paviljong, mot en arrende afgift af femton kronor pr år. 

 

§9. 

Lotsen Hugo Lundin hade i till stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om följande 

ägoutbyte med staden för reglering af honom till större delen tillhöriga tomten n:r 4 i kvarteret 

Trasten: 

 

Luleå stad erhåller af Lundin 

de 43,83 kvm. eller 497 kv.fot af fastigheten 460, som falla inom Köpman- och 

Trädgårdsgatorna 

 

 

Lundin erhåller af staden: 

de 6,11 kvm. eller 69 kv.fot af fastigheten 461, som falla inom tomt n:r 4 i kvarteret Trasten, 

hvarjämte staden för skillanden i yta , 428 kv.fot, betalar Lundin en mellanafgift beräknad 

efter zonvärdet för detta kvarter eller 30 öre pr kv.fot, 128 kronor 40 öre. 

På hemställan af Stadsingenjören beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till sökandens framställning. 

 

§10. 

Hos Drätselkammaren hade K.Sundgren och Axel Nilsson anhållit, att kammaren ville för 

afhållande  af ett större ungdomsmöte till Luleå Kretsloge af Goodtemplarorden upplåta 

Gültzauudden den 5 och 6 nästkommande juli med rätt för sökandena att upptaga entréafgifter 

till den upplåtna platsen. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, att upplåta  de del af Gültzauudden, 

som staden disponerar  och som icke är till restaurantföreningen uthyrd, på samma villkor 

som Nämnden vid sammanträde den 3 september 1912 bestämt vid liknande upplåtelse af 

platsen till Luleå simklubb och Idrottsföreningen ”Kamraterna”. 

 

§11. 

I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade P. Lalander, som förvärfvat fastigheten n:r 2 i 

kvarteret Aborren, af hvilken tomt nämnda fastighet utgör större delen, önskade uppföra en 

större byggnad, anhållit om stadens medverkan till reglering af tomten på så sätt, att staden 

ville med stöd af stadgande i stadsplanelagen af år 1907 verkställa expropriation af de 

fastighetsdelar, som äro erforderliga för reglering af tomten n:r 2 i kvarteret Aborren. Sedan 

antecknats, att Lalander förklarat sig villig att i så fall dels till sig lösa tomten n:r 2 i kvarteret 

Aborren till det pris, staden kommer att betala för densamma inclusive stadens kostnader, med 

afdrag af värdet för den del af fastighet n:r 251, som faller inom Storgatan, beräknadt efter 

zonvärdet för denna tomt, dels ställa antaglig borgen för detta sitt åtagande, beslutade 

Nämnden, som ansåg ifrågasatt reglering icke minst från stadens synpunkt fördelkatig, att hos 

Stadsfullmäktige  tillstyrka bifall till sökandens framställning. 



 

§12. 

Belsutade Nämnden att remittera en från A. Glaas inkommen framställning om inläggning af 

korkmatta i af honom förhyrd lägenhet i fastigheten n:r 7 Örnen till Stadsbyggmästaren för 

yttrande. 

§13. 

Sedan Stadskamreraren inlämnat förteckning öfver de personer, som trots 

afstängningsåtgärder m.m., icke kunnat förmås erlägga resterande belysningsafgifter för år 

1912 beslutade Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att inkomma med förslag till de 

ytterligare åtgärder som borde vidtagas. 

§14. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande öfversändt en från Gunnar 

Ljungholm i skrifvelse gjord förfrågan, om staden vore villig att till honom försälja den s.k 

Wallstenska gården vid Notviken. 

Sedan antecknadt blifvit, att staden icke ägde de å fastigheten befintliga byggnaderna, men väl 

tomten, innehållande 4350 kvm., hvilken Stadsfullmäktige vid sammanträde den 17 oktober 

1890 beslutit på arrende under 25 år upplåta till O.A. Wallstén, beslutade nämnden vid 

föredragning af ärendet att återställa den remitterade handlingen till Stadsfullmäktige med 

hänvisning till Stadsfullmäktiges den 19 december 1911 fattade beslut att afslå en liknande 

framställning från lägenhetens nuvarande innehafvare samt till drätselkammaren därvid i 

ärendet afgifna yttrande. 

§15. 

Från föreståndaren för elektricitetsverket inkommet förslag till nya tariffer för elektrisk ström 

till motorer remitterades till den af Stadsfullmäktige tillsatta elektriska komitén. 

 

§16. 

Föreståndaren för elektricitetsverket hade med anledning af Nämndens beslut i frågan om den 

elektriska installationsverksamhetens ordnande efter nya grunder inkommit med skrifvelse, 

hvari beslutets genomförande behandlades samt en jämförelse gjordes mellan den beslutade 

anordningen och fullständig kommunalisering af företaget. Vid föredragning häraf beslutade 

Nämnden att skrifvelsen icke skulle annan åtgärd föranleda än att den skulle öfverlämna till 

Stadsfullmäkltige med hänvisning till Nämnden den 6 nästlidne februari i ärendet fattade 

beslut. 

                                                    Som ofvan 

                                                    Å tjänstens vägnar: 

                                                     K.H. Santesson 

Justeradt den 10 maj 1913 

H.K.Brändström” 

  



 ”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 9 maj 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Isaksson, Skarstedt och Nilsson äfvensom 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Företogs till denna dag utlyst auktion å arrende af en del staden tillhöriga lägenheter samt 

jakträttigheter, hvarvid till en början upplästes den om auktionen utfärdande kungörelsen samt 

tillkännagåfvos följande villkor för arrendena: 

att arrendebeloppen skola erläggas antingen kontant eller senast den 15 december, i hvilket 

senare fall fordras af Kammaren borgen; 

att intet arrende får tillträdas innan antingen arrendesumman är betald eller borgen ställd 

att arrendetiden är femton år, utom för följande lägenheter: 

jakträtt å Småskären och Hamnholmen, höslotterna å omtådet mellan kvarteret Renen och 

begrafningsplatsen, Notviksgrunnan samt staden delar af vretorna n:r 148 och 149, hvilka 

utbjudas på 1 år 

f.d. Hornbergska vretan, på 2 år samt Moritsängen å ömse sidor om järnvägen, som utbjudes 

på 5 år, att i lägenheterna ingåedne odlad jord skall väl häfdas samt gärdesgårdar och lador väl 

underhållas. Härefter företogs auktionen och afgåfvos därvid följande högsta anbud: 

jakträtt å Småskären, Kronor 31:-, A. Holm 

     ”      å Hamnholmen,  ”      16:-, C. Stenborg 

Höslottern å området mellan kvarteret Renen och begrafningsplatsen, kronor 40:-, 

J.Edv.Johansson, Bergviken 

f.d. Hornbergska vretan, kronor 150:-, L.O. Löfgren 

Notviksgrunnan, kronor 52:50, J.O. Ruth 

Nordmarkska ägorna, kronor 30:-, C.J. Johansson, Notviken 

Moritsängen n.o. om järnvägen, kronor 114:-, A.H. Hedström 

       ”             s.v   ”          ”      ,   ”          128:50, Edv. Enbom 

Ytterviken 

Skatan och Viken: 

lott n:r 1, kronor 101:- R.A. Hedström 

            2, ”          110:- J.A. Ruth 

            3, ”            75:- C.E Sandberg 

            4 och 5, kronor 98:-, E.F Östling 

            6, kronor 90:- J.P. Johansson, Bälinge 

            7, ”          20:- J.O Sundén, Gammelstad 

            8, ”            6:- K.A. Lax, Bälinge 

Kaplansgärdet ( vret N.R 69 ), kronor 90:- N.A. Englund 

Hållhägnaden: 

lott n:r 1, kronor 31:50 G.P. Bergström 

lott ”    2-4, ”    155:- C.J Eriksosn, Bälinge 

Renmansgärdet ( vret. N:r 232 ), kronor 43:- H.T  Nilsson Bälinge 

Nyströmgärdet ( vret. N:r 237 ), kronor  21:50 C.G. Bergman 

Almqvistgärdet (vret. N:r 239), kronor   27;- Johan Bergman 

Bogrensgärdet  ( vret. 261, 262 ), kronor 43:- C.J. Ölund 

Stadens del af vret.148, kronor 41:50, G. Westerlund, Gammelstad 

Staden del af vret. 149, kronor 21:50, J.O Westerlund 

 



Vid härefter företagen pröfning af de afgifna anbuden blefvo de samtliga antagna med 

undantag för Nordmarkska ägorna, hvilket anbud ansågs för lågt; men beslöts att om förre 

arrendatorn af ifrågavarande ägor, C.J. Johansson, önskade förlängning på arrendet på 

ytterligare femton år, detta skulle beviljas på förut gällande villkor. 

                                                   

§2. 

Företrädde C.J. Johansson  och förklarade sig villig arrendera Nordmarkska ägorna på af 

Nämnden i föregående paragraf af detta protokoll föreslagna villkor, hvilket antecknades. 

                                                                     

                                                                       Som ofvan 

                                                                       Å tjänstens vägnar: 

                                                                        K.H. Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse å stadsfullmäktiges lokal den 

9 maj 1913.. 

  

Närvarande:ordf. pastor J.Hansson, hrr G.Åhrström,G.Norrby,G. Nyberg, A. Gullberg, C. 

Gustafsson, M. Lindqvist, W. Oscarsson, fröknarna Hildur Mörtzell och Lydia Sundström 

samt underteck. sekr. 

§1. 

Till justeringsmän utsåges hrr W.Oscarsson och A.Gullberg 

 

§2. 

Protokollet från sammanträdet den 2 maj upplästes och förklarades justeradt. 

                                                                         

§3. 

De av folkskolestyrelsen vid sammanträde den 12 sistl. nov.tillsatta kommité  för uppförande 

av förslag till skolhusbyggnad i Karlsvik har  avgivit skriftligt betänkande och i detta 

hemställt att folkskolestyrelsen skulle hos Stadsfullmäktige anhålla, att medel måste beviljas 

för uppförande vid Karlsvik av en skolhusbyggnad, innehållande sex lärarsalar, slöjdsal, 

lokaler för skolkök, bibliotek, mer lärarrum, en lärarbostad och tre lärarinnebostäder, allt 

enligt stadsarkitekten J. Wikberg uppgjorda ritningar och kostnadsberäkningar. 

Folkskolestyrelsen beslöt med med anledning härav hos stadsfullmäktige hemställa, att anslag 

måste beviljas för uppförande vid Karlsvik av ett skolhus enligt alternativ 1 hade utav 

stadsarkitekten uppgjorda biförslagen, vilket förslag innehåller två lärarrum mindre än det 

utav kommitén och folkskoleinspektören förordade och betingar enligt arkitektens beräkning 

en byggnadskostnad av 71:500 kr. Till protokollet skulle antecknas, att hyresbidragen för en 

folkskollärare, en folkskollärarinna och två småskolärarinnor eller den lärarepersonal som för 

närvarande är behövlig vid Karlsvik, vilka hyresbidrag genom ett bifall till folkskolestyrelsens 

förslag skulle inbesparas, utgöra sammanlagt 1100 kr. årligen 

                 

§4. 

Folkskollärarinnan Gurly Högström beviljades förlängd tjänstledighet på grund av sjukdom 

till terminens slut. Till vikarie förordades folkskolärarinnan Helny Vanhainen. 

                                                                             

§5. 

I enlighet med överlärarens förslag bestämdes tiderna för examina så, att avgångsexamen i 

staden skulle hållas onsdagen den 28 maj kl. 11-1 samt årsexamina i Mjölkudden den 30 maj 

kl. 10-12, i Notviken samma dag kl. 1-2 och i Karlsvik kl 4-6 e.m samt i staden den 31 maj kl. 

10-12, och att tiden för examen i Karlsvik  skulle kunna ändras, ifall tiden för båtens avgång 

så behöver, samt att examen i småskolan börjar en halv timme senare än examen i folkskolan. 

 

§6. 

Folkskolestyrelsen beslöt ingå till stadsfullmäktige med hemställan att i istället för biträdande 

lärarinnan Amanda Forsén som vid nu inträffad ledighet bör förflyttas till småskolan, få 

tillsätta en e.o. folkskollärarinna. 

§7. 

Folkskolestyrelsen beslöt lärarannonsera en ev. två e.o lärarinnetjänster vid stadens folkskola 

lediga till ansökan. 

§8. 

Överläraren erhöll begärdt tillstånd att förrätta  inskrivning av nybörjare i småskolan under 

maj månad.  

 



§9. 

Till folkskolestyrelsen har remitterats en till Drätselkammaren sänd skrivelse från Ingenjör R. 

Bergman, vilken skrivelse innehöll en begäran om Drätselkammarens medgivande att få av 

folkskolestyrelsen uttaga beräkning för extra arbete för införandet av elektriska ljus i Västra 

skolan. Ordförande och sekreteraren samt hrr G. Nyberg och A.Gullberg fingo i uppdrag att å 

folkskolestyrelsen vägnar avgiva förklaring. 

 

§10. 

På hemställan lärarekåren vid stadens folkskolor beslöt skolstyrelsen till lärobok i 

naturkunnighet antaga den av Berg och Lindén utgivna. Beslutet fattades med 3 röster mot 2, 

och anförde hrr Oscarsson och Lindkvist sin motivation samt detta beslut. 

 

§11. 

Lärarekåren har med 9 röster mot 4 hemställt att Grönbergs läsebok i svensk historia måste få 

användas vid undervisningen i historia. Framställningen avslogs med 4 röster mot 2. 

 

 

                                                                       §12. 

Ekonominämnden fick i uppdrag att informera med förslag till ordnande av 

skolboksförsäljningen och infordra anbud å leverans av skolmaterial. Anbuden skulle dock ej 

gälla inköp å fast räkning. 

 

§13. 

Överlärarens förslag till timplan och kursplan för folkskolans högre avdelning remitterades till 

undervisningsnämnden, som äger att fatta beslut i ärendet. 

 

§14. 

Överläraren erhöll medgivande att i några småskoleavdelningar under nästkommande 

hösttermin så ordna undervisningen, att klassen uppdelades i två avdelningar, och att  vardera 

avdelningen endast undervisades två timmar dagligen. 

 

§15. 

Frågan om förändring av förvaringsrummet för kol i ångpannerummet i Östra folkskolan 

remitterades till ekonominämnden, som äger att i ärendet fatta beslut. 

 

§16. 

I hyreshusvaktmästaren Nilssons anhållan om inläggning en korkmatta i köket i hans bostad 

avslogs. Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa eventuellt behövlig reparation av 

golvet i nämnda kök. 

§17. 

Ett protokolluppdrag från stadsfullmäktige  med anmälan, att stadsfullmäktige  bifallit 

folkskolestyrelsens hemställan om anslag för undervisningen i engelska lades till 

handlingarna. 

 

§18. 

En skrivelse från Norrbottens läns djurskyddsföreningar samt en skrivelse från ordföranden i 

Nordiska djurskyddsföreningen överlämnades till överläraren. 

  



§19. 

Domkapitlets utdrag med anledning av småskolärarinnan Ellen Vingårds besvär över 

folkskolestyrelsens beslut att avstänga henne från tjänstgöring lades till handlingarna. 

 

§20. 

Fröken Ellen Vingård hade  i till folkskolestyrelsen ställd skrivelse anhållit att få återinträda i 

tjänstgöring. Med skrivelsen följde ett av danske läkaren P. Madsen utfördt intyg. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att fröken Vingårds begäran ej skulle föranleda någon styrelsen 

åtgärd. 

§21. 

Småskollärarinnan Ellen Vingård hade i skrivelse till stadsfullmäktige dels avsagt sig den 

pension, som beviljats henne, dels framställt begäran om utbetalning till henne av en summa 

av 2000 kr .som av fattigvårdsstyrelsen skulle ha blivit på godtyckligt sätt använd. 

Folkskolestyrelsen hade i ärendet i utformat yttrande av fröken Vingårds förmyndare , 

polisöverkonstapel J.A. Höglund, och beslöt att med biläggande av förmyndarens förklaring 

hemställa, att fröken Vingårds skrivelse ej måste till någon stadsfullmäktige åtgärd föranleda. 

                                                                          

§22. 

Förslaget till instruktion till ekonominämnden remitterads till ekonominämnden för yttrande 

avgivande. 

                    Dag som ofvan 

                    John Hansson 

Justeradt.                           P.Edv.Lindmark 

Alfr. Gullberg 

Willh. Oscarsson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 9 maj 1913.. 

 

 

Närvarande: Ordf.pastor J.Hansson, hrr Åhrström och Gustafsson, fröken Mörtzell samt 

undertecknad, sekreterare. 

 

§1. 

Av ordföranden anmäldes, att gossen Henrik Westerlund och flickan Amy Johansson, vilka 

båda av nämnden omhändertagits, avlidit, samt att, då dödsorsak ej hunnit erhållas, obduktion 

måste verkställas. Obduktionen har giit, att dödsorsaken var lungsot. 

 

§2. 

Av ordföranden anmäldes, att arb.J.O. Johansson vid Amy Johanssons begravning begagnat 

tillfället att återtaga den äldre flickan Lilly Davida, men att hon återförts till fosterhemmet i 

Persön. 

 

§3. 

L.O.Wennsténs anhållan om ersättning av 15 kr. utgifter för  läkarvård och medicin åt Amy 

Johansson bifölls. 

              

§4. 

Herr G. Åhrström anmäler, att F.H. Lundberg i Bergviken förklarat sig nöjd med en 

ersätnning av 130 kr. för Ernst Emil Johansson. 

                                                                         

§5. 

Protokollet från sammanträdet den 4 april 1913  godkändes. 

 

                                                                              Dag som ofvan 

                                                                              John Hansson 

                                                                                                    P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 maj 1913. 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Nilsson äfvensom 

Hamnmästaren. 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 30 nästlidne april. 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 mars 1913 ang. 

belutad anläggning af en provisorisk båthamn öster om hamnpiren. 

 

§3. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 nästlidne april angående anmodan 

till Hamndirektionen att verkställa annonsering efter ägarne till i tullnederlagsmagasinen 

befintligt parti järn och eventuell försäljning af detsamma, beslutade Hamndirektionen att 

uppdraga till sekreteraren att verkställa nödig annonsering i saken.  

       

§4. 

Från A. Ander  m.fl. inkommen framställning om anordnande af en kaj vid Skurholmsfjärden 

remitterades till Hamnmästaren för utredning angående lämpligheten af en sådan anläggning 

och kostnaden för densamma. 

§5. 

Hos Hamndirektionen hade Luleå Köpmannaförening i skrifvelse gjort hemställan att 

direktionen ville till nästa vinter gå i författning om uppförande af ett fullt tidsenligt och 

praktiskt varuskjul å östra långkajen i stället för det där nu befintliga, som på grund af sitt 

byggnadssätt med öppna sidor vore mindre lämpligt för sitt ändamål. Vid föredragning af 

detta ärende beslutade Hamndirektionen som ansåg å kajen nu befintligt varuskjul vara om 

också lika af bästa konstruktion, så dock fallet användbart, att skjulet skulle tills vidare 

kvarstå och nödigt underhållas. 

 

§6. 

Beslutade  Hamndirektionen på förslag af Hamnmästaren att förständiga ägarne till de å södra 

sidan befintliga förfallna och vanprydande påläggsbryggorna att omedelbart bortskaffa 

desamma, och uppdrogs verkställigheten af detta beslut till Hamnmästaren. 

                                                   

§7. 

Befalhafvaren å ångfärjan E. Sjölander hade jämte färjans beställning hos Hamndirektionen i 

skrifvelse anhållit att ytterligare en man måste anställas å däck under seglationstiden. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, som icke ansåg tillräckliga skäl 

föreligga för utökning af personalen, att afslå framställningen. 

 

§8. 

N.P. Hansson m.fl. hade i skrifvelse till Hamndirektionen under åberopande af de ändrade 

tågtiderna, hvilket medförde att mjölktransporterna till järnvägsstationen i Luleå måste 

färdiggå 24 minuter tidigare än förut gjort anhållan att ångfärjan måtte få göra sin första 

dagstur från Bergnäset kl.5.45 f.m Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen, 

att ångfärjans afgångstider f.o.m. den 15 innevarande maj skulle ändras sålunda: från 

Bergnäset kl. 5.45 f.m., 7.30 f.m., och därefter hvarje half timme med sista turen kl. 9.30 e.m., 

och skulle kungörelse om de ändrade tiderna genom Hamnmästarens försorg införas i 

ortstidningarne. 



 

§9. 

Föredrogs Drätselkammaren protokoll  den 7 april 1913, att Kammaren beslutit , att 

öfverlämna till hamnkontoret, att å Kammarens vägnar tills vidare omhänderhafva bestyret 

med anvisning af afgifter  m.m vid upplåtelse af upplagsplats å Kvarteret Ankan och i 

Åmansgrubban, under förutsättning att Hamndirektionen icke hade något att erinra  mot 

anordningen i fråga, och beslutade Hamndirektionen att bifalla drätselkammarens 

framställning. 

 

§10. 

Till Hamnmästaren remitterades: 

1o) E.A. Sandströms m.fl. framställning om anställande af restauratris å ångaren ”Balder”; 

2o) V. Jägers anhållan om tillstånd att utanför vretan nr 715 få bygga en båtbrygga vid 

Mjölkudden; 

 

3o) R. Janssons och C. Fribergs begäran om fri uniform. 

 

§11. 

Hamnmästaren hade med anledning af begärd utredning angående fyrkantspråmars skyldighet 

att erlägga hamnafgifter från samtliga hamnstäder i Norrland begärt upplysning rörande 

förfaringssättet vid debitering af hamnafgifter fyrkantspråmar, hvilka  äro hemmahörande 

inom resp. städers tullkammardistrikt och som hufvudsakligen trafikerar hamnområdena. 

Efter föredragning af de inkomna svaren och Hamnmästarens i ärendet afgifna yttrande 

beslutade Hamndirektionen att med vidhållande af gällande praxis, öppna fyrkantspråmar, 

som användas inom Luleå tullkammardistrikt, skola befrias från erläggande af hamngälder; 

och skulle kungörelse härom i enlighet med bestämmelse i gällande ”taxa å hamnafgifter i 

staden Luleå”, utfärdas. 

 

§12. 

Hamnmästaren hade på uti ingifven skrifvelse anförda grunder hemställt, att  

Hamndirektionen ville i samråd med  Handels- och Sjöfartsnämnden och efter  hörande af 

lotsmyndigheterna, för hvarje år föranstalta om , att en officiell öppningsdag för sjöfarten på 

Luleå kunde fastslås och på vederbörligt sätt kungöres. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamndirektionen, att utlåtande öfver Hamnmästarens förslag skulle inhämtas från 

Sveriges Redareförening. 

 

§13. 

C.L. Malmström hade hos Hamndirektionen anhållit om ersättning för läkarevård och medicin 

med 9 kronor 32 öre. Som emellertid enligt af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 antaget 

lönereglemente fri läkarvård och medicin utgår till befattningshafvare endast vid sjukdom 

ådragen i olycksfall under tjänsteutöfning, beslutade Hamndirektionen att afslå sökandens 

framställning. 

 

§14. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande öfver E.A. Sundströms hos 

Hamndirektionen gjorda framställning att komma i åtnjutande af gratifikation för utfördt 

öfvertids- och nattarbete med ångare ”Balder” under 1912 års seglation beslutade 

Hamndirektionen att besättningen å ångaren ifråga skulle tilldelas en gratifikation af 300 

kronor för 1912 års extra insegling, att fördelas sålunda: 

Befälhafvaren      120 :- 



Maskinisten            80 :- 

Eldaren                   50 :- 

Däckkarlen             50 :- 

 

§15. 

Sedan Luleå Lysolje Aktiebolag hos Hamndirektionen gjort framställning om restitution af 

hamnafgifter med 46  kronor 25 öre, som bolaget erlagt för mycket för ett parti fotogén, 

beslutade Hamndirektionen på af  Hamnmästaren i afgifvet yttrande anförda skäl att lämna 

bifall till framställningen. 

§16. 

Antecknade att hr Schönfeldt aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§17. 

Föredrogs af särskildt utsedde komiterade utarbetadt förslag till instruktion för trafiken å 

Luleå stads hamnspår; och beslutade Hamndirektionen att förklara ärendet tills vidare 

hvilande. 

§18. 

Sedan Hamnmästaren genom i ortspressen införd kungörelse infordrat anbud å det 

tallfurutimmerparti, som beräknas åtgå till östra långkajens ombyggnad, hade något sådant 

anbud icke inkommit. På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektioen att lämna 

Hamnmästaren i uppdrag att af  K.E. Karlsson i Bergnäset enligt under hand lämnat anbud till 

ett pris af 36 öre pr kbf inköpa behäftigt timmer. 

 

§19. 

Hos Hamndirektionen hade Hamnmästaren uti ingifven skrifvelse gjort framställning om 

anskaffande dels af 125 dubbelmeter decanvilleräls med tillbehör, del af tvenne 

lossningsskopor af järnplåt. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen på 

hemställan af Hamnmästaren att nataga af A.Bol. Carl Brandfors muntligt lämnat anbud å 

leverans af 65 mfn räls till ett pris af kr. 13 pr 100 kg, inberäknadt skarfjärn, men icke bultar; 

och skulle nödiga medel utgå af i årets stat för upplossning af  mudder afsatt anslag. 

Hamndirektionen beslutade vidare att ärendet i hvad rör inköp af mudderlossningsskopor, 

skulle hvila till ett kommande sammanträde. 

 

§20. 

Sedan Hamnmästaren meddelat att föreståndaren vid Statens Järnvägars godsexpedition 

förklarat sig icke kunna åtaga sig inkasseringen af hamnspårsafgifterna på de af 

Hamndirektionen att hos Distriktsförvaltningen göra anhållan, att en förteckning öfver 

hamnspårets trafikanter och det antal vagnar, de under månaden användt, måtte månatligen 

tillställas hamnkontoret, för att detta skall blifva i stånd att verkställa den inkassering, som 

först verkställts af godsexpeditionsföreståndaren. Protokollet förklarades hvad detta ärende 

beträffar genast justeradt. 

§21. 

Från hamnmissionären i Civildepartementet inkommen svarsskrifvelse rörande förfrågan, när 

den nya färjetaxan kunde förväntas lades till handlingarne. 

 

§22. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne april månad. 

  



§23. 

 

Beslutade Hamndirektionen att anmoda Larsson&Lind att skyndsammast inkomma med 

specifikation å under år 1912 uppdebiterade hamnafgifter för inkommande och utgående 

varor. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§24. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

                                                                          Som ofvan 

Justeradt den 10/6-13                                        Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström                                                K.H. Santesson”                                        

”Protokoll, fördt vid  sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 14 maj 1913. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Ullman, Stadsbyggmästaren och 

Stadsingenjören. 

 

§17. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 12 mars. 

 

§18. 

Uti ingifven skrifvelse hade fastighetsbolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad sittning igensätta en butiksingång mot Stationsgatan och i dess ställe antingen 

fönster å fastigheten n:r 5 i kvarteret Mörten. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla 

den gjorda ansökningen. 

 

§19. 

Uti ingifven skrifvelse stufvaren J.Byström anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogad 

ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomten n:r 2 i kvarteret Sillen.Vid 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen. 

 

§20. 

Uti ingifven skrifvelse hade handlanden F.K. Israelsson anhållit om tillstånd att med 

frångående af förut godkänd ritning till fasadornering af boningshuset å tomten n:r 298 i 

kvarteret Gripen få ändra nämnda fasadornering i enlighet med nu utgifven ritning. Vid 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen. 

 

§21. 

Uti ingifven skrifvelse hade lotsen Hugo Lundin anhållit om tillstånd att få tillbygga 

boningshuset och uthuset å tomten  n:r 4 i kvarteret Trasten i enlighet med bifogade ritningar 

och tomtkarta äfvensom att med hänsyn till markens goda beskaffenhet som byggnadsgrund 

och de mindre dimensioner brandrummen till uthuset komma att få, med frångående af 

byggnadsordningens bestämmelser få utföra grunden till nämnda brandrum till endast 0,50 

meter djup samt att anstånd måtte beviljas honom med uppförande af brandrum till 

boningshusets tillbyggnad, tilldess grannen motbyggde, hvarjämte han beträffande grunden 

till uthuset förklarde sig villig omlägga densamma till de dimensioner byggnadsordningen 

föreskrefve, därest nämnden framledes påfordrade. Vid föredragning häraf beslöt nämnden 

bifalla den gjorda ansökningen. 

 

 

§22. 



Uti ingifven skrifvelse hade föreningen Ebeneser anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

bifogade ritningar och tomtkarta uppföra provisoriska hus å föreningen tillhörig del af tomt 

n:r 5 i kvarteret Hunden. Vid ärendets behandling beslöt nämndne meddela det begärda 

tillståndet med vilken, att byggnaderna borttages, då nämnden så påfordrade. 

 

 

§23. 

Uti ingifven skrifvelse hade stadsbudet A.F. Torstensson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning inreda ett stall för tvenne hästar samt en vagnsbod i uthusbyggnaden å 

fastigheten n:r 7 i kvarteret Laxen. Vid behandling häraf beslöt nämnden lämna sökanden det 

begärda tillståndet med villkor att golfvet i stallet gjordes tätt och brunn anbraktes för urinens 

upptagande. 

 

§24. 

Hos byggnadsnämnden hade stadsbyggmästaren anmält, att stadsbudet A.F. Torstensson utan 

nämndens tillstånd uppfört ett skjul å tomt n:r 7 i kvarteret Laxen. Med anledning häraf beslöt 

nämnden ålägga Torstensson att vid vite af 25 kronor inom 14 dagar efter delfåendet till 

nämnden inkomma med ritning öfver skjulet samt tomtkarta eller dessförinnan hafva borttagit 

detsamma. Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§25. 

En af C. Jansson hos nämnden gjord skriftlig ansökan om åläggande för ägaren af fastigheten 

n:r 10 i kvarteret Vargen att borttaga de fönster som vetta mot tomt n:r 11 i samma kvarter 

ansåg sig nämnden sakna befogenhet att upptaga till pröfning.. 

 

§26. 

Hos byggnadsnämnden hade Norrbottens lantmannaföreningars förbund anhållit om tillstånd  

att få i enlighet med uppgifna ritningar och tomtkarta vidtaga diverse förändringsarbeten i 

kontorsbyggnaden å tomten n:r 20 i kvarteret Ulfven. Vid ärendets behandling beslöt 

nämnden lämna det begärda tillståndet med villka byggnadsordningens föreskrifter i 

tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetes utförande. 

 

§27. 

Hos byggnadsnämnden hade Ed. Pettersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 3 i kvarteret Eken.Vid ärendets 

behandling beslöt nämnden bifalla ansökningen. 

 

§28. 

Hos byggnadsnämnden hade handlanden Sven Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifna ritningar och tomtkarta tillbygga köket å boningshuset å fastigheten n:r 296 i 

kvarteret Gripen. Vid ärendets behandling beslöt nämnden, enär ifrågavarande hus vore delvis 

beläget å mark, som staden framledes måste inlösa för Köpmangatans framdragande, 

öfverlämna hr Johanssons ansökan till stadsfullmäktige med tillkännagifvande, att nämnden 

för sin del icke hade något att däremot erinra. 

  



§29. 

 

Hos byggnadsnämnden hade byggmästaren C.A.Flemström anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning och tomtkarta  uppföra en uthubyggnad å tomt n.r 1 i kvarteret 

Flundran. Vid ärendets behandling beslöt nämnden lämna det begärda tillståndet. 

 

§30. 

Uti ingifven skrifvelse hade hanl. P.Lalander med förmälan, att han ämnade uppföra ett större 

hus af trä å tomt n:r 251  i kvarteret Aborren, anhållit om tillstånd att få inreda vindsvåningen 

till boningsrumm samt i stället för eldstäder  inleda centralvärmeledning. Vid ärendets 

behandling beslöt nämnden afslå ansökningen såsom stridande mot bestämmelserna å §37 af 

gällande byggnadsordning. 

 

§31. 

Hos byggnadsnämnden hade drätselkammaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning uppföra och tillsvidare hafva en tillbyggnad till den s.k grindstugan äfvensom 

att nämnden ville förelägga dödgräfvaren J.Åström att gå i författning om att den nu utan 

tillstånd uppförda tillbyggnaden omändrades i enlighet med ritningen eller ock helt 

bortskaffades, hvarvid byggnaden borde åtyerställas i sitt förra skick. Vid ärendets behandling 

beslöt nämnden godkänna den ingifna ritningen, hvaremot drätselkammarens hemställan om 

ofvan angifna föreläggande för Åström icke kunde till någon nämnden åtgärd föranleda. 

 

§32. 

Hos byggnadsnämnden hade C.F. Fernberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus af trä å tomt n:r 6 i kvarteret Björken. Vid 

ärendets behandling beslöt nämnden bifalla ansökningen på följande villkor, nämligen att 

större fönster eller kupa anordnades å vinden;  

att ytterstegen af järn till vindsrummen anbraktes å gaflarne; 

samt att gällande byggnadsordning i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets 

utförande. 

 

§33. 

Anmälde stadsbyggmästaren, att å tomt inom kvarteret Heden , som agdes af 

fastighetsaktiebolaget Spiggen och vore uthyrd  till dansbana, funnes ett skjul, som blifvit 

uppfördt utan byggnadsnämndens tillstånd. Med anledning häraf beslöt nämnden förelägga 

fastighetsbolaget Spiggen vid vite af 25 kronor för enhvar af styrelsensledamöter att inom 14 

dagar efter häraf erhållen del till nämnden inkomma med ritning öfver skjulet och tomtkarta 

eller ock före nämnda tid hafva låtit borttaga detsamma. Protokollet blef i denna del genast 

justeradt.  

                                                         Som ofvan 

Justeradt d. 11/6 13.                         Å tjänstens vägnar 

På Nämndens uppdrag 

Axel  F.Fagerlin                                   J.O.Dahl” 

 

 

 

 

 

 

“Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen Luleå den 14 maj 1913. 



 

 

Närvarande: Herrar Lindgren Rignell, Gullberg, Danielsson, Lindqvist, Sundberg, fru 

Sundström och fröken Sundberg samt tillsyningsmannen. 

 

 

§1. 

Upptogs till behandling det af särskilda komitterade utarbetade förslaget till ordnande af den 

slutna anstaltvården härstädes, och beslöt styrelsen med åberopande af den utredning som i 

ärendet framlagts i kommitténs skrifvelse, att hemställa hos Stadsfullmäktige, det fullmäktige 

ville besluta: 

att å härvarande fattighustomt låta uppföra 

dels en ny mangårdsbyggnad i enlighet med af arkitekt Wikberg uppgjord ritning för en 

beräknad kostnad af 82 000 kronor, hvartill kommer anordningen för ångkok 2000:- 

dels en mindre byggnad, innehållande bostad för fattigvårdens syssloman i enlighet med 

ritning af arkitekt Wikberg för en beräknad kostnad af 9000 kr.; 

dels nödiga skjul och öfriga anordningar för en vedgård, för en beräknad kostnad af 2500 

kronor; 

dels ock erforderligt uthus äfvensom att svinhus, för en beräknad kostnad af 2000 kronor;samt 

 

att låta verkställa förändring af 

 

dels nuvarande ekonomibyggnaden, som förändras till sinnessjukstuga i enlighet med senaste  

af arkitekt Wikberg uppgjorda skiss för en beräknad kostnad af 4300 kronor dock under 

förutsättning, att öfverinspektören för sinnesjukvården hvars yttrande icke ännu hunnit 

infordras öfver nämnda ritning, uttalade sig däröfver tillfredsställande, och skulle styrelsen 

med snaraste till stadsfullmäktige öfverlämna dennes yttrande; 

dels lilla byggnaden för dess apterande till en barnkrubba m.m. för en kostnad af 300 kronor; 

dels i stora byggnaden, där det gamla köket med därtill i norr liggande rummen tillsammans 

skulle utgöra bostadslägenhet för arbetsledaren, för en beräknad kostnad af 800 kronor; 

att anslå det belopp som i kommitens skrifvelse begärdts för anskaffande af erforderliga 

inventarier och dylikt; 

att bemyndiga styrelsen, att för kostnad intill gällande zonvärde förvärfa de jorddelar som 

ligga inom det af stadsingenjören i stadsplanet för Östermalm utmärkta 

”kommunalhemsområdet” hvilka ännu befinnas i enskild ägo; 

att till styrelsens disposition ställa den öfriga marken inom samma område, som ännu icke 

tagits i anspråk; 

att uppdraga åt styrelsen att låta upprätta hufvud- och detaljritningar för nu ifrågasatta 

byggnader; 

att uppdraga åt styrelsen och drätselkammarens tekninska nämnd att sedan anbud infordrats 

gemensamt besluta om anbudens antagande inom ramen af gjorda kostnadsberäkningar; 

att i afseende å personalen godkänna kommitterades förslag om anställande af en syssloman, 

som utom sitt chef- och föreståndareskap för inre och yttre fattigvården skall vara styrelsens 

sekreterare, redogörare, räkenskapsförare och ombudsman; 

att uppdraga åt styrelsen att i mån af behof anställa en sjuksköterska och en barnvårdarinna; 

att såsom lönestat godkänna följande: 

sysslomannen 2800 kronor utom fri bostad, lyse och vedbrand, därest stadsfullmäktige bifalla 

i punkt 1 stycket 2 föreslagna nybyggnad, i annat fall 3400 kronor samt 2:ne ålderstillägg 

hvardera på 300 kr. efter 5 och 10 år; 



arbetsledaren, nuvarande tillsyningsmannens lön och ålderstillägg, med den ändring att den 

kontanta lönen utgår med 1500 kronor, utom fri bostad med vedbrand och lyse; 

vaktmästaren, nuvarande lön och ålderstillägg; 

husmodern 700 kronor och allt fritt med 3:ne ålderstillägg hvardera på 100 kronor men att 

tillsvidare endast grundlönen utgår;  

sjuksköterskan, 400 kronor och allt fritt; 

Barnavårdarinnan 500 ev. 400 kr. och allt fritt; 

Kokerskan 360 kr, och allt fritt: 

Att styrelsen får i uppdrag utarbeta och till fullmäktige sedermera inkomma med förslag till 

nytt reglemente för fattigvården, men att styrelsen äger att för fattigvårdens tjänstemän och 

öfriga funktionärer fastställa de instruktioner, som befinnas erforderliga. 

Herr Lindqvist som yrkat att styrelsen skulle ifråga om tjänstepersonalen uttala sig för att 

antalet tjänstemän icke nu bestämdes, reserverade sig mot beslutet att nu föreslå inrättandet af 

några nya tjänster, innan erfarenhet vunnits om behofvet däraf. 

Herr Gullberg som yrkat att såsom åliggande för sysslomannen äfven skulle ingå att med 

biträde af anstaltens öfriga tjänstemän, ansvara för specialbokföringen för både den inre och 

yttre fattigvården, under förmenande att detn af kommitten föreslagna reservationsanslaget 

1000 kr. för event. skrifhjälp borde bortfalla, reserverade sig mot styrelsens beslut att upptaga 

nämnda belopp. I denna reservation instämde herr Sundberg och fru Sundström. Herr Rignell 

ville till protokollet hafva antecknat, att han yrkat på antagande af kommittens förslag i dess 

helhet, såsom det i dess skrifvelse finnes återgifvet. Fru Sundström  ville äfvenledes till 

protokollet hafva antecknat, att hon yrkat, att husmoderns kontanta lön skulle sättas till 800 

kr. medan hon ansåg naturaförmånerna böra beräknas till 400 kronor. Protokollet förklarades i 

denna del genast justeradt. 

 

§2. 

Godkändes på tillstyrkan af 1:sta distriktets föreståndare att låta intaga Anton Larsson på 

fattiggården, sedan hans moder därom gjort framställning. 

                                                                       

                                                                             Som ofvan 

                                                                                               In fidem 

                                                                                                             Alfr.Gullberg” 

 

Justeradt: 

G.Lindgren 

M.Sundström  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 18 maj 1913. 

 

 

Närvarande:Herrar Brändström, Danielsson, Gustafsson och Isaksson äfvensom  

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Hemställde Stadsingenjören, att nämnden ville för beslutade planteringsarbeten från H.M 

Pettersson inköpa matjordens upplastning till 0.35 kronor pr. Kbm. och dess inkörning till 

staden  till 2.10 kronor pr. Kbm, beslutade Nämnden  att med antagande af det af Pettersson 

afgifna anbudet uppdraga till Stadsingenjören 

att på marken utstaka det område, hvarå matjorden skall tagas, och därefter gå i författning om 

kontrakts upprättande samt 

att afsluta aftal om matjordens inkörning till staden till ett pris af högst 2.10 kronor pr. kbm, 

dock  endast i den mån, som brandkårens hästar icke kunde för ändamålet användas. 

 

§2. 

Hos Drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket anhållit att kammaren ville 

till bestridande af kostnader för deltagande i Svenska elektricitetsföreningens sammanträde i 

Stockholm den 30-31 nästkommande maj anslå ett belopp af 160 kronor att utgå af i verkets 

stat för ”diverse utgifter” afsatt anslag. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden 

att öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige samt för sin del tillstyrka att ett anslag 

lämnas till ingenjör R.Bergman att såsom elektricitetsverkets representant deltaga i 

ifrågavarande sammanträde, dock med det tillägg att han icke borde äga rätt att beräkna högre 

dagtraktamente  än tio kronor, inclusive ersättning för transport af reseffekter, hvarvid 

kostnaderna skulle komma att utgöra 130 kronor. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§3. 

Luleå Godtemplars restaurantförening u.p.a. hade hos drätselkammaren anhållit att få 

provisoriskt afstänga det område å Gültzauudden, som föreningen enligt kontrakt äger 

disponera, som föreningen enligt kontrakt äger disponera, under de aftnar innevarande 

sommar, under hvilka föreningen kommer att hålla regimentsmusik å restauranten. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla framställningen, mot villkor att 

tennisbanan lämnas utanför den blifvande inhägnaden. 

                                                                                     Som ofvan 

                                                                                     Å tjänstens vägnar: 

 

Justeradt den 2 juni 1913                                             K.H Santesson 

H.K. Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 20 maj 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nilsson och Hamnmästaren. 

 

 

§1. 

Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren i fråga om från nästförutgående 

sammanträde uppskjutet ärende rörande inköp af mudderlossningsskopor att antaga ett af 

Aktiebolaget Tjernborgs och Lundberghs Eftr. afgifvet anbud att leverera tvenne stycken 

trummor med bygel till ett pris af 140 kronor pr. styck; och skulle medel tagas af i årets stat 

för upplossning af merdelen afsatt anslag. 

 

§2. 

Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att bifalla en af W. Jäger gjord 

anhållan om tillstånd att på Mjölkuddens strand framför sökandens villabyggnad å vretan nr 

715 få utbygga en båtbrygga med tvenne mindre kajkistor i enlighet med ansökningar bilagd 

ritning; dock skulle tillståndet gälla endast tills vidare och intill dess Hamndirektionen kunde 

för något annat ändamål behöfva platsen. Vidare uppdrogs till Hamnmästaren att besiktiga 

bryggan efter utförandet. 

                                    Som ofvan 

 

Justeradt den 10/6-13                                                 Å tjänstens vägnar 

 

Gustaf Burström                                                            K.H.Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 21 maj 1913. 

 

 

Närvarande:Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, 

Gustafsson, Isaksson och Sandström äfvensom Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 9 nästlidne april. 

 

                                                                         §2. 

Sedan drätselkammaren lämnat Ordföranden i uppdrag att tillsammans med en därtill af 

Magistraten utsedd person söka verkställa undersökning, när de af aflidne rådmannen B. 

Sundström till staden donerade medel kunde väntas komma att få af stadens myndigheter 

disponeras, meddelade nu Ordförande att han tillsammans med rådmannen P.Sandström hos 

utredningsmannen i boet länsbokhållaren A.Holm gjort förfrågan i saken, hvarvid denne 

upplyst, att redovisningen af fonderna vore att förvänta , när boet realiserats, så att kontanta 

medel kunde till staden aflämnas, samt att han skulle till drätselkammaren afgifva skriftlig 

redogörelse öfver dessa angelägenheter. Efter antecknande häraf beslutade drätselkammaren 

att en afskrift af det Sundströmska testamentet skulle för kammarens räkning tagas samt att 

ärendet i öfrigt skulle hvila i afvaktan å utredningsmannens utlofvade skriftliga redogörelse. 

 

§3.     

Rådmannen P. Sandström hade i egenskap af stadens ombud vid de af Luleå 

järnverksaktiebolag och Luleå träsliperiaktiebolags begärda landtmäteriförrättningar, hvilka 

afse utstakning i vattnet af gränser för nämnda bolags fastigheter å den s.k. Nordantillheden, 

uti till drätselkammaren ingifven skrifvelse, åtföljd af en utaf förrättningsmannen 

distriktlandmätare Lennart Brännström upprättad karta, utvisande bolagens yrkanden rörande 

rågångarnes uppdragande i vattnet, anhållit att drätselkammaren ville fatta beslut, huru i 

ärendet från stadens sida vidare skall förfaras. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

drätselkammaren att remittera detsamma till Hamndirektionen för inhämtande af dess 

yttrande;och skulle Stadsingenjören anmodas att för kammarens del taga en kopia af 

förutnämnda karta. 

 

§4. 

Antecknades att herr Burman infann sig å sammanträdet 

 

§5. 

Källarmästaren C.J. Dahné hade till drätselkammaren inkommit med begärdt yttrande öfver 

Nykterhetsvännernas i Luleå centralkomités till Magistraten ingifna skrifvelse rörande 

utskänkningen å den s.k. Skeppbrokällaren, hvaruti Dahné under bestridande af, att 

utskänkningen skulle skett å andra tider eller i annan utsträckning än kontraktet medgifver, 

hemställt, att såväl komiténs angifvelser som Stadsfiskalens utredning i saken icke måtte till 

någon kammarens åtgärd föranleda. Efter föredragning häraf och sedan Stadskamreraren 

meddelat, att stadsfiskalen efter tagen kännedom om herr Dahnés yttrande mundtligen 

medgifvit, att kontraktets bestämmelser i stort sett följts, om ock icke fullständigt, i det att 

nyårsdagen och söndagen den 5 januari innevarande år utskänkning skett äfven å andra tider, 

beslutade drätselkammaren att det af herr Dahnés yttrande och Stadsfiskalen förtydligande af 

sin utredning framgår, att, om utskänkning i annan ordning förekommit än kontraktet stadgar, 

detta tydligen skett af misstag, Nykterhetsvännernas i Luleå centralkomités skrifvelse icke 

skulle till vidare åtgärd föranleda. 



 

§6. 

Beslutade drätselkammaren att remittera en af Stadsfullmäktige till Kammaren öfversänd 

framställning från förmannen Gustaf Andersson m.fl. om erhållande af semester med 

bibehållen lön till Stadsingenjören för utredning bl.a. rörande hvilket arbete som af de 

sökande utföres under vintermånaderna. 

 

§7. 

Med begäran om yttrande hade Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfversändt en från 

eldarne vid elektricitetsverket K.J. Andersson och J.O. Blomqvist inkommen framställning att 

de måtte bibehållas i stadens tjänst efter den 1 nästkommande juni, från hvilken tid de blifvit 

uppsagda  från innehafvande befattningar vid elektricitesverket med anledning af detsammas 

omläggning. Efter  föredragning af ett af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande 

beslutade drätselkammaren, att. Som arbete f.n. finnes att tillgå dels vid elektricitetsverket 

dels vid stadens gatuarbeten, hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att de sökande finge 

bibehållas i stadens tjänst i extra anställning med nuvarande löneförmåner under ytterligare 

fyra månader, räknadt f.o.m. den 1 nästkommande juni, mot skyldighet att utföra det arbete af 

olika beskaffenhet, som kan komma att åläggas dem. Drätselkammaren beslutade vidare att 

lön på här ofvan angifna villkor skulle få utbetalas till de sökande under tiden f.o.m. den 1 

nästkommande juni och intill dess Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken. Protokollet 

blef i denna del genast justeradt. 

 

§8. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från siffergranskaren kassör W. Sahlin 

inkomna särskilda skrifvelser med framställning dels om befrielse från upprättandet af det 

statistiska sammandrag öfver stadens räkenskaper, som staden årligen har att afgifva, dels om 

förhöjning af till honom utgående arfvode från 500 kronor till 1000 kronor pr. år. Efter 

föredragning af et af Stadskamreraren afgifvet yttrande beslutade drätselkammaren att med 

remisshandlingarnes återställande hos Stadsfullmäktige göra hemställan. 

att siffergranskarens begäran om befrielse från utarbetandet af det statistiska sammandraget 

öfver stadens räkenskaper måtte af fullmäktige afslås samt 

att till siffergranskaren utgående arfvode måtte f.o.m. år 1914 höjas till 800 kronor. 

 

§9. 

Sedan föreståndaren vid elektriska verket inkommit med begärd förklaring öfver att å 

ordinarie aflöningslista upptaget aflöningsbelopp till fröken G. Ridderstråle, beslutade 

drätselkammaren att med godkännande af förklaringen utanordna beloppet, kr. 30:75 under 

erinran dock att föreståndaren för elektricitetsverket som icke är berättigad att anställa extra 

kontorsbiträde, för framtiden hade att vid förefallande behof därom hos drätselkammren göra 

framställning. 

 

§10. 

Beslutade drätselkammaren på hemställan af föreståndaren för elektricitetsverket att till 

arbetaren Olof Landström, hvilken skadat sig i verkets tjänst, skulle utbetalas sjukaflöning 

under 18 dagar efter 1 krona 50 öre pr. dag med 27 kronor samt ersättning för läkarvård till d:r 

E. Feltström med 8 kronor eller sammanlagt 35 kronor. 

 

                                                                                      Som ofvan 

Justeradt    Å tjänstens vägnar: 

A.Ljungberg    K.H.Santesson” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 maj 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Westerberg, Thurfjell, 

Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström; Lind, Falk, Fröken 

Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg och 

Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar 

Flemström, Wahlgren, Hellström, Nordström, Andersson, Fröken Holm,, Herrar Hellström, 

Nordström och Leijonflycht ej kunnat med kallelse ansträffas samt de öfriga anmält sig 

förhindrade att bevista sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos Herrar Hansson och Palm att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 27 innevarande 

maj klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de vid 

Stadsfullmäktiges sammanträden den 12 mars och 10 april detta år förda protokoll. 

 

§3. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat från Brandchefen inkommen 

berättelse öfver Luleå stads brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed 

sammanhängande förhållanden under år 1912, hvilken berättelse nu befordrats till trycket; och 

beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden, att lägga densamma till 

handlingarne. 

 

§4. 

Genom nådig remiss den 24 sistlidne januari hade Kungl. Maj:t infordrat Stadsfullmäktiges 

underdåniga utlåtande öfver 2:dra kapitlet af det utaf särskildt tillkallade kommitterade inom 

Kungl. Justitiedepartementet upprättade förslag till tryckfrihetsförordning. Vid föredragning 

af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att då 

Svenska Stadsförbundet afgifvit yttrande öfver ifrågavarande förslag, icke afgifva något 

särskildt utlåtande i ärendet. 

 

§5. 

På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid 

realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, Bankdirektören S. 

Forsgren, Trafikdirektören A. Svensson, Rektor G. Norrby och Tullförvaltaren J. Vleugel. 

 

§6. 

Sedan Konungens  Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges förklaringar i tre 

särskilda ärenden angående arbetarne Oskar Fredrik Nordlunds och Nils Eskil Krings samt 

smeden Alfred Ahlströms rätta mantalskrifningsort för år 1913, beslöto Stadsfullmäktige, på 

hemställan af Beredningsnämnden, att såsom förklaringar i ärendena anföra, att ifrågavarande 

personer sedan flere år tillbaka haft och fortfarande hade fast arbetsanställning vid Karlsviks 

järnverk i Luleå stad, där de alltså hade sitt egentliga hemvist och borde för innevarande år i 

mantal föras. 

  



§7. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af maskinisten å stadens ångare Balder C.L. Malmström uti en 

till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjord anhållan om afkortning af honom påförda  

kommunalutskylder för åren 1909 och 1910 hade Drätselkammaren i enlighet  med hvad 

Stadsfogden uti angifvet yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige afstyrkt bifall till 

framställningen. På Beredningsnämndens hemställan afslogo Stadsfullmäktige 

framställningen. 

                                                                         

§8. 

Sedan Stadsfullmäktige  till Drätselkammaren för yttrande remitterat af änkefru Emma 

Högström gjord ansökan om afkortning af hennes aflidne man förrådsförvaltaren J.P 

Högströms kommunalutskylder för år 1910, hade Drätselkammaren, med erinran att 

Stadsfullmäktige den 26 oktober 1911 beviljat afkortning af Högströms restförda utskylder för 

år 1909, beslutit att, i enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit, hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bifall till framställningen på så särr att Stadsfogden 

bemyndigades att upptaga utskylderna i fråga, utgörande  236 kronor 59 öre, uti 

nästafgifvande afkortningsförslag. På Beredningsnämndens hemställan inföllo 

Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag. 

 

§9. 

I enlighet med hvad Drätselkammaren och Stadsfogden uti afgifna yttranden föreslagit beslöto 

Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, afslå en från slaktaren Johannes 

Sundling inkommen framställning om återfående af 1911 års af honon redan erlagda 

kommunalutskylder. 

 

§10. 

Sedan Magistraten till Stadsfullmäktige med tillstyrkan öfversändt en från den af Fullmäktige 

för kontrollering af bostadsräkningen tillsatta kommittén inkommen framställning om 

ersättning af 250 kronor för besvär och arbete, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige 

tillstyrkt bifall tillden begärda ersättningen med hemställan tillika, att Stadsfullmäktige ville 

hos Kungl. Socialstyrelsen göra ansökan att de staden sålunda förorsakade kostnader måtte af 

Kungl. Styrelsen ersättas. Därefter hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige 

måtte bifalla hvad Drätselkammaren föreslagit med föreskrift tillika att erforderliga medel, 

därest de ej ersättas af Kungl. Socialstyrelsen, skulle utgå af i stat för oförutsedda utgifter 

anslaget belopp. Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att bevilja den begärda 

ersättningen att utgå af i stat för oförutsedda utgifter anslaget belopp. 

 

§11, 

Efter föredragning af revisionsberättelse öfver Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och 

förvaltning för försäljningsåret 1912 beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att i enlighet med revisorernas hemställan för sin del bevilja bolagets 

styrelse och verkställande direktör full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

§12. 

Sedan V. Oskarsson och Aug. Höglund hos Drätselkammaren anhållit, att staden fortast 

möjligt ville framdraga vattenledningen i Malmgatan till fastigheterna n:o 13 och 12 i 

kvarteret Hästen, hade Drätselkammaren, med tillkännagifvande att Stadsingenjören uti 

afgifvet yttrande beräknat kostnaden för 31 mm:s vatten- och 150 mm:s afloppsledningar till 

480 kronor, öfverlämnat framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige 



ville besluta anläggningarnas utförande att bestridas med lånemedel. På Beredningsnämndens 

hemställan biföllo Stadsfullmäktige, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§13. 

Isak Petter Johansson i Bälinge hade uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren 

ingifven skifvelse anhållit om uppgörelse i donationsjordsprocessen rörande vretan n:o 3-4 på 

så sätt att staden i enlighet med Kungl. Brefvet den 27 maj 1904 skulle inlösa ifrågavarande 

vreta för tio procent af zonvärdet eller med 134 kronor samt till sökanden återbetala den i 

januari 1905 erlagda lösesumman 67 kronor med 6 procent ränta, hvarjämte sökanden skulle 

befrias från att gälda vidare rättegångskostnader än som i januari 1905 af honom erlagts. 

Drätselkammaren hade därefter, sedan Stadsingenjören uti afgivfet yttrande tillstyrkt 

ansökningen, öfverlämnat densamma till Stadsfullmäktige samt för en egen del på af 

sökanden anförda skäl tillstyrkt bifall till densamma. Vid föredragning af ärendet hade 

Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla ansökningen, med föreskrift 

tillika att lösesumman skulle utgå af fastighetsfonden. Detta senare belsut fattades först efter 

votering med 12 röster mot 9, hvilka senare afgåvos för ett af Herr Burman väckt förslag, att 

67 kronor jämte ränta skulle utgå af donationsjordsfonden och återstoden af fastighetsfonden. 

 

§14. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat från Handelskammaren i 

Luleå ingången framställning att Stadsfullmäktiges sessionssal måtte upplåtas för 

Handelskammarens en gång i månaden under tiden november-maj återkommande 

sammanträden, hade Drätselkammaren, under erinran att Norrbottens läns landsting, som 

använder lpkalerna i fråga under 6 dagar i följd, betalar 200 kronor i hyra, däri inbegripet 

belysning och värme, men ej rengöring, föreslagit, att Stadsfullmäktige ville för ifrågavarande 

ändamål upplåta sessionssalen emot en afgift af 30 kronor per gång, däri inbegripet, ersättning 

för värme, belysning och rengöring. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville bifalla detta Drätselkammarens förslag. Vid behandling af detta ärende 

biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med den ändring, att afgiften skulle utgå 

med 15 kronor per gång. Beslutet om afgiften fattades efter votering med 11 röster mot 10, 

hvilka afgåfvos för bifall till upplåtelsen utan någon afgift. 

 

§15. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sitt senaste sammanträde till Magistraten öfverlämnat 

handlingarne angående af Drätselkammaren väckt förslag om ändrade uppbördsterminer för 

kommunalskattens erläggande samt lämpligaste ordning för restantiernas indrifning, hade 

Magistraten nu inkommit med yttrande i ärendet samt därvid funnit sig böra tillstyrka 

Beredningsnämndens förslag. Vid ärendets föredragning hade Beredningsnämnden med 

vidhållande af sitt förra förslag hemställt, att Stadsfullmäktige ville göra följande ändringar i 

nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning: uppbörden skall förrättas 

under tiden 15 mars-15 april, under tiden 15 juni- 15 juli samt under september månad på 

dagar, som af Drätselkammaren bestämmas; skattskyldig, som ej å föreskrifven tid betalar 

sina utskylder, får hela utskyldsbeloppet förfallet till betalning; dock att skattskyldig, hvilkens 

taxerade inkomst ej uppgå rtill 3,000 kronor, ej uppföres å restlängd, om han underlåter att 

inbetala den å 1:sta uppbördsterminen förfallna skatten, hvaremot han är skyldig att vid  2:dra 

uppbörden betala två tredjedelar af skatten; restlängd utskrifves efter hvarje uppbörd. Med 14 

röster mot 9 beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag. Minoriteten 

röstade för ett af Herr Lindquist väckt förslag att endast skattskyldige, hvilkas inkomst ej 

uppgår till 1,800 kronor, skulle komme i åtnjutande af ofvan angifna förmån. Emot beslutet 



anmäldes reservation af Herr Brändström, enär han ansåg olagligt att bestämma olika 

betalningsvillkor för de skattskyldige. 

 

§16. 

Antecknades, att Herr Hellsten under behandlingen af det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§17. 

Den af Stadsfullmäktige tillsatta kommitté, som fått i uppdrag att utarbeta och framlägga 

förslag till elektricitetsverkets omändring, hade uti en till Stadsfullmäktige ingifven 

skrifvelse- med anmälan att de af Stadsfullmäktige den 11 juni 1912 beslutade förändringarne 

i verkets maskinella och instrumentala anordningar nu äro genomförda och att leveransen af 

den från Sikfors Kraftaktiebolag abonnerade elektriska energien, som den 10 januari detta år 

började tagas i användning, sedan dess regelbundet fortgått – framlagt följande förslag till 

förändrade tariffer och taxor för försäljning af elektrisk ström:  

Förslaget omfattar användandet af elektrisk energi för 

a) Belysning, 

b) Hushållsändamål, 

c) Kraft i industriellt syfte. 

 

a) Belysning. 
1:o) Årsackord med strömbegränsare: för en förbrukning upp till högst 1 kilowatt, pris 

per abonnerad kilowatt 400 kronor per år. Aftal enligt denna tarfiff uppgöras ej kortare tid 

än ett år. 

2:o) Afgift för förbrukade kilowattimmar enligt mätare: pris 30 öre per kilowatt-timme. 

3:o) Årsackord med strömbegränsare samt afgift för förbrukade kilowatttimmar enligt 

mätare: innebär en kombination af 1:o) och 2:o); abonnenten måste förbinda sig till ett 

förbrukningsminimum af den uppmätta förbrukningen af 10 kronor per år. 

b) Hushållsändamål 
 Får ej användas under de mörkaste månaderna (november-februari) mellan klockan 3 och 

8 e.m. Pris (förslagsvis) 5 öre per kilowatt-timme. Drätselkammaren äger befogenhet att 

föreskrifva ett visst minimiantal abonnemang för viss stadsdel, innan anordningarne 

utföras. 

c)  Kraft i industriellt syfte 
kan ordnas antingen 

1) för obehindrad användning hvilken tid på dagen som helst eller 

2) för användning endast under de tider, då belysning vanligen ej användas. 

Priserna endast dessa tariffer ställa sig på följande sätt: 

 

De första 500 kwt……………………………………25 öre             25öre 

De följande 4,500 kwt……………………………….20 ”                 15” 

Därutöver…………………………………………….15”                  10” 

 

Antingen den ena eller den andra tariffen får väljas, ej båda samtidigt. Uppgörelser 

gälla för minst ett år. Därjämte hade kommittén föreslagit, att här föreslagna 

tariffer skulle börja tillämpas den 1 juni i år, att det belopp af omkring 8,000 

kronor, som återsstår å det af Stadsfullmäktige för elektricitetsverkets 

omorganisation beviljade anslag å 30,000 kronor, måtte ställas till 

Drätselkammarens förfogande i och för vidtagande af sådana åtgärder, som blifva 

en omedelbar följd af tillämpandet af de förändrade tarifferna för försäljning af 



elektrisk energi, samt att Drätselkammaren erhåller i uppdrag att utarbeta och 

fastställa förslag till kontrakt mellan elektricitetsverket och hvarje särskild 

abonnent å elktrisk energi äfvensom bestämma, huru kontrakten å stadens vägnar 

skola underskrifvas. Slutligen hade kommitténs ledamot Herr Falk framlagt ett 

särsklildt förslag därom, att de lägenhetsinnehafvare, som själfva bekosta elektrisk 

installation i sina bostäder och falla under afbetalningsinstallationen – per månad 

och år - ,inder installationsåret måtte erhålla fri belysning till 2 st. 16-ljus lampor 

(20 watt). Detta förslag hade jämväl kommittén biträdt. Beredningsnämnden hade 

hemställt, att Stadsfullmäktige ville fastställa de af kommitterade föreslagna 

tariffer och taxor med det af Herr Falk gjorda tillägg äfvensom bifalla, hvad 

kommittén i öfrigt i ärendet föreslagit. Vid föredragning af detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige att bordlägga detsamma. 

 

§18. 

Sedan Drätselkammren med anledning af fattat beslut att öfverlämna den 

elektriska installationsverksamheten inom staden till allenast en entreprenör hos 

Stadsfullmäktige hemställt om godkännande af vissa i samband därmed behöfliga 

föreskrifter beträffande likvidering genom drätselkontoret af arbeten, som komma 

att genom entreprenören utföras, hade Stadsfullmäktige genom beslut den 27 

sistlidne februari återremitterat ärendet till Drätselkammaren med förklaring, att 

Stadsfullmäktige ej ville till slutlig behandling företaga detsamma, innan 

Kammaren antagit de närmare bestämmelser, som skola lända till efterrättelse vid 

uppgörelse med den blifvande entreprenören. Vid förnyad behandling af detta 

ärende hade Drätselkammaren beslutit att i de förut antagna bestämmelserna göra 

följande jämkningar, nämligen: att bestämmelsen rörande entreprenörens 

skyldighet att vara bosatt på platsen skulle utbytas mot föreskrift att entreprenören, 

därest han icke själf är bosatt på platsen, skall hafva en här bosatt väl erfaren och 

lämplig representant samt att bestämmelserna rörande likvid till entreprenören för 

utförda arbeten kvartalsvis i enlighet med af elektricitetsverket upprättad 

förteckning öfver under kvartalet inkomna räkningar ändras så, att entreprenören, 

sedan han utfört ett af verket godkändt arbete och till verket insändt räkning därå i 

2 exemplar, skall äga att genom drätselkontorets uppbära likvid inom 30 dagar 

efter det räkningen blifvit af verket godkänd. 

Därjämte hade Drätselkammaren antagit följande  i anslutning härtill utarbetade 

bestämmelser: 

Instruktion för entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk; 

Bestämmelse angående likvidering af räkningar för genom elektricitetsverkets 

föreståndare i ärendet inkommen skrifvelse, hvari en jämförelse gjordes mellan 

den beslutade anordningen och fullständig kommunalisering af verket. Vid 

föredragning af detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut:  

att till den 1 oktober 1913 uppsäga de af Stadsfullmäktige antagna entreprenörerna 

firman Wikström & Jakobsson i Luleå och J.M. Nilsson i Umeå; 

att antaga de af Drätselkammaren nu föreslagna bestämmelser beträffande 

likvidering genom drätselkontoret af genom entreprenören utförda arbeten, dock 

med det tillägg till § 2 i dessa bestämmelser att för anläggningar, hvilkas värde ej 

öfverstiger 50 kronor, betalning kan erläggas med 5 kronor i förskott och resten i 

afbetalningar af 5 kronor den första söckendagen i hvarje månad därefter. Vid 

behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att afslå Beredningsnämndens 

förslag. Detta belsut fattades efter votering med 12 röster mot 11, hvilka senare 



afgåfvos för bifall till ett Herr Falk väckt förslag om återemiss af ärendet till 

Drätselkammaren för utredning rörande kommunalisering af 

installationsverksamheten. 

 

§19. 

Stadsbyggmästaren hade i enlighet med honom af Drätselkammaren meddelat 

uppdrag uppgjort alternativt kostnadsförslag till reparation af den s.k. Bodellska 

villan eller fastigheten n:o 474 i kv. Gladan, slutande å 3,425 resp. 4,155 kronor, i 

hvilka belopp dock inginge 230 kronor för omsättning af kakelugnar m.m.,hvartill 

medel funnos upptagana i årets utgiftsstat. Därefter hade en särskild kommitté 

efter besiktning å fastigheten tillstyrkt antagande af det billigare alternativet A., 

hvarjämte kommittén föreslagit tomtens ordnande med uppfartsvägar m.m för en 

kostnad af omkring 300 krono, hvarigenom totalkostnaden skulle stiga till omkring 

3,500 kronor. 

Under erinran att nu utgående hyror för fastigheten, 1,800 kronor, efter reparation 

kunde beräknas komma att stiga till 2,075 kronor, hade Drätselkammaren tillstyrkt 

utförande af ut- och invändig reparation af fastigheten i enlighet med alternativ A. 

äfvensom tomtens ordnande med uppfartsvägar, matjordsbeklädnad m.m. för ett 

sammanlagt belopp af högst 3,500 kronor. Beredningsnämnden hade därefter 

hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta utförande under 1914 af de utaf 

Drätselkammaren föreslagna arbeten. Vid föredragning af detta ärende beslöto 

Stadfullmäktige att återremittera detsamma till Drätselkammaren för ytterligare 

utredning rörande öfvervåningens uppdelande i två lägenheter m.m. 

 

§20. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 18 november 1912 för sin del godkänt 

ett ägoutbyte med J.E. Rosén af innehåll att Rosén af staden skulle erhålla de delar 

af fastigheten n:o 196, som falla inom tomt n:o 10 i kv. Gäddan, samt att staden af 

Rosén skulle erhålla de delar af afstigheten n:o 201, som falla inom Lots- och 

Hermelinsgatorna, med skyldighet för staden att för skillnaden i areal betala 

zonvärdet eller 765 kronor 50 öre, hvarjämte Rosén skulle äga att nyttja de i 

Hermelinsgatan belägna byggnaderna, till dess staden framdroge nämnda gata, då 

byggnaderna mot en köpeskilling af 300 kronor skulle tillfalla staden, hade Rosén 

till Dräteslkammaren anmält, att han kunde godtaga nämnda byte endast på vissa 

angifna villkor. Drätselkammaren hade därefter på förslag af Stadsingenjören hos 

Stadsfullmäktige hemställt om följande ändringar i de bestämda bytesvillkoren: 

att den Rosén tillhöriga delen af fastigheten n:o 201, som faller inom kvarteret 

Sillen och utgör 70,74 kv.-meter eller 802 kv.-fot finge ingå i bytet, hvarvid 

stadens mellangift skulle stiga till 966 kronor, samt att då den föreslagna 

köpeskillingen för byggnaderna satts så lågt särskildt med hänsyn därtill, att Rosén 

beräknades få nyttja byggnaderna en tid framåt, densamma måtte af staden 

erläggas samtidigt med det eventuellt bytesaftal rörande marken träffades. På nu 

föreslagna villkor hade Rosén förklarat sig villig att godkänna bytet. På 

Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige godkänna de föreslagna 

ändringarne i bytet samt föreskrefvo, att erforderliga medel härför skulle utgå af 

fastighetsfonden. 

  



 

§21. 

Uti en till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade P. Lalander, som förvärfvat 

fastigheten n:o 251 och å tomt n:o 2 i kv. Aborren, af hvilken tomt nämnda 

fastighet utgör större delen, önskade uppföra en större byggand, anhållit om 

stadens medverkan till reglering af tomten på så sätt, att staden med stöd af 

stadgandet i stadsplanelagen af år 1907 måtte verkställa expropriation af de 

fastighetsdelar, som äro erforderliga för reglering af tomten n:o 2 i kv. Aborren. 

Sedan antecknats, att Lalander förklarat sig villig att i så fall dels till sig lösa 

tomten n:o 2 i kv. Aborren till det pris staden finge betala för densamma, inclusive 

stadens kostnader, med afdrag af värdet för den del af fastigheten n:o 251, som 

faller inom Storgatan, beräknat efter zonvärdet, dels ställa antaglig borgen för detta 

sitt åtagande, hade Drätselkammaren, som ansåg ifrågasatt reglering icke minst 

från staden synpunkt fördelaktig, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, bifall till 

sökandens framställning. Vid behandling af ärendet hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Stadsfullmäktige måtte godkänna Drätselkammarens förslag med det 

tillägg att sökanden måtte skyldigkännas att ersätta staden den löseskilling staden 

vid en eventuell expropriation kan nödgas utgifva för den byggnader, som äro 

uppförda å fastigheten n:o 251, hvarjämte föreslogs, att kostnaden för lösen af 

gatumarken skulle tagas af fastighetsfonden. På förslag af Herr Åhrström beslöto 

Stadsfullmäktige att uppskjuta ärendets behandling till nästa sammanträde. 

 

§22. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af Gunnar Ljungholm hos Stadsfullmäktige gjord 

förfrågan om staden vore villig att till honom försälja den s.k. Wallstenska gården 

vid Notviken hade Drätselkammaren, med erinran att staden icke äger de å 

fastigheten befintliga byggnaderna, men väl tomten, innehållande 4,350 kv.-meter, 

hvilken genom Stadsfullmäktiges beslut den 17 oktober 1890 upplåtits på arrende 

under 25 år till O.A. Wallsten, hänvisat till Stadsfullmäktiges den 19 december 

1911 fattade beslut att afslå en liknande framställning från lägenhetens nuvarande 

innehafvare samt till Drätselkammarens därvid i ärendet afgifna yttrande. Vid 

behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, 

förklara sig ej villiga att försälja området i fråga. 

 

§23. 

Efter föredragning af en från Redaktören Hj. Larsson inkommen begäran om 

anstånd med erläggande af 1911 års resterande kommunalutskylder, beslöto 

Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att öfverlämna 

framställningen till Drätselkammaren, som äger att i ärendet besluta. 

 

§24. 

Sedan Stadsfullmäktige till Folkskolestyrelsen för yttrande remitterat en från 

småskolelärarinnan Ellen Wingård inkommen skrifvelse, hvari hon dels afsagt sig 

den pension, som beviljats henne, dels framställt begäran om utbetalning till henne 

af en summa af 2,000 kronor, som af Fattigvårdstyrelsen skulle ha blifvit på 

godtyckligt sätt använd, hade Folkskolestyrelsen med biläggande af en från Fröken 

Wingårds förmyndare infordrad förklaring hemställt, att skrifvelsen ej måtte till 

någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. På Beredningsnämndens hemställan och 

sedan en från Fröken Wingård inkommen ny skrifvelse i ärendet föredragits, 

beslöto Stadsfullmäktige bifalla Folkskolestyrelsens förslag. 



 

§25. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat följande från Lotsen H. 

Lundin inkomna förslag till ägoutbyte med staden för reglering af honom till större 

delen tillhöriga tomten n:o 4 i kv. Trasten: 

Luleå stad erhåller af Lundin: 

De 43,83 kv.meter eller 497 kv.-fot af fastigheten n:o 460, som falla inom 

Köpman- och Trädgårdsgatorna; 

Lundin erhåller af staden: 

de 6,11 kv-meter eller 69 kv.-fot af fastigheten n:o 461, som falla inom tomt n:o 4 

i kv. Trasten; 

hvarjämte staden för skillnaden i yta 428 kv.-fot betalar en mellanafgift, beräknad 

efter zonvärdet eller 30 öre per kv.-fot, af 128 kronor 40 öre. 

För egen del hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till sökandens framställning. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna 

ägoutbytet samt föreskrefvo, att stadens mellangift skulle utgå af Fastighetsfonden. 

 

§26. 

Genom beslut den 12 september 1912 hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren 

remitterat af J.F. Grafström och B.A. Hellsten var för sig hos Stadsfullmäktige 

gjorda framställningar om tillstånd att få verkställa tillbyggnader å dem tillhöriga 

fastigheter, enligt gällande stadsplan belägna å områden, som äro afsedda till gata, 

i och emot att vid tillbyggnad, sådan som de ifrågavarande, behöfva vid inlösen af 

fastigheten betala ersättning för det ökade värde densamma genom tillbyggnaden 

erhållit. Sedan ledamoten af Drätselkammaren Rådmannen P. Sandström afgifvit 

begärdt utlåtande i saken och därvid kommit till det resultat, att något fullt 

lämpligt eller för staden betryggande sätt att skydda stadens intressen uti 

ifrågavarande afseende enligt hans förmenande ej funnes, hade Drätselkammaren 

såsom eget yttrande till Stadsfullmäktige öfversändt nämnda utlåtande. Vid 

behandling af dessa ärenden beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla Grafströms och Hellstens ansökningar på af dem 

erbjudna villkor. 

 

§27. 

Bankaktiebolaget Norra Sverige hade med anledning af Stadsfullmäktiges beslut 

den 12 september 1912 att på vissa villkor erbjuda bolaget nedläggande af 

donationsjordsprocessen rörande bättre rätt till den s.k. Bryggeritomten eller 

fastigheten n:o 20 härstädes i skrifvelse till Stadsfullmäktige meddelat, att bolaget 

vore villigt att ingå förlikning på de af Fullmäktige uppställda villkor under 

förutsättning, dels att staden åtoge sig nödtorftigt underhåll af kajbyggnaden 

utanför tomten, dels att bolaget eller dess rättsinnehafvare på visst i skrifvelsen 

angifvet sätt erhölle företrädesrätt till förnyad upplåtelse af tomten. 

 

§28. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En skrifvelse från Stadsingenjören rörande ändring i Stadsfullmäktiges beslut 

den 12 sept. 1912 angående ändring i gällande stadsplan; 

2:o) Elektricitetsverkets föreståndares begäran om anslag för bevistande af svenska 

elektricitetsföreningens  årsmöte; 

3:o) Folkskolestyrelsens förslag rörande förflyttning af en biträdande lärarinna; 



4:o) Herr Ljungberg motion om bestämmande af antalet 

brännvinsförsäljningsställen för nästa period. 

 

§29. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Folkskolestyrelsens förslag till skolhubyggnader i Karlsvik 

2:o) Bergverksaktiebolaget Frejas begäran om leverans af elektrisk ström till dess 

krananläggning å Svartön; 

3:o) Carl Grubbens framställning om ersättning för nedlagd förbättring å vretan 

n:o 79-80; 

4:o) En framställning från J.Öhman m.fl. om åtgärders vidtagande för 

bostadsbristens afhjälpande; 

5:o) Herr Burmans motion om anslag till Norrbottens läns Handelskammare; 

6:o) Oskar Tappers begäran om afkortning af kommunalutskylder; 

7:o) P.Th. Auréns m.fl. framställning om Pilgatans framdragande förbi kvarteret 

Renen. 

§30. 

Till Hamndirektionen remitterades en af Herr Falk väckt motion om upprensning 

af viss del af Skurholmsfjärden. 

 

§31. 

Till Drätselkammaren, Byggnadsnämnden och Hälsovårdsnämnden remitterades 

en från Fattigvårdstyrelsen inkommen framställning om uppförande af 

nybyggnader vid fattiggården m. m.  

     Som ofvan 

                          

             På Stadsfullmäktiges vägnar: 

                             Per Segerstedt  

                                                                       A.Holm 

Justeradt: 

Per Segerstedt 

John Hansson 

K.V.Palm 
 

År 1913 den 27 maj efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar 

                                                                     

                                                                                    Å tjänstens vägnar: 

A. Holm.” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 23 

maj 1913. 

 

Närvarande: ordf. pastor J.Hansson,herr g.Norrby och G.Gustavsson, fröken Hildur 

Mörtzell samt undert. sekr. 

 

§1. 

Protokollen från sammanträdena den 4 april och den 21 april godkändes. 

 

§2. 

Timplanen och kursplanen för folkskolans högre avdelning fastställdes enligt av 

överläraren uppgjort förslag, dock med den ändring att terminen i matematik för sjätte 

klassen skulle omfatta endast fortsatta övningar med siffror och praktiska räkneexempel. 

Lärarepersonalen i högre avdelningar erhöll dock rätt att vidtaga smärre jämkningar i 

kursplanen, som kunde visa sig nödvändiga. 

 

§3. 

Nämnden beslöt, att det belopp av 150 kr. att fördelas på 30 sparbanksböcker med 30 kr 

på vardera, som av sparbanken ställt till förfogande, skulle utdelas som premier i 

folkskolans fjärde och femte klass för visat gott uppförande och god flit. Överläraren 

bemyndigades att efter förslag av vederbörande klasslärare utse de barn, som skulle 

erhålla dessa premier. 

 

§4. 

Överläraren befullmäktigade satt i Luleå sparbank utkvittera det belopp av 150:- kr. som 

ställts till folkskolestyrelsens förfogande. 

 

§5. 

Nämnden beslöt uttala sitt tack till förslagsställaren rektor H. Wallin som till direktören 

för Luleå sparbank för visad frikostighet på ett belopp av 150 kr. ställt till 

folkskolestyrelsens förfogande att utdelas som premie åt härmed följande lärjungar vid 

Luleå folkskola. 

 

§6. 

Avgång efter § 48 beviljades 

Helena Nilsson , f. 1898 

Dagny Anette Nilsson, f. 1897 

Ragnar Sjörling, f. 1899 och 

Sven Dahlsröm, f. 1898 

 

§7. 

Från en del föräldrar vid Notviken har inkommit en skrivelse med begäran att ytterligare 

en klass skulle inrättas vid Notvikens småskola. Nämnden beslöt föreslå 

folkskolestyrelsen,, att denna hemställan ej måste bifallas. 

 

§8. 

Nämnden beslöt föreslå folkskolestyrelsen att ej nu flytta tillbaka till Notviken men att i 

övrigt lämna frågan om innehavare av läraretjänsten i Notviken öppen. 

 

§9. 



Överlärare  P. Edv. Lindmark hade begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden förnya 

det senast utfärdade betyget. 

 

§10. 

Genom analys verkställd vid växtbiologiska anstalten i Luleå hade konstaterats att olje 

färgen i salen nr 7 innehåller betydliga mängder arsenik. Nämnden beslöt hemställa hos 

hälsovårdsnämden, att densamma måtte uttala sig om vilka åtgärder som med ansledning 

härmed bör vidtagas. 

                                 Dag som ofvan 

                                 John Hansson 

                                                        P.Edv.Lindmark” 



”Protkoll, fördt vid nämnden i Luleå den 28 maj 1913. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 14 februari. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes 6 st. räkningar å ersättning för kläder, som förstörts dels af rost 

och dels  genom förbränning vid desinfektion å epidemisjukhusets desinfektionsugn, å 

tillhopa kr. 112:-, och beslöt nämden med hänsyn till upplysningar stadsläkaren lämnat 

rörande sättet att förebygga dylik skadegörelse vid desinfektioner, att affordra 

vaktmästaren C.F. Johansson förklaring angående hans tillvägagångssätt vid begagnande 

af desinfektionsugnen. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne ett meddelande från drätselkammaren, att nämnden 

för nästkommande bränsleår icke hade att påräkna någon ved från stadens skog. 

Sekreteraren anmälde, att han med anledning häraf i samråd med epidemisjukhusets 

verkmästare gått i författning om inköp af c:a 30 famnar björkved för epidemisjukhusets 

behof till ett pris af kr.15.50 per famn och blef, denna åtgärd af nämnden godkänd. 

 

§4. 

Sedan drätselkammaren genom protokollsutdrag meddelat, att nämnden hade  att från och 

med ingången af år 1914 erlägga hyra för af nämndne disponerade lokalen med följande 

belopp pr. år nämligen för köttbesiktningsbyrån och hälsovårdstillsyningsmannnen bostad 

550 kr., ett rum i Pontusbaracken 90 kr, beslöt nämnden att med godkännanden häraf hos 

drätselkammaren hemställa, att det rum i Pontusbaracken, som upplåtits åt nämnden 

annekterats af fattigvårdsstyrelsen, måtte med snaraste ställas till nämndens disposition. 

 

§5. 

Från Stadsfullmäktige hade för yttrande remitterats en af barnmorskan Amanda Johansson 

gjord framställning om erhållande af fast lön från staden till ett belopp, motsvarande det 

som utginge till de tvenne ordinarie stadsbarnmorskorna samt räknat från innevarande års 

ingång. Vid ärendets behandling erinrade stadsläkaren om, att hälsovårdsnämnden vid  

besättande af stadsbarnmorskebefattningen enhälligt förordat fru Johansson till tjänstens 

erhållande, till hvilket förord, stadsfullmäktige emellertid icke tagit någon som helst 

hänsyn, hvarjämte han på det varmaste vitsordade det sätt, på hvilket fru Johansson 

utöfvade sitt kall äfvensom den  oegennytta hon städse ådagalade sitt kall äfvensom vid 

skötseln  af obemedlade barnföderskor äfvensom de ekonomiska uppoffringar hon därvid i 

många fall finge göra. Hälsovårdnämnden, som ansåg sig sakna anledning att frångå det 

vitsord som en gång lämnats fru Johansson, beslöt på af Johansson i skrifvelsen anförda 

skäl och med stöd af de upplysningar stadsläkaren lämnat hos stadsfullmäktige hemställa, 

att en gratifikation för innevarande år å 300 kronor måtte tillerkännas henne. 

 

§6. 

Från folkskolestyrelsen hade ingått anmälan att enligt vid växtbiologiska anstalten i Luleå 

verkställd analys oljefärgen i salen nr.7 i Östra skolan innehöllo betydliga mängder 

arsenik, jämte hemställan, att hälsovårdsnämnden ville uttala  sig om de åtgärder, som 

med anledning häraf borde vidläggas. Sedan ordföranden meddelat, att under de c:a 6½ år 



han varit stadsläkare i Luleå ingen från nämnda sal företett symtom af arsenikförgiftning, 

beslöt nämnden, att anmälan för närvarande icke skulle föranleda någonannan åtgärd än 

att handlingarna öfversändes till förste provinaialläkaren med begäran om hans utlåtande. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

                                                                       §7. 

Från förste provinsialläkaren hade inkommit en skrifvelse med anmärkningen vid 

inspektion af en del afträdesinrättningar i staden. Herr borgmästaren erhöll att få taga del 

af samtliga rappporter och handlingar innan ärendet företogs till afgörande och beslöt 

nämnden med bifall härtill uppskjuta ärendets behandling till ett kommande sammanträde. 

 

§8. 

Beslöt nämnden, att innan tillstånd lämnades till öppnande af matvaror- mjölk och 

slakteributik, äfvensom korffabrik, inspektion skulle förrättas af en af nämndens 

ledamöter och hälsovårdstillsyningsmannen. 

 

§9. 

Från Nils Lindholm m.fl. hade ingått anmälan, att soptunnorna å tomt n:r 1 i kvarteret 

Mörten vore placerade nära intill fastigheten n:r 2 inom samma kvarter, hvilket hade till 

följd att hyresgästerna i sistnämnda fastighet vore synnerligen besvärade af s.k. spyflugor 

och obehaglig lukt under den varma årstiden, hvarför de ansågo det af hälsoskäl 

nödvändigt, att soptunnorna placerades å annat ställe. Med anledning häraf beslöt 

nämnden förständiga fastighetens ägare målaren J.O. Öhman att ställa sig till noggrann 

efterrättelse bestämmelserna i § 20 af gällande hälsovårdsstadga vid äfventyr att lagliga 

åtgärder eljest komma att vidtagas mot honom. 

 

§10. 

På därom gjord framställning beviljades sjuksköterskan vid epidemisjukhuset Göta 

Wikman afsked från den 1 juli innevarande år hvarjämte beslöts, att tjänsten skulle 

tillsättas endast på förordnande, till dess instruktion för sjukhusets personal blifvit 

antagna. Stadsläkaren fick i uppdrag att inkomma med förslag till tjänstens återbesättande 

underhand eller därest detta visade sig omöjligt genom annonsering. 

  

§11. 

Anmälde  S.Hj. Widmark, att han i slaktare Sundlings gård, Köpmangatan 46, öppnat 

kött-fläsk och charkuteriaffär och uppdrag åt länsveterinär Rosengren och 

tillsyningsmannen att verkställa besiktning af lokalerna. 

 

§12. 

Beslöt nämnden bifalla en af hälsovårdstillsyningsmannen gjord hemställan att vid 

besiktning af från Finland importeradt kött få anlita biträde af lämplig person. 

 

§13. 

Beslöt nämnden låta införa den sedvanliga annonsen  ang. fosterbarnsvården 3 gånger i 

hvardera af ortens tidningar. 

  



§14. 

Med anledning af en anmälan från hälsovårdstillsyningsmannen, att infartsvägen till 

köttbesiktningsbyrån äfvensom gårdsplanen vore i behof af grusning, beslöt nämnden hos 

drätselkammaren hemställa, att kammaren ville låta verkställa sådan grusning. 

 

§15. 

En från tillsyningsmannen gjord hemställan om åtgärd från nämndens sida till förbättring 

af hans nuvarande löneförmåner öfverlämnades till ordföranden och sekreteraren för 

förslags afgifvande. 

 

§16. 

Anmälde Fanny Josefsson att hon ämnade i huset n:r 57 vid Stationsgatan bedrifva 

matvaru- och diversehandel i förening med mjölkaffär och servering af smörgåsar och 

läskedrycker. Med anledning häraf uppdrogs åt länsveterinär Rosengren och 

tillsyningsmannen att verkställa besiktning af lokalerna. 

 

§17. 

Anmälde bagaremästaren A. Oscarsson, att han i fastigheten nr 223 i kvarteret Forellen 

öppnat bageriaffär i förening med kafé. Med anledning häraf uppdrogs åt länsveterinär 

Rosengren och tillsyningsmannen att verkställa besiktning af lokalerna. 

                                                                

                                                                   Som ofvan 

                                                                  Å tjänstens vägnar 

                                                                  J.O.Dahl. 

Justeradt 

Axel Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 maj 1913 

 

 

Närvarande: Herrar Lindgren,Gullberg,Rignell,Sundbreg,, fröken Björkman, fru 

Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 30 april och 14 maj. 

 

§2. 

Till protokollet skulle antecknas, att Sofia Melin den 2 maj fick tillstånd att lämna 

fattiggården, hvaremot en liknande framställning från Anders Lundström afslogs. 

 

§3. 

Anmälde herr Gullberg, att sedan den förmente fadern till gossebarnet Erik Gustaf Herbert 

Bergström 

§4. 

Anmälde tillsyningsmannen att Johanna Eleonora Persson afled å fattiggården den 1 maj. 

 

§5. 

Sedan styrelsen fått vidkännas kr.68:50 för ogifta Johanna Augusta Anderssons 

lasarettsvård m.m, hvarå Andersson sedermera afbetalt 30 kronor, hade Andersson med 

förmälan, att hon fortfarande på grund af sjukdom vore oförmögen att sig försörja, 

hemställt, att styrelsen ville efterskänka återstående beloppet kr. 38:50. Styrelsen beslöt 

emellertid att för närvarande afslå denna begäran samt uppdrog åt ordföranden och 

tillsyningsmannen att följa ärendet. 

§6. 

Beslöt styrelsen, att alla under dess förvaltlning stående fonder skulle placeras i Luleå 

Folkbank, där högsta ränta erhölles. 

§7. 

Anmälde tillsyningmannen att A.F. Stålbröst aflidit å Fattiggården den 6 maj. 

 

§8. 

En af Henrika Berggren gjord framställning att få lämna fattiggården beslöt styrelsen med 

hänsyn till hennes oförmaåga att förörja sig afslå. 

 

§9. 

På därom af stationskarlen E.A. Öhlund i Kiruna gjord framställning höjdes 

fosterbarnsarvodet för Oskar Öqvist till 120 kronor per år. 

 

§10. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Vilhelm Zakrisson på grund af sjukdom (halskräfta) måst 

intagas på härvarande lasarett enligt stadsläkarens föreskrift. 

 

§11. 

Anmälde tillsyningsmannen, att  Betty Alida Karlsson och hennes några månader gamla 

barn måst intagas å fattiggården den 21 maj. 

  



§12. 

Till utom staden bosatta understödstagare utdelades 173 kronor, däraf 25 kronor till andra 

kommuners understödstagare. 

§13. 

Uppdrogs åt sekreteraren att uttaga stämning å skomakaren Gideon Sundling i Boden med 

yrkande om barnuppfostringsbidrag till Agda Malm och Betty Alida Karlsson till hvilkas 

barn han uppgifvits vara fader. 

§14. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under maj. 

 

                                                                §15. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst utfärdas för Anna Nikolina 

Berlins vård å härvarande lasarett, enär hennes fader hemmansägaren Carl Johan Berlin 

vägrat betala för henne. Styrelsen beklöt med godkännande häraf uppdraga åt sin 

sekreterare att söka förhjälpa Anna Berlin att utfå ett arf som hon uppgifvit sig hafva 

innestående hos fadern. 

§16. 

Anna Maria Öhmans anhållan att utan ersättning få öfvertaga sonen Konrad som för 

närvarande vore utackorderad i Hednoret, bifölls. 

 

§17. 

Åt tillsyningsmannen uppdrogs att under hand infordra anbud å utackordering af gossen 

Johan Ovales Rönnqvist, som f.n. vistades å fattiggården. 

 

§18. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick 

till kr.380:16. 

§19. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick 

till 291:18. 

§20. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. Den kontanata utdelningen 

uppgick till 229:25. 

§21. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen 

uppgick till kr. 275:50. 

 

§22. 

På stadsläkarens tillstyrkan beslöt styrelsen bekosta Ida Katarina Erikssons resa till 

Stockhol i och för inpassande af ett konstgjordt ben, och uppdrogs åt ordförande och 

tillsyningsmannen att ordna denna angelägenhet. 

 

§23. 

N.O.L. Wikström hade hemställt, att styrelsen ville bekosta en del vårbrukskörning åt 

honom, enär han själf saknade medel härtill och beslöt styrelsen bifalla hans begäran. 

 

§24. 

Hos styrelsen hade vaktmästaren B.A. Larzon anhållit om semester från den 21 

instundande juni samt att styrelsen ville bestämma, huru lång ledighet han kunde få. Vid 



behandling häraf beslöt styrelsen uppdraga åt ordförande att i samråd med 

tillsyningsmannen bestämma tiden för vaktmästare Larzons ledighet. 

 

§25. 

Beslöt styrelsen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan om ett semestervikariatsarvode 

för hushållerskan å fattiggården å 40 kronor. 

 

§26. 

Beslöt styrelsen anslå 4 kronor att af fröken Mattson efter godtfinnande utdelas till dem 

vid fattiggården, som biträdt Gustafsson skötsel. 

 

§27, 

Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes i Värmlands län 

utslag i fattigvårdsmål rörande F.F. Öhlund. 

 

§28. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Fanny Maria 

Johansson och Georg Adolf Pettersson samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Alfred 

Ahlström. 

 

§29. 

Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län 

utslag i fattigvårdsmål rörande Ida Katarina Eriksson. 

 

§30. 

Föredrogs och lades till handlingarna Öfverståthållarämbetets utslag i fattigvårdsmål 

rörande N.J. Öqvists barn. 

 

§31. 

Diakonissans rapport öfver maj månads utgifter lades med godkännande till handlingarna. 

 

§32. 

Beslöt styrelsen anmäla till Neder-Kalix fattigvårdsstyrelse, att Elin Olsson fått ännu ett 

barn, hvadan hon komme att hemsändas, därest styrelsen icke medgåfve, att hennes 

understöd finge höjas till 20 kronor per månad. 

                                                                        

                                                            Som ofvan 

                                                            Å tjänstens vägnar 

                                                            J.O.Dahl 

 

Justeradt: 

H.Lindgren 

Alfr. Gullberg 

M.Sundström” 



Juni år 1913 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 juni 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Isakson, Danielsson, Skarstedt och Nilsson äfvensom 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

 Föredrogs och justerades protokollet af den 18 nästlidne maj. 

 

§2. 

Vi förnyad behandling af L.O. Löfgrens begäran om nedsättning i 1912 års arrendeafgift för 

s.k. Hornbergska vretan beslutade Nämnden att remittera ärendet till Stadsingenjören för 

yttrande och utredning bl.a rörande de minskningar i areal, som vretan under arrendetiden 

undergått.                                 

§3. 

Sedan L.O. Löfgren under hand inkommit med anbud att arrendera den s.k. Hornbergska 

vretan å Mjölkudden för en arrendeafgift af 200 kronor pr år mot villkor att taket å uthuset af 

staden reparerades, hade Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med 

alternativt förslag till reparation af de å vretan befintliga byggnaderna, slutande å 600 resp. 

950 kronor. Sedan antecknats, att Tekniska nämnden på arrendeauktion den 9 sistlidne maj 

utarrenderat lägenheten i det skick, densamma befinner sig under 2 år, beslutade nämnden vid 

förnyad föredragning af ärendet att lägga Löfgrens anbud och Stadsbyggmästarens 

kostnadsförslag utan vidare åtgärd till handlingarne. 

 

§4. 

En från stadskamreraren inkommen skrifvelse med förslag att staden för att komma i 

besittning af hela kvarteret Fisken måtte af Brandfors sterbhus förvärfva den del af fastighet 

161, som faller inom nämnda kvarter, beslutade nämnden att remittera till Stadsingenjören för 

yttrande och utredning bl.a. rörande det till inköp föreslagna områdets storlek och i hvad mån 

ytterligare förvärf af mark behöfver göras, för att staden skall bli ägare till hela kvarteret 

Fisken. 

  

§5. 

Maria Wallström hade uti ingifven skrifvelse anhållit om befrielse från erläggande af 1912 års 

arrendeafgift för tomtplats i kvarteret Aspen samt om nedsättning f.o.m. år 1913  af 

arrendeafgiften från nu utgående 20 kronor till 10 kronor pr.år. Efter föredragning af ett af 

Stadskamreraren öfver ansökningen afgifvet yttrande, beslutade Nämnden att på däri angifna 

skäl dels afskrifva 1912 års arrendeafgift med 20 kronor dels bestämma att arrendeafgiften 

f.o.m. innevarande år skall utgå med 10 kronor. pr.år. 

 

§6. 

Beslutade nämnden att på därom i skrifvelse gjord framställning lämna föreståndaren för 

elektricitetsverket tillstånd att från firman Chr.Berg 6 C:o i Malmö inköpa 50 st. 

ytterledningssäkerhetsapparater med patroner och krokar till ett pris af 230 kronor förutom 

kostnader för frakt och emballage. 

  



§7. 

Beslutade nämnden, att en från Luleå skytteförening inkommen framställning att få taga virke 

från stadsskogen till reparationen af skjutbanans markörgrafvar m.m. skulle remitteras till 

Revirförvaltaren för erhållande af yttrande och eventuellt förslag till köpeskilling. 

 

§8. 

W. Thurfjell hade hos Drätselkammaren erhållit att få för fem år arrendera dels stadens del af 

det inhägnade området af tomt n:r 4 i kvarteret Alkan, dels ett område af 60 cm:s bredd af 

Vattugatan utefter tomterna n:r 3 och 4 i samma kvarter. Med bifall härtill beslutade Nämnden 

att arrendeafgift skall utgå med 10 kronor pr. år, räknadt fr.o.m den 1 nästlidne maj. 

 

§9. 

Beslutade nämnden att uppdraga till Ordföranden och Stadskamreraren att utfärda af 

brandchefen U. Ullman begärdt tjänstgöringsbetyg. 

 

§10. 

Leo Ruths Boktrycker hade hos drätselkammaren anhållit att få flytta den annonspelare, som 

nu står vid norra kajen i hörnet af Skeppbro- och Stationsgatorna, till den fria platsen af 

Smedjegatan emellan Köpmans- och Staionsgatorna, och beslutade Nämnden på tillstyrkan af 

stadsingenjören att på så sätt bifalla ansökningen, att tillstånd meddelas Leo Ruths 

Boktryckeri att hafva ifrågavarande annonspelare tills vidare stående å nämnda del af 

Smedjegatan på af Stadsingenjören närmare anvisad plats. 

 

§11. 

Efter föredragning af en från stadskamreraren inkommen skrifvelse i ärendet beslutade 

nämnden beträffande den till hemmansägaren A.H. Hedström i Gäddvik utarrenderade 

Moritsängen n.o. om järnvägen: 

att nuvarande c:a 1045 meter långa gärdesgården å Moritsängen emot väster mellan 

Hermansängen och järnvägen icke skall iståndsättas och att arrendatorn skall befrias från 

skyldighet att underhålla densamma, 

att de tvenne staden tillhöriga längst i söder belägna ladorna skola försäljas till arrendatorn 

efter ett pris af 20 kronor pr. st. 

att de tvenne nya lador skola på stadens bekostnad uppföras på ängen, eventuellt genom 

ditflyttning af tvenne  å Notviken befintliga sådana, 

att uppdraga till arrendtorn att mot ersättning, som sedermera kommer att bestämmas, dels 

iordningställa två å ängen befintliga bristfälliga lador samt eventuelt till Moritsängen flytta de 

båda å Notviken stående ladorna samt iordningställa desamma, 

att nödigt virke för ifrågavarande ändamål, med undantag af bräder, skall tillhandahållas 

arrendatorn från stadsskogen. 

Nämnden beslutade vidare 

att arrendatorn därest gärdesgård kommer att uppsättas i rågången mellan Notvikshemmanet 

och Kyrkoherdebostället från järnvägen till Moritsängen, skall vara skyldig att under 

arrendetiden underhålla densamma, samt att lämna Stadskamreraren i uppdrag att å 

drätselkammrens vägnar hos revirförvaltaren begära utsyning af det virke, arrendatorn för 

förutnämnda ändamål äger att utfå från stadsskogen. Slutligen beslutade nämnden att i 

blifvande kontrakt med arrendatorn den bestämmelsen skulle få utföras, att därest uppsägning 

af kontraktet icke sker minst sex månader före aftalade arrendetidens utgång, detsamma skall 

anses förlängdt på ett år för hvarje gång. 

 

§12. 



Hos Drätselkammaren hade Hulda Jakobsson anhållit om tillstånd att å stadens mark å en af 

tomterna n:r 7 i kvarteret Ripan och n:r i Alkan uppsätta  en försäljningskiosk. Sedan  

Stadsingenjören afstyrkt bifall till framställningen beslutade Nämnden att afslå densamma. 

 

§13. 

Robertviks ångsåg hade i till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjort framställning att få under 

25 år arrendera vissa i skrifvelsen uppräkande områden, behöfliga för firmans sågverksdrift. 

Efter  föredragning af ett af Stadskamreraren afgifvet yttrande beslutade Nämnden att 

återremittera ärendet till Stadskamreraren med uppdrag att inkomma med förslag till sådan 

kontraktsbestämmelse, att staden utan hinder af nyttjanderättslagen 2 kap. 3 § kan före den 

föreslagna arrendetidens slut för något sitt behof komma i besittning af marken. 

 

§14. 

Kaptenen Magnus Huss hade under uppgift att han ämnade vidttaga reparation och 

tillbyggnad af fastigheten 150 i kvarteret Haren hos drätselkammaren hembjudit fastigheten 

till inlösen af staden för brandförsäkringsvärdet, 12000 kronor. Sedan Stadsingenjören och 

Stadsmästaren afstyrkt, att staden f.n. skulle inlösa fastigheten beslutade Nämnden att 

framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§15. 

Föredrogs och utanordnades följande räkningar 

Luleå Träförsäljning, diverse virke                          Kr. 52:04 

          D:o                ,       ”        ”                                ”    6:69 

Svenska Elektricitetsföreningen årsafgift                  ”   45:- 

C. Gustafsson, inventering                                         ”   30:- 

J.  Danielsson,       ”                                                    “   30:- 

J.A. Nilsson & J. Danielsson                                      “   18:- 

 

§16. 

H. Sellins Plåt- & Smidesverkstad hade i skrifvelse till Stadskamreraren hemställt om 

befrielse från erläggande af 3 kronor, utgörande  af elektricitetsverket debiterad ersättning för 

skada, åsamkad verket tillhörig ljusledning vid genom Sellins arbetare verkställd snöskottning 

af tak. Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att med afslg å Sellins framställning 

vidhålla den verkställda debiteringen. 

 

§17. 

Sedan Stadsfullmäktige beslutit att till Stationskarlsförmannen Erik Pettersson försälja ett af 

drätselkammaren å karta med grön färg utmärkt område af 3015 kvm. af vretan n:r 195 å 

Hertsön med undantag af nordöstra delen af detsamma om c:a 400 kvadratmeter areal till ett 

pris af 20 öre pr kvm, hade Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag å kartan med en 

grön linje utmärkt ifrågavarande område, utgörande i vidd 2618,o kvm. Med godkännande 

häraf beslutade Nämnden att köpeaftal rörande det sålunda bestämda området skulle med 

Pettersson upprättas. 

 

§18. 

P.J. Palm hade, under uppgift att han den 15 nästlidne april nästlidne april skadat sitt ena öga 

och därefter varit oförmögen att försörja sig och sin familj i till Stadsfullmäktige ställd 

skrifvelse anhållit,att ett understöd af 1 krona pr dag, räknadt f.o.m. den 15 nästlidne april och 

tills han af läkare antingen blir förklarad frisk eller ögonskadan förklaras obotlig, måtte till 

honom utbetalas. Sedan Stadsingenjören tillstyrkt framställningen beslutade Nämnden att hos 



Stadsfullmäktige hemställa att ett understöd af 1 krona pr dag måtte få till Palm utbetalas 

tillsvidare, och intill dess läkare förklarar honom frisk eller ögonskadan visas vara obotlig 

dock högst under 90 dagar. 

 

§19. 

Luleå Goodtemplars Restaurantförening hade inkommit med förklaring öfver af föreningen 

vidtagen åtgärd att utan vederbörligt tillstånd hafva för uppförande af en musikpaviljong 

nedhuggit 3 st. tallar å Gültzuudden. Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att af 

restaurantföreningen fordra ersättning för de nedhuggna träden med sammanlagdt 15 kronor 

under erinran tillika, att föreningen icke äger rätt att vare sig borttaga några träd, flytta eller 

borttaga några byggnader eller dl. utan att drätselkammarens tillstånd därtill i god tid därförut 

inhämtats. 

 

§20. 

Beslutade nämnden på hemställan af stadsbyggmästaren att bifalla en af Luleå Goodtemplars  

restaurantförening hos drätselkammaren gjord anhållan om tillstånd att flytta å Gültzuudden 

befintlig cigarrkiosk till för föreningen mera lämplig plats därstädes. 

 

§21. 

Sedan brandchefen U.Ullman i skrifvelse till Stadsfullmäktige anhållit om ett resebidrag af 

100 kronor för bevistande af Svenska Brandchefsföreningens årsmöte i Sundsvall den 27 och 

28 innevarande juni, beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

ansökningen mot villkor att brandchefen till drätselkammaren ingifver en kortfattad berättelse 

rörande vid mötet vunna erfarenheter, som kunna komma staden till nytta. 

 

§22 

Hos drätselkammaren hade fastighetsaktiebolaget Brage anhållit att i och för installation af 3 

stycken vattenklosetter i fastigheten n:r 6 i kvarteret Flundran få använda befintliga 2½” 

luftledningar, som äro framdragna  från urinoarer och tvättställ från botten, en trappa upp, 

genom vind och yttertak. Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen, 

beslutade Nämnden att lämna bifall till densamma; dock skulle sökanden vara skyldig att 

vidtaga nödiga förändringar, därest olägenhet skulle komma att uppstå på grund af den nu 

medgifna anordningen. 

 

§23. 

Beslutade nämnden att till ett kommande sammanträde bordlägga från Stadsingenjören 

inkommen berättelse öfver vattenledningsverkets verksamhet under åren 1911 och 1912. 

 

                                                                                   Som ofvan 

                                                                                   Å tjänstens vägnar: 

                                                                                   K.H. Santesson 

Justeradt den 19/6 1913. 

H.K.Brändström ” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 4 juni 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordförande samt Herrar Flemström, Hellström, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Hellsten, 

Fröken Holm, Herrar Falk, Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, 

Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades 

Herrar Wahlgren, Nordström, Åhrström, Andersson, Lind och Leijonflycht samt Fröken 

Svensson. Af dessa hade Herrar Nordström och Leijonflycht ej med kallese anträffats och de 

öfriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. Därjämte bevistade Herr 

Borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos Herrar Falk och Edström att jämte Herr Ordföranden måndagen den 9 i denna månad 

klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid senaste sammanträdet den 22 sistlidne maj förda protokoll. 

 

§3. 

Företogs till förnyad behandling det från senaste sammanträdet uppskjutna ärende angående 

af elektricitetsverkskommittén framlagt förslag till förändrade tariffer och taxor för 

försäljning af elektrisk ström, och belsöto Stadsfullmäktige därvid att med anledning af ett 

utaf Herr Fernlund framburet nytt förslag till dylika taxor remittera ärendet till en särskild 

kommité, bestående af herrar Falk, Westerberg och Fernlund samt Telegrafinspektoren A.G. 

Larsson med Herr Fernlund som sammankallande. 

 

§4. 

Vid företagen behandling af det från Stadfullmäktiges sebaste sammanträde uppskjutna 

ärende angående P.Lalanders framställning om stadens medverkan till reglering af tomt n:o 2 

i kvarteret Aborren, beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Drätselkammaren att söka 

åstadkomma godvillig öfverenskommelse mellan parterna samt att, därest detta ej 

lyckades,efter undesökning af en sådan åtgärds laglighet, verkställa expropriation i enlighet 

med Beredningsnämndens förslag af de fastighetsdelar, som erfordrades för reglering af 

tomten i fråga. Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 8, hvilka senare afgåfvos 

för bifall till Beredningsnämnden förslag oförändradt. Därjämte befullmäktigades 

Drätselkammaren att själf eller genom den Drätseökammaren i sitt ställe förordnade 

anhängiggöra och utföra talan angående expropriationen, och skulle utdrag af detta protokoll 

därvid tjäna såsom fullmakt. 

 

§5. 

Antecknades att Fröken Svensson och Herr Andersson under behandlingen af det i föregående 

paragraf omförmälda ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§6. 

Vid företagen behandling af det från Stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistlidne april 

bordlagda ärende rörande Änkefru Lina Hammarsttröms begäran omafkortning af de hennes 

aflidne man år 1912 påförda kommunalutskylder, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att med bifall till framställningen, bemyndiga Stadsfogden att upptaga 

utskylderna i fråga, utgörande 227 kronor 70 öre, å nästa afgifvande afkortningsförslag. 



 

§7. 

Sedan Luleå Köpmannaförening inkommit med begärt yttrande öfver den förklaring 

justeraren i 51 och 52 distrikten afgifvit i anledning af Stadsfullmäktiges hos Kungl. 

Kontrollstyrelsen gjorda framställning om tillsättande af en särskild justerare i 52 distriktet 

med bostad i Luleå, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att såsom 

infordrat utlåtande i ärendet förklara sig ej ha något att erinra emot Köpmannaföreningens 

alternativa förslag att tiderna för justerings förättande i Luleå stad måtte utsättas till januari 

månad under fyra och februari månad under fyra dagar hvarje år. 

 

§8. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadfullmäktige till förtydligande af sitt den 12 

september 1912 fattade beslut att ingå till Kungl.Maj:t med underdånig ansökan om 

fastställelse af vissa beslutade ändringar i gällande stadsplan måtte förklara, att den begärda 

fastställelsen afser följande ändringar i stadsplanen, nämligen: 

Kvarteret Kajan och Ankan afskäras snedt å södra sidan; 

Kvarteret Harren och Gersen sammanslås till ett kvarter, som i sig upptager mellanliggande 

del af Timmermansgatan; 

Kvarteret Stören, som för närvarande är genomskuret af hamnspåret, uppdelas tillika med 

planen utanför kvarteret i sex mindre kvarter: Ålen, Sälen, Räkan, Kräftan, Hummern och 

Krabban; 

Kajlinien ändra dels enligt redan utförda kajer och dels så att kurfvorna borttagna, då en rak 

linie torde vara lämpligare för båtarnes tilläggning, allt i enlighet med kartan; 

Tomterna i kvarteren Harren, Gersen, Ålen, Kräftan, Hummern, och Krabban samt tomterna 

N.o 1 och 2 i kvarteret Gäddan afses för upplag; 

Kvarteret Räkan afses för industriella ändamål; 

Kvarteret Sälen afses för vanliga byggnadsändamål. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att remittera detsamma till 

Byggnadsnämnden för yttrande, sedan det genom Magistraten blifvit hos Konungens 

Befallningshfvande återkallat. 

 

§9. 

Sedan Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige gjort framställning därom, att i stället för 

biträdande lärarinnan Amanda Forsén, som vid nu inträffad ledighet bör förflyttas till 

småskolan, få tillsätta en e.o. folkskolelärarinna, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af 

Beredningsnämnden, att bifalla denna framställning under villkor att i årets stat upptaget 

anslag till aflöning af en biträdande lärarinna under motsvarande tid besparas. Detta beslut 

fattades efter votering med 14 röster mot 11, hvilka senare afgåfvos för afslag å 

Folkskolestyrelsens framställning. 

 

§10. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från föreståndaren för 

elektricitetsverket inkommen begäran om ett anslag af 160 kronor till bestridande af 

kostnaden för deltagande i Svenska elektricitetsföreningens sammanträde i Stockholm den 3-

31 innevarande maj, och hade Drätselkammaren för egen del tillstyrkt, att ett anslag lämnas 

till ingenjör R. Bergman att såsom elektricitetsverkets representant deltaga i frågavarande 

sammanträde, dock med det tillägg att han icke borde äga rätt att beräkna högre 

dagtraktamente än 10 kronor, inclusive ersättning för transport af reseeffekter, hvarvid 

kostnaderna skulle komma att utgöra 130 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslöto 



Stadsfullmäktige, på hemställan Af Beredningsnämnden, att som tiden för bevistande af 

ifrågavarande möte nu gått till ända, framställningen ej skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§11. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Ljungberg föreslagit, att som tiden för nu 

gällande rättigheter till detaljhandel med brännvin inom staden tilländagår med innevarande 

år, Stadsfullmäktige måtte besluta att rätt till försäljning af brännvin inom staden under 

ytterligare tre år från och med den 1 januari 1914 måtte medgifvas att äga rum i samma 

utsträckning som enligt Stadsfullmäktiges beslut den 8 september 1910 gäller under 

innevarande år, nämligen å ett utminuteris- och ett utskänkningsställe, bägge förlagda till 

stadshuset. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla 

motionen. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, att rätt till försäljning af 

brännvin inom staden i den utsträckning som Beredningsnämnden föreslagit skulle få äga rum 

under ytterligare ett år från och med den 1 januari 1914. Beslutet fattades med 15 röster mot 

10, hvilka senare afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag oförändradt. 

 

§12. 

Uti afgifvet yttrande öfver en från eldarne vid elektricitetsverket K.J. Andersson och J.O. 

Blomqvist inkommen framställning att de måtte bibehållas i stadens tjänst efter den 1 

nästkommande juni, från hvilken tid de blifvit uppsagda från innehafvande befattningar vid 

verket med anledning af detsammas omläggning, hade drätselkammaren beslutit, att som 

arbete f.n. finnes att tillgå dels vid elektricitetsverket, dels vid stadens gatuarbeten, hos 

Stadsfullmäktige föreslå, att de sökande finge bibehållas i stadens tjänst i extra anställning 

med nuvarande löneförmåner under ytterligare fyra månader, räknadt från och med den 1 juni 

1913, mot skyldighet att utföra det arbete af olika beskaffenhet, som kan komma att åläggas 

dem. Därjämte hade Drätselkammaren beslutit, att lön på här ofvan angifna villkor skulle får 

utbetalas till sökandena under tiden från och med den 1 instundande juni och intill dess 

Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken. Vid  ärendets behandling beslöto 

Stadsfullmäktige , på hemställan Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag 

under uttalande tillika, att det bör förefinnas möjlighet för Drätselkammaren att bereda 

eldaren Andersson fast plats med bibehållna löneförmåner genom uppsägning af den i extra 

befattning antagna eldaren vid stadshuset, framför hvilken Andersson bör ha företräde på 

grund af ålder. Därjämte beslöts, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att erforderliga 

medel, där så tarfvas, skulle tagas af i stat för oförutsedda utgifter anslaget belopp. 

 

§13. 

Sedan Luleå stad till härvarande rådstufvurätt instämt Fastighetsaktiebolaget Spiggen att 

höras öfver yrkandet om afträde till staden af vissa tomtdelar å det s.k. Oskarsvarf, hade 

nämnda bolag uttagit genstämning å staden med yrkande att erhålla ersättning för nödig och 

nyttig förbättring, som af bolaget och dess fångesmän verkställts å ifrågavarande områden, 

såsom odling, planering, väganläggningar, utfyllning af stränderna, uppförande af hus- och 

kajbyggnader m.m. Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt 

Drätselkammaren att utse ombud, som å stadens vägnar utför svarandetalan i nämnda 

rättegång, och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna ombudet såsom fullmakt. 

 

§14. 

En från Fredrika Håkansson till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse med begäran om 

understöd för hennes dotter i och för genomgående af ett småskolelärarinneseminarium 

beslöto Stadsfullmäktige att lägga till handlingarna. 

 



§15. 

Till Drätselkammaren remitterades 1:o) En framställning från C. Skarstedt m. fl. om 

framdragande af vattenledning till dess lägenheter vid Hertzögatan; 

2:o) Adolf Erikssons begäran om afkortning af kommunalutskylder. 

                                                   

                                                     

                                                Som ofvan 

 

                                               På Stadsfullmäktiges vägnar: 

 

                                              Per Segerstedt 

  

A. Holm 

 

 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

P. Edström, 

Nils Falk. 

 

År 1913 den 13 juni efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar 

                                                                                    

Å tjänstens vägnar: 

A. Holm.” 



” Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 6 juni 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman och Fernlund. 

 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 21 nästlidne april. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 april 1913 beträffande §§ 3-6 och 10 samt 

Stadsfullmäktiges protokoll af den 22 maj 1913 beträffande §§ 7-10, 15 och 23. 

 

§3. 

Luleå Järnverks Aktiebolag hade hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af 

Kungl.Kammarrättens utslag af den 31 januari 1913 af viss del af bolagets 

kommunalutskylder för år 1911. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att hos 

Kungl. Maj:t anföra besvär öfver ifrågavarande utslag samt att uppdraga till e.o 

hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å Drätselkammarens vägnar 

uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären. Protokollet förklarades i denna del genast 

justeradt. 

 

§4. 

Magistraten hade till Drätselkammaren öfversändt en af Stadsfiskalen uppgjord förteckning å 

persedlar m.m., erforderliga för poliskåren under maj månad 1913; och beslutade 

Drätselkammaren att bemyndiga Stadsfiskalen anskaffa de i förteckningen som behöfliga 

angifna persedlar m.m. 

 

§5. 

Sedan Magistraten inkommit med yttrande öfver Stadskamrerarens skrifvelse rörande 

auktionskammarens förseende med uppvärmning, städning och belysning på stadens 

bekostnad beslutade Nämnden vid förnyad föredragning af ärendet att i fri lokal, som staden 

har att tillhandahåll, skall ingå bränsle, lyse och städning. 

 

§6. 

Arbetaren G. Stjernborg hade under uppgift, att han år 1911 blifvit bevillingstaxerad omkring 

200 kronor för högt, hos Stadsfullmäktige anhållit om afkortning af så stor del af  

ifrågavarande års kommunalutskylder, som motsvarar det belopp, som sålunda oriktigt skulle 

påförts honom. Sedan utaf Stadsingenjören lämnad lämnad utredning framgått, att Stjernborg 

under så godt som hela år 1910 varit sysselsatt i stadens tjänst och därunder haft en inkomst af 

992 kronor 48 öre, hade Nämnden anhållit om yttrande från Taxeringsnämndens ordförande, 

som meddelat, att vid taxeringen till Stjernborgs inkomst antagligen lagts den inkomst, 

sökandens hustru i egenskap af strykerska haft, tillhopa utgörande det taxerade beloppet, 1200 

kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige afstyrka 

bifall till sökandens framställning. 

 

§7. 

Från Stadsfullmäktige hade Drätselkammaren för yttrande erhållit en från arbetaren A.M. 

Spångberg inkommen skrifvelse med anhållan att, då han vid 1912 års taxering 

bevillningstaxerats för 1400 kronor, men hans inkomst under år 1911 endast uppgått till 963 



kronor 57 öre, rättelse måtte vidtagas beträffande sökandes taxering. Sedan 

Taxeringsnämndens ordförande, hvilkens yttrande öfver ansökningen infordrats, förklarat att 

det icke vore uteslutet, att ett misstag blifvit begånget vid sökandens taxering, enär att han 

icke kunde erinra sig, att Spångberg haft någon inkomst utöfver ofvannämnda, af staden till 

taxeringsmyndigheterna uppgifna 963 kronor 57 öre, beslutade emellertid nämnden, att då 

sökanden underlåtit att afgifva honom åliggande deklaration, hvilket han försummat, hos 

Stadsfullmäktige göra hemställan om afslag å framställningen. 

 

§8. 

Beslutade nämnden i enlighet med hvad Stadsfogeden uti afgifna yttranden föreslagit att hos  

Stadsfullmäktige hemställa om bifall till följande framställningar om afkortning af 

kommunalutskylder. 

F.d. bromsaren C:O:N: Lindström för år 1911 Kr. 75:26 

Aflidne lokomotivföraren N:A: Giörloff för åren 1911 kr. 168:53 och för år 1912 kr. 50:38, 

tillhopa Kr.218:91 

 

§9. 

Adrian Bergström hade hos Stadsfullmäktige uti ingifven skrifvelse anhållit om afkortning af 

resterande kommunalutskylder för år 1911 och om befrielse från erläggande af 1912 års 

utskylder. Sedan Stadsfogden uti afgifvet yttrande  påpekat, att Stadsfullmäktige  den 10 

nästlidne april beviljat afkortning af sökandens utskylder för år 1912 ännu ej äro till betalning 

förfallna, beslutade Nämnden att återställa ansökningen till Stadsfullmäktige med hänvisning 

till hvad Stadsfogden i ärendet anfört. 

 

§10. 

Hos Stadsfullmäktige hade J.E. Ström uti särskilda skrifvelser gjort framställning om befrielse 

från erläggande af 1911 och 1912 års kommunalutskylder. Sedan Stadsfogden med 

vitsordande af Ströms i sina skrifvelser lämnade uppgifter meddelat; att sökanden under år 

1912 och föregående år åtnjutit temporärt fattigunderstöd, beslutade  Nämnden hos 

Stadsfullmäktige göra hemställan att Stadsfogden måtte bemyndigas att i nästafgifvande 

afkortnignsförslag upptaga Ströms restförda, oguldna kommunalutskylder för år 1911, 

utgörande 21 kronor 36 öre samt att framställningen rörande 1912 års utskylder, hvilka ännu 

icke äro till betalning förfallna, f.n. icke måtte någon åtgärd föranleda. 

 

§11. 

Beslutade Nämnden att till Stadsfogeden återremittera O.W. Is och J.O. Lindqvists 

ansökningar om afkortning af utskylder med anhållan att Stadsfogden bille betsämdt af- eller 

tillstyrka resp. ansökningar. 

 

§12. 

Beslutade Nämnden att till Stadsfogeden remittera Oskar Tappers begäran om afkortning af 

utskylder med anhållan om yttrande. 

 

§13. 

Föredrogs följande af drätselkontoret aflämnade restlängd å afgifter för belysning m.m för år 

1912. 

”Restlängd å afgifter                                           ”Bil.15” 

På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden 

1) att låta tills vidare bero med redan vidtagna åtgärder beträffande följande 

afgifter : 



 

355 Aug. Fredriksson                       20:30 

392 A. Hedmark                               40:81 

399 C. Ahlstrand                              57:30 

400  D:o                                            54:50 

535  C. Rydberg                                33:10 

229  K. Hamrin                                 11:20 

 

2) att rättsliga åtgärder skulle vidtagas för indrifning af följande belopp 

 

75  J. Stanzén                                      15:66 

237  Nya Garnaffären                         66:94 

391  Wikström&Jakobson                  41:42 

614  P.E. Sjöberg                                3:- samt 

 

3) att övriga i restlängden upptagna belopp skulle ur räkenskaperna afskrifvas. 

 

§14. 

Stadssekreteraren hade inkommit med yttrande och förslag med anledning af från enskilda 

föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag för nykterhets- och andra 

allmänna ändamål i årets  utgiftsstat afsatta brännvinsmedel af 1700 kronor. Vid föredragnin 

af detta ärende beslutade Nämnden att i enlighet med Stadskamrerarens förslag hos 

Stadsfullmäktige hemställa, att anslag för innevarande år måtte med skyldighet att lämna 

redogörelse för medlens användanden beviljas följande föreningar och instutioner med nedan 

angifna belopp. 

Luleå Arbetsstuga                                          400:- 

Folkbibliotekets läsrumsverksamhet             350:- 

Framtidsförbundets sjukk.N:r 6 i Luleå           50:- 

        ”                                    93   Bergviken   30:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 296 och 

Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassa n:r 105, tillsammans   116:- 

Nykterhetsfolkets sjukk.n:r 26 i Bergviken                                                          30:- 

Slumstationen                                                                                                     150:- 

Nykterhetsvännernas centralkomité                                                                      50:- 

Luleå kretsloge af  I:O:G:T                                                                                      _ 

Logen Norrbotten, logen Upprättelsen, logen                                              

Luleå, logen Norrbottens banér och lohen S.G Hermelin, tillsammans              250:- 

Luleå Nationalgodtemplares byggnadsförening u.p.a.                                        124:- 

Logen Vaken af  I.O.G.T, Mjölkudden                                                                    - 

Luleå Simklubb                                                                                                    150.- 

                                                                                                                      ---------------- 

                                                                                          Tillhopa kr.               1700:- 

§15. 

Efter föredragning af herrr Burmans hos Stadsfullmäktige väckta motion om tilldelande af ett 

anslg af 500 kronor till Norrbottens läns Handelskammare beslutade Ekonominämnden att 

bordlägga ärendet till ett kommande sammanträde. 

 

§16. 

Sedan Stadskamreraren den 29 oktober 1912 erhållit nämndens uppdrag att inkomma med 

utredning rörande donationsjordsfondens storlek samt möjligheten och lämpligaste sättet för 



fondens öfverförande till drätselkontorets kassa och räkenskap, hade stadskamreraren i 

inkommen skrifvelse meddelat, att fondens storlek den 16 nästlidne maj utgjorde 13162 

kronor 32 öre och att medlen nämnda dag af stadskassören J.O Dahl inlevererats i 

drätselkontorets kassa. Efter föredragning häraf beslutade nämnden att låta hos f.d. 

stadskassören C.J. Bergström och länsbokhållaren A.Holm, hvilka den 21 oktober 1904 

erhållit drätselkammarens fullmakt att verkställa uppgörelse med donationsjordsinnehafvarne 

samt därvid uppbära och till kammaren redovisa de penningar, som vid uppgörelserna kontant 

gäldades, göra förfrågan när och på hvad sätt verkställigheten af donationsjordsuppgörelserna 

kommit att öfvergå till annan person. Ekonominämnden beslutade vidare att utanordningar af 

donationsjordsuppgörelserna kommit att öfvergå till annan person. Ekonominämnden 

beslutade vidare att utanordningar af donationsjordsmedlen hädanefter skulle verkställas af 

Nämnden. 

 

§17. 

Utanordnades följande räkningar J.P. Johansson, d.y. Bälinge, löseskilling af vretan n:r 3-4 

Kr.234:75. 

Albert Bexell, afräkning å kostnader för processen ang. Oscarsvarf          Kr.500:- 

Albert Bexell, afräkning å kostanader för donatiionsjordsprocessen            ” 500:- 

 

Ebbe Hallberg, brandsyneförrättning                                                             ” 200:- 

Anna Svensson, bidrag till ålderstillägg och pensionering af lärarinnor       ” 639:90 

 

 

§18. 

Godkändes af Musikdirektören P:E.R. Englund inlämnad räkning å kr. 25:- utgörande 

ersättning för rengöring och stämning å konsertflygeln i fästvåningen under tiden 1 maj 1912 

– 1 maj 1913; och skulle ersättning få med enahanda belopp årligen lämnas Englund, tllls 

annorlunda bestämdes. 

 

 

§19. 

Meddelade herr Sundström, att de 2508 kvf. af fastighet n:r 481, hvarå Luleå stad den 11 maj 

1885 erhållit lagfart, besvärades af en den 27 oktober 1884 fastställd och den 19 oktober 1903 

förnyad inteckning å 1300 kronor, hvilken innehades af Väster- och Norrbottens 

stadshypoteksförening. Efter anteckning häraf beslutade Nämnden att uppdraga åt herr 

Sandström dels att låta på stadens bekostnad döda ifrågavarande inteckning dels dock att mot 

ersättning verkställa utredning, i hvilka ytterligare fall dylika inteckningar besvärade stadens 

fastigheter samt att ombestyra deras dödande. 

 

§20. 

Föredrogs och lades till handlingarna Kung.Hofrättens dom den 30 maj 1913 i mål emellan 

målaren J.O. Öhman och Luleå stad angående återställandet af gator i förut befintligt skick. 

 

§21. 

Utanordnades till utbetalning från länsbokhållaren A. Holm inkommen räkning å kr. 96:50 

utgörande ersättning och arfvode för utförande i hofrätten af stadens svarandetalan i mål emot 

J.O. Öhman. 

  



 

§22. 

Från stadskassören J.O. Dahl inlämnadt förnyelsekvitto å garantiförsäkring å 2 000 kronor i 

försäkringsaktiebolaget ”Hansa” öfverlämndes till Ordföranden för förvaring. 

 

§23. 

En från Kommunal-Tekniska Föreningens styrelse inkommen skrifvelse med hemställan, att 

Drätselkammarenville, eventuellt efter hörande af andra förvaltande myndigheter, som kunna 

tänkas intresserade i saken, fatta beslut angående Luleå stads eventuella deltagande i Baltiska 

utställningen i Malmö år 1914, remitterades till Hamndirektionen för erhållandet af dess 

yttrande. 

 

§24. 

Till Stadsingenjören remitterades Carl Grubbens hos Stadsfullmäktige gjorda framställning 

om ersätnning af 183 kronor 58 öre för nedlagd nödig och nyttig förbättring af till staden 

afträdd del af vretan n:r 79-80. 

                                                                         

                                                                            Som ofvan 

Justeras 

A.Ljungberg                                                        Å tjänstens vägnar 

                                                                             K.H. Santesson” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Stads folkskolestyrelse den 9 juni 1913. 

 

Närvarande: ordf. pastor J.Hansson, herr A. Gullberg, G.Nyberg,W Oscarsson,M. Lindqvist 

och O.E. Wester, fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht samt undert. sekr.  

 

§1. 

Herr O.E. Wester och fröken Märta Bucht fingo i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Folkskolestyrelsen beslöt att för nästkommande hösttermin bibehålla fröken Nora Magnusson 

vid Notvikens skola och fru Henny Söderström vid skolan inom staden. 

 

§3. 

En av föräldrarna i Notviken inlämnad skriftlig anhållan, att Notvikens skola fr.o.m. nästa 

läsår utökas med ytterligare en klass, blev av skolstyrelsen avslagen. 

 

§4. 

Skolstyrelsen beslöt låta inbjuda en katederplattform, ett katederbord och två svarta tavlor. 

 

§5. 

Enligt ekonominämndens förslag antogs Svenska skolmaterialaktiebolaget i Gävle till 

leverantör av allt skolmaterial med undantag av skrivbläck under nästkommande läsår, dock 

under förutsättning att de leveranser med avseende å kvalitet och pris överensstämmer med 

inlämnat anbud, att försäljningen sker på leverantörens egen risk och att distributioenn avdras 

av leverantören på sätt, som beräknas genom överenskommelse med överläraren. 

 

§6. 

Styrelsen beslöt, att skrivbläck under nästkommande läsår skulle gratis tillhandahållas 

skolbarnen, och att för den skull inköpa en låda om 28 liter av Ektorps skrivbläck. 

 

§7. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att utreda frågan om fri skolmateriel för samtliga elever i 

stadens skolor. 

 

§8. 

Det av överläraren uppgjord förslaget till instruktion för ekonominämnden blev av 

folkskolestyrelsen godkänt med de ändringar, som av ekonominämnden föranlets. 

 

§9. 

Ekonominämndens åtgärd att till en kostnad av ca 60 kr. anskaffa flaggstång till västra skolan 

godkändes. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt att i samband med förut beslutade reparationer i Mjölkuddens skola 

låta måla materialskåpen i de båda folkskolesalarna, att låta måla lampskärmarna, samt att låta 

fastskruva bänksitsarna. 

 

§11. 

Från Stadskamreraren hade inkommit en skrifvelse med anhållan, att byskolevaktmästaren J. 

Nilsson resterande för att betala hyran. Överläraren erhöll i uppdrag att söka få saken så 



ordnat, att det obetalda beloppet, 75 kr., inbetalas under återstånedn tiden av år 1913 med 

12:50 för månad. 

 

§12. 

Folkskolelärare O.E. Westers anhållan om lån av undervisningsmaterial för en förberedande 

kurs för inträde vid seminarium bifölls på samma villkor som föregående år. 

 

§13. 

Till folkskolestyrelsen anmärktes att statsbidrag för 1913 uppburits och inkommit till 

drätselkontoret med 23775 kr. och 25 öre. 

 

§14. 

Ordförande och sekreteraren anhölls i uppdrag att å folkskolestyrelsens vägnar hos K.M.T 

överklaga Konungens Befallningshavandes åtgärd att å stadsbidraget för 1913 avdrag ett 

belopp av 189:-, som i maj 1912 utbetalats som statsbidrag till småskollärarinnans Ellen 

Wingårds tjänst. 

 

§15. 

Folkskoleläraren J.P. Gunnarsson och folkskollärarinnan Beda Carlsson hade begärdt 

tjänstgöringsbetyg och tilldelades båda högst betyget. 

 

§16. 

Ordföranden meddelade, att pensionsbrev för småskollärarinnan Ellen Wingård blivit av 

direktionen för folkskollärarnas pensionsinrättning utfördt. 

 

 §17. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att den kommunala tilläggspension av 595 kr. som tilldelats fröken 

Wingård skall utbetalas månadsvis i efterhand. 

 

§18. 

Vaktmästare M. Wend erhöll begärd rättighet att under innevarande sommar för sig och sin 

familj använda lärarinnerummet i östra folkskolan. 

 

§19. 

Folkskolestyrelsen bestämde, att ersättning för förbrukat ljus under lektionerna utomhus 

spelövningar i rektorsgården skulle utgå med  2 kr. 

 

§20. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att utvärdera frågan om lämplig skrivmaterialinköp för 

folkskoleexpeditionen och infordra offerter å dylika reaktioner. 

 

§21. 

Folkskolelärarinnan Berta Furtenbachs anhållan om förflyttning till folkskolan inom Luleå 

stad bifölls. Med anledning häraf skulle samtliga sökande till de e.o lärarinnetjänsterna  

underrättas om att en av dessa kommer att placeras vid Mjölkuddens skola. 

 

§22. 

Herrar A. Gullberg och J.Gunnarsson anmälde, att de verkställt inventering av skolbiblioteket, 

varvid  allt befunnits som i god ordning. 

 



§23. 

Ett protokollutdrag från Stadsfullmäktige nämndes för Wingårds avsägelse av pension m.m 

lade till handlingarna. 

 

§24. 

Folkskolestyrelsen beslöt med 5 röster mot 2 ej uppsäga e.o. folkskolelärarinnan Elin Åhlberg 

från hennes tjänst. Mot beslutet anmäldes reservation av herr G. Nyberg, som ansåg att 

fröken Åhbergs giftermål bort föranleda folkskolestyrelsen att uppsäga henne från hennes 

befattning som lärarinna. 

 

§25. 

Med 6 röster mot 2 avslog folkskolestyrelsen hr Lindkvists förslag, att styrelsen skulle i 

princip uttala sig för att e.o lärarinnan, som gifter sig, må uppsägas från innehavd tjänst. Mot 

belsutet anmälde hr Lindkvist sin reservation. 

 

§26. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att biträdande lärarinnan fru Amanda Forsén vid nästa hösttermins 

början skall övertaga fröken Wingårds avslutning av andra småskoleklassen. Mot belsutet 

anmälde herr Gullberg sin reservation. 

 

                                                                      Dag som ofvan 

                                                                       John Hansson 

                                                                       P.Edw.Lindmark 

Justerat: 

O.E. Wester 

Märta Bucht” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 9 juni 1913. 

Närvarande:ordf. pastor J.Hansson, hr A.Gullberg,fr. Mörtzell samt underteckn. sekr.. 

 

§1. 

K.B:es utslag med anledning av arb. J.G. Johanssons besvär lades till handlingarna. 

 

§2. 

Nämnden beslöt inköpa 50 ex. av prof. I. Lundells skrift ”Späda och äldre barns uppfödning 

och vård” för utdelning. 

                                               

                                                                   Dag som ofvan 

                                                                  John Hansson 

                                     

 

                                                                                     P.Edv.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 jun 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström,Burman,Nilsson och Nordberg äfvensom Hamnmästaren.  

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollen af den 13 och 20 nästlidne maj. 

 

§2. 

Hamnservisen E Friberg och hamnbetjänt A.Jansson hade i gemensam skrifvelse hos 

Hamndirektionen gjort framställning om fri uniform eller härmot svarande ersättning. Sedan 

Hamnmästaren uti afgifvet yttrande öfver framställningen hemställt, att Hamndirektionen 

ville antingen bekosta mössa med direktionens emblem jämte knappar till hamnservisen och 

hamnbetjänten eller ock anstå en summa af 25 kronor årligen till hvardera af dem, med 

skyldighet för dem att själfva bekosta och i tjänsten bära dylika tecken, beslutade 

Hamndirektionen att då enligt fastställt lönereglemente fri uniform eller däremot svarande 

ersättning icke inginge i ifrågavarande befattningshafvares löneförmåner afslå 

framställningen. 

 

§3. 

Befälhafvaren och besättningen å ångaren ”Balder” hade hos Hamndirektionen anhållit 

restamatris måtte anställas med åtagande att ombestyra befälets och besättningens mathållning 

efter särskildt kontrakt. Vid föredragning af detta närende beslutade Hamndirektionen att på 

af Hamnmästaren uti afgifvet yttrande angifna skäl afslå framställningen. 

 

§4. 

Föreståndarinnan för kabinettet vid södra hamnen Anna Lovisa Lundqvist hade under uppgift 

att hon på grund af sjuklighet vore oförmögen att sköta sin befattning, hvilken hon 

upprätthållit sedan år 1900, hos Hamndirektionen anhållit om ett lämpligt månatligt understöd 

måtte tilldelas henne. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att 

remittera framställningen till Fattigvårdstyrelsen för erhållande af dess yttrande. 

 

§5. 

Till Hamnmästaren remitterades för utredning och yttrande: 

1o) N.T. Burmans begäran att få hafva en provisorisk  båtbrygga kvarstående vid södra 

hamnen; 

2o) Stadsfullmäktiges remiss af  hr Falks motion rörande upprensning af viss del af 

Skurholmsfjärden; 

3o) N.Falks skrifvelse rörande föredragen upprensning af Skurholmsfjärden. 

4:o) Luleå Järnverks Aktiebolags begäran om tillstånd att få förlänga ” järnkajen ” å Karlsvik; 

5o) Drätselkammarens begäran om yttrande öfver Kommunaltekniska föreningens skrivelse 

rörande Luleå stads deltagande i Baltiska utställningen i Malmö år 1914. 

 

§6. 

A.J. Åkerlund hade till inköp hembjudit hamnen en af honom vid Bergviken uppförd  brygga 

för 50 kronor. Sedan Hamnmästaren meddelat, att ifrågavarande Åkerlund tillhöriga brygga 

vore uppförd å den plats, där den beslutade klappbryggan kommer att förläggas, samt att 

största delen af densamma kunde användas vid uppförande af den nya klappbryggan, så 

beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren. Hamndirektionen beslutade 

vidare att då ifrågavarande brygga utan vederbörligt tillstånd uppförts, Åkerlund skulle, därest 



har icke ingår på Hamndirektionens erbjudande att för 25 kronor öfvertaga bryggan, anmanas 

att omedelbart gå i författning om bryggans bortskaffande. 

 

                                                                        §7. 

Föredrogs och lades till handlingarne: 

1o) Trafikdirektionens vid statens Järnvägar skrifvelse rörande inkassering af  

hamnspårsafgifterna genom godsexpeditionsföreståndaren vid Luleå station; 

2o) kungl. Maj:jts utslag den 30 april 1913 i fråga om ordnandet af färjtrafiken öfver Luleå älf 

mellan Luleå och Bergnäset; 

3o) Hamnmästarens kassarapport för maj månad innevarande år. 

 

§8. 

Sedan rådmannen J. Sandström, stadens ombud vid de landtmäteriförättningar som afse 

utstakning i vattnet af  gränser för Luleå Järnverks Aktiebolags och Luleå Träsliperi 

Aktiebolags fastigheter å Nordantillheden, hos Drätselkammaren anhållit om instruktion 

hvilken ställning staden borde intaga gent emot de af bolagen framställda anspråk på 

vattenområden o. dl., hvilka voro närmare preciserade å en af förrättningsmannen 

distriktslantmätaren L. Brännström upprättad karta, hade drätselkammaren vid sammaträde 

den 21 nästlidne maj beslutit att remittera ärendet till Hamndirektionen för inhämtande af dess 

yttrande. Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att remittera handlingarne i 

ärendet till Hamnmästaren för yttrande med uppdrag tillika att gå i författning om 

införskaffande från sakkunniga af uttalande om hvad som i aftalet med bolagen kan afses med 

uttrycket allmän  

 

§9. 

Maskinisten å ångaren ”Balder” C.L. Malmström hade, under uppgift att han resterar för 

oguldna utskylder till Luleå stad med tillhopa 230 kronor 10 öre, hos Hamndirektionen 

anhållit att direktionen ville betala beloppet. Sedan antecknats att Malmström vore i knappa 

och fattiga omständigheter beslutade Hamndirektionen att till Stadsfogeden utbetala 

ifrågavarande belopp 230 kronor 10 öre , mot villkor att lämna revers å beloppet och 

återbetalar detsamma afbetalningsvis på sådant sätt , att månatligen af den samma , 

Malmström äger i arfvode uppbära, ett belopp af kr. 7:09 får af hamnkontoret afdragas och till 

hamnkassan inreverseras. 

 

§10. 

Antecknades att herr Burman aflägsnade sig från sammaträdet. 

 

§11. 

Föredrogs drätselkammarens protokoll af den 7 april 1913, att kammaren bifallit en från Luleå 

Stjärnanshusdirektion ingången framställning att få till ombudsmannaexpedition förhyra 

hamnkontorets yttre men under förutsättning att Hamndirektionen icke hade något att däremot 

erinra. Som emellertid Hamndirektionen på grund af kontrakt med drätselkammaren redan 

disponerade ifrågavarande som beslutade Direktioen att erinran härom skulle aflåtas till 

drätselkammaren. 

 

§12. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

 

§13. 

Beslutade Hamndirektionen att för sekreteraren inköpa en dokumentportfölj af skinn. 



 

§14. 

Beslutade Hamndirektionen antaga ett af Ernst Sällström under hand afgifvet anbud att 

leverera 500 st. torrfurutimmer om 8-14” toppdiameter med 10” medeldiameter mot ett pris af 

37 öre pr. kubikfat. 

 

§15. 

Beviljades hamnmästaren K. Hj.Falkland tjänstledighet för egna angelägenheters vårdande 

den 23 innevarande juni. 

 

                                                                Som ofvan 

Justeradt den 19/6-13.                           å tjänstens vägnar 

Gustav Burström                                     K.H. Santesson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 11 juni 1913. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§34. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 14 maj. 

 

 

§35. 

Hos byggnadsnämnden hade Norrbottens landtmannaföreningars förbund anhållit om tillstånd 

att få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk magasinsbyggnad å 

tomt n:r 20 i kvarteret Ufven. Vid behandling häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen under 

förutsättning att hinder ej mötte från stadens sida samt med villkor, att byggnaden borttages, 

då nämnden så påfordrade. 

 

§36. 

Hos byggnadsnämnden hade A. Backlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifvna 

ritningar och tomtkarta påbygga stenhusbyggnaden å tomt n:r 223 i kvarteret Forellen. Vid 

behandling häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen med villkor, att den vid 

Timmermansgatan å tomten belägna lilla byggningen borttages, så att gårdsrummet finge den 

å §§ 29 af gällande byggnadsordning stadgade storlek. 

 

§37. 

Biföll nämnden sin af  A.Backlund gjord ansökan att få i enlighet med ingifven ritning 

upptaga ett butiksfönster å byggnaden mot Timmermansgatan å tomt n:r 223 i kvarteret 

Forellen. 

 

§38. 

Biföll nämnden en af Anders Karlsson gjord ansökan att få å tomt n:r 218 i kvarteret Laxen 

uppföra en tvättstugebyggnad  enligt af nämnden den 3 april 1907 godkänd ritning. 

 

§39. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren och byggnadsnämnden för yttrande remitterat att 

af särskildt utsedde komitterade uppgjort förslag till brandordning för Luleå stad, beslöt 



nämnden efter att hafva tagit del af drätselkammarens ändringsförslag hos stadsfullmäktige 

hemställa , att förslaget måtte godkänna med de af drätselkammaren föreslagna ändringar och 

tillägg utom beträffande följande paragrafer nämligen § 10 ” på stadens bekostnad ” kvarstår; 

§ 20 punkt 6 bör antingen kvarstå oförändrat eller helt utgå, enär däri gjorda föreskrifter 

finnas i ordningsstadgar för rikets städer; 

§ 22 punkt 1 kvarstår oförändrad; 

§ 43: drätselkammarens ändringsförslag bör förtydligas med afseende å uttrycket ” närmaste 

befäl ” 

                          Som ofvan 

                         å tjänstens vägnar 

                         J.O. Dahl 

 

Justeradt 

På nämndens vägnar 

Axel Fagerlin” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 12 juni 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Hellström, Nordström, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström. Aurén, Carlgren, Hellsten, Fröken Holm, 

Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark. Hansson, Palm, Edström, 

Fernlund, Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande 

antecknades Herrar Flemström, Wahlgren, Lindquist, Åhrström, Andersson och Leijonflycht, 

ej med kallelse anträffats och de öfriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos Herrar Fernlund och Sandberg att jämte Herr vice Ordföranden fredagen den 13 

innevarande juni månad klockan 6,30 e.m justera dagens protokoll. 

 

§2 

Vid företagen förnyad behandling af det från Stadsfullmäktiges två senaste sammanträden 

uppskjutna ärende rörande af elektricitetsverkskommitén framlagt förslag till förändrade 

tariffer och taxor för försäljning af elektrisk ström hade Beredningsnämnden efter 

föredragning af ett från den vid Stadsfullmäktiges sista sammanträde tillsatta kommittén 

inkommet yttrande hemställt, att Stadsfullmäktige ville antaga Beredningsnämndens förra 

förslag i ärendet med följande ändringar och tillägg, nämligen: 

Drätselkammaren erhåller befogenhet att, därest vid enstaka tillfällen under 

lågbelastningsperiod förekommer efterfrågan å energi för tillfällig och större förbrukning, 

uppgöra särskildt aftal härom; 

den punkt, som handlar om om kraft för hushållsändamål, utgår och uppdrag lämnas åt 

elektricitetskommitén att inkomma med förslag till priserna för kraft i industriellt syfte 

bestämmas på följande sätt:                       tariff 1                     tariff 2 

 

de första 500 kwt, ………………………..25 öre                     25 öre 

 

            de följande 4,500 kwt ……………………20 öre                     15 öre                 

alla följande kwt,…………………………15 öre                     10 öre 

dock att kilowatt-timmar utöfver 15,000 enligt tariff 2 betalas med 5 öre per kwt; 

afgiften för förbrukade kilowatt-timmar enligt mätare nedsättes försöksvis under innevarande 

sommar intill den 16 nästkommande augusti till 8 öre per kilowatt-timme. Abonnenter med 

strömbegränsare kunna under denna få mätare uppsatt; den strömförbrukning som därvid 

registreras af mätaren, betalas utöfver ackords priset med 8 öre per kilowatt-timme, hvilken 

betalning utgör ersättning till verket för uppsättning och nedtagning af mätaren; 

de nya tarifferna börja tillämpas från och med den 1 nästkommande juli. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige att bifalla hvad Beredningsnämnden 

sålunda föreslagit med det tilääg, att ett anslag af 400 kronor af de medel, som elektricitets 

kommittén har till sitt förfogande, ställes till dess disposition i och för anliatde för de åt 

kommittén uppdragna utredningarne af en fullt sakkununnig person. Detta tillägg antogs först 

efter votering med 14 röster mot 10, hvilka senare afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens 

förslag oförändradt. 

 

§3. 

Sedan brandchefen U. Ullman uti en till Stadsfullmäktige ställld, till Drätselkammaren 

ingifven skrifvelse anhållit om ett resebidrag af 100 kronor för bevistande af Svenska 

Brandchefsföreningens årsmöte i Sundsvall den 27 och 28 innevarande juni, hade 

Drätselkammaren öfverlämnat ansökningen till Stadsfullmäktige och för egen del tillstyrkt 



bifall till densamma, mot villkor att Brandchefen till Drätselkammaren ingifver en kortfattad 

berättelse rörande vid mötet vunna erfarenheter, som kunna komma staden till nytta. På 

Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag smat 

föreskrfvo, att beloppet skulle utgå af tilllgängliga medel. 

 

§4. 

Delgåfvos Stadsfullmäktige de besvär 1:ste landtmätaren H.K Brändström hos Konungens 

Befallningshafvande i länet anfört öfver Stadsfullmäktige den 22 sistlidne maj fattade beslut 

rörande vissa i nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning, och 

beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt vice Ordföranden och Sekreteraren att å deras vägnar 

till Konungens Befallningshafvande afgifva infordradt yttrande öfver besvären. 

 

§5. 

Lotskaptenen E. Bohm hade för behörig åtgärd till Stadsfullmäktige öfverlämnat afskrift af 

Kungl. Kammarkollegii den 3 juli 1826 meddelade utslag angående Luleå stads lotsstation, 

och beslöto Stadsfullmäktige att lägga utslaget till handlingarne. 

§6. 

                                              En genom Magistraten till Stadsfullmäktige öfverlämnad afskrift 

af Kungl. Maj:ts den 30 april detta år meddelade utslag på besvär af Linus Lundström m. fl. i 

fråga om ordnandet af färjtrafiken öfver Lule älf mellan Luleå och Bergnäset, beslöto 

Stadsfullmäktige att lägga till handlingarne. 

 

§7. 

Till Beredningsnämnden remitterades Herr Nordströms afsägelse af ledarskap i 

Stadsfullmäktige och Beredningsnämnden m.fl. uppdrag. 

 

§8. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Stadsingenjör Kinnmans begäran om ett resebidrag för bevistande af Kommunaltekniska 

föreningens årsmöte; 

2:o) Luleå Musiksällskaps begäran om ett anslag för musikåret 1913-1914; 

3:o) Herr Flodmarks motion om upprättande af en zonkarta för staden; 

4:o) Fastighetsaktiebolaget Lejonets hembud om försäljning till staden af en del obebyggada 

tomter; 

5:o) Vagnkarlen W. Wallins begäran om afkortning af 1912 års kommunalutskylder till Luleå 

stad. 

Som ofvan  

                  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

                       Per Segerstedt. 
Justeradt:                                                   A.Holm. 

A. Ljungberg, 

Herm. Fernlund, 

Emil Sandberg. 

 

År 1913 den 13 juni efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betyger: 

 

                                                                                     Å tjänstens vägnar: 

                                                                                      A.Holm.” 

                                                             



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19 juni 

1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Isaksson, Danielsson och Nilsson äfvensom Stadsingenjören 

och föreståndaren för elektricitetsverket. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 2 innevarande juni. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 22 nästlidne maj beträffande  §§ 12-14-, 18-20, 

22 och 25 ;och beslutade nämnden angående beslutad framdragning af vattenledningen i 

Malmgatan till fastigheterna n:r 13 och 12 i kvarteret Hästen: att uppdraga till Stadsingenjören 

att verkställa beslutet samt angående beslutade ägoutbyten med J.E. Rosén och H. Lundin: att 

bytesaftal skulle genom Stadskamrerarens försorg upprättas. 

 

§3. 

Sedan Stadskamreraren meddelat, att Hamndirektionen samma dag beslutat, att hos 

drätselkammaren göra erbjudande att köpa å fastighet n:r 474 i kvarteret Gladan befintligt 

grus, fyllning och matjord för en summa af 20000 kronor att betalas i poster  af  5000 kronor 

den 1 januari 1914, 1915, 1916 och 1917 under villkor att Hamndirektionen får börja att 

tillgodogöra sig massan senast 1 maj 1914 och att å fastigheten befintliga byggnader genom 

kammarens försorg äro borttagna senast i oktober 1914, beslutade drätselkammaren att 

samtliga hyresgäster i ifrågavarande fastighet skulle uppsägas till afflyttning den 1 oktober 

1913. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till Stadsbyggmästaren att meddela 

hyresgästerna, att de kunde få sluta nytt kontrakt rörande lägenheterna under den tid 

byggnaderna kvarstå mot skyldighet att underkasta sig de olägenheter, som kunna uppkomma 

af den utschaktning af grus m.m å tomten, som där kommer att påbörjas redan under 

nästkommande år. Nämnden beslutade till sist, att ärendet i öfrigt skulle hvila i afvaktan på 

Hamndirekttionens protokoll i saken. 

 

§4. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 4 juni 1913 beträffande §§ 10 och 12; och 

antecknades träffande Stadsfullmäktiges beslut om bibehållande i stadens tjänst af eldarne 

K.J. Anderson och J.O. Blomqvist, att enligt under hand tillsvidare träffad anordning 

Andersson tjänstgör vid elektricitetsverket samt Blomqvist i stadens allm. arbeten och vid 

vattenledningen. 

 

§5. 

Från Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterad framställning från 

Bergverksaktiebolaget Freja rörande leverans af elektrisk ström till bolagets krananordning å 

Svartön remitterades till föreståndaren för elektricitetsverket för yttrande. 

 

§6. 

Tekn. Skolans styrelse hade genom protokollutdrag anhållit om sådan ändring af 

belysningsinstallationen i östra baracken att alla lampor i arbetsstugans lokaler måtte 

inkopplas på särskild mätare för att skiljas från belysningen i af skolan disponerade lokaler. 

Sedan vid föredragning af detta ärende elektricitetsverkets föreståndare upplyst, att begärd 



anordning redan vore vidtagen, lades med antecknande häraf framställningen till 

handlingarne. 

 

§7. 

Från föreståndaren för elektricitetsverket inkommen skrifvelse rörande bibehållande af 

maskinisten C.F. Westbom i tjänst vid verket remitterades till den af Stadsfullmäktige tillsatta 

elektricitetskomitén för erhållande af yttrande. 

 

§8. 

Föredrogs följande från elektricitetsverkets föreståndare inkommen skrifvelse 

”Drätselkammaren, Luleå                                                    ”Bil.14 

Med anledning häraf beslutade nämnden att i enlighet med föreståndarens hemställan dels 

godkänna inköp af den i skriftvelsen angifna elektriska materielen från Allm. Svenska 

Elektriska A.B. Stockholm till ett belopp af 1939 kronor dels antaga af samma bolag 

aflämnad offert å leverans i mindre partier och i mån af behof af diverse småmaterial till ett 

pris af  listpriser med 25% rabatt fritt Stockholm exclusive emballage, med gällande 

dyrtidstillägg; och skulle detta senare aftal gälla tillsvidare under ett år. 

 

§9. 

Föreståndaren för elektricitetsverket hade uti ingifven skrifvelse gjort framställning om inköp 

dels af 100 st. strömbegränsare af B.E.W:s fabrikat till ett pris af 5 kronor 80 öre pr st. dels af 

en registrerande voltmeter med tillbehör till ett pris af 418 kronor 80 öre, allt enligt af firman 

Bergman & Beving lämnadt anbud. Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att bifalla 

föreståndarens framställning. 

 

§10. 

Från föreståndaren vid elktricitetsverket inkommen skrifvelse med förslag till 

detaljbestämmelser till de nya elektriska tarifferna bordlades till ett kommande sammanträde.   

 

§11. 

På tillstyrkan af revirförvaltaren, som i ärendet afgifvit begärt yttrande, beslutade Nämnden 

att lämna bifall till Luleå skytteförenings i skrifvelse gjorda framställning att få mot 25 öre pr. 

st. erhålla 40 st. träd om sammanlagdt 10,16 kbm. från stadskogen till reparation af 

föreningens vid Lulsundet belägna skjutbana. 

 

§12. 

Beslutade nämnden på tillstyrkan af föreståndaren för elektricitetsverket att antaga af 

Granviks sågverk, Seskarö, afgifvet anbud att köpa följande efter omläggningen af 

elektricitetsverket obehöfliga effekter 

1 st. komp.kondens, ångmaskin om 60 hkr till ett pris af 3200 kronor, samt 1 st. tabulär 

ångpanna, 90 kvm.eldyta, 8 kg. tryck, med tillhörande armatur, till ett pris af 2900 kronor; och 

skulle priset gälla på deras nuvarande uppställningsplats och i sitt nuvarande skick samt 

betalning erläggas senast den 1 juli 1913. 

 

§13. 

Föreståndaren för elektricitetsverket R. Bergman hade hos Drätselkammaren anhållit att under 

innevarande sommar få komma i åtnjutande af tjänstledighet för egna angelägenheter under 

30 dagar, fördelade på två dagar i veckan tills vidare, efter anmälan dagen förut till 

Stadskamreraren. Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att bifalla framställningen med 

det tillägg, att tjänstledigheten skall uttagas före den 1 nästkommande november, hvarjämte i 



nu beviljad tjänstledighet skall inräknas de af Bergman först under året redan åtnjutna 

permissionsdagar. 

 

§14. 

Hälsovårdsnämnden hade med öfverlämnande af protokollutdrag, hvaruti Nämnden 

förklarade sig godkänna af drätselkammaren bestämda hyresbelopp för af nämnden 

disponerade lokaler, hemställt, att det rum i Pontusbaracken, som åt Hälsovårdsnämnden 

upplåtits, men tagits i bruk af fattigvårdsstyrelsen, måtte med snaraste ställas till Nämndens 

disposition. Sedan antecknat blifvit af Tekniska Nämndens beslut den 8 februari 1912 att 

ställa vissa lägenheter i Pontusbaracken till Fattigvårdsstyrelsens disposition endast afser de 

båda vindsrummen och de nordvästra hörnrummet i bottenvåningen, hvilket äfven tydligt 

framgår af styrelsen på sin tid delgifvet protokollsutdrag, beslutade Nämnden att med erinra 

härom anmoda fattigvårdsstyrelsen att utrymma det nord-östra hörnrummet och ställa det till 

disposition af Hälsovårdsnämnden, till hvilken rummet är mot hyra upplåtet. 

 

§15. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från Folkskolestyrelsen inkommet 

förslag till skolhusbyggnad i Karlsvik; och beslutade nämnden vid föredragning af ärendet  att 

detsamma skulle hvila till ett kommande sammanträde. 

 

§16. 

Sedan Stadsfullmäktige  till drätselkammaren för yttrande remitterat ett af Fattigvårdstyrelsen 

utarbetadt förslag till ordnande af den slutna fattigvården, beslutade Nämnden vid 

föredragning af ärendet att remittera detsamma till Stadsingenjören med uppdrag att inkomma 

med uppgift å det föreslagna kommunalhemsområdets storlek samt hur stor del däraf, som 

befinner sig i stadens ägo och hur stor del i enskild ägo, äfvensom att å den i enskild hand 

befintliga marken infordra anbud att gälla om möjligt minst under ett år. 

 

§17. 

B.Åslund hade hos drätselkammaren anhållit få för odlingsändamål taga 10 lass dyjord å 

stadens mark intill sopplatsen. Sedan Stadsingenjören afstyrkt ansökningen beslutade 

emellertid Nämnden att på så sätt lämna bifall till framställningen att Åslund skulle efter 

Stadsingenjörens anvisning få taga 10 lass dyjord till ett pris af 25 öre pr. lass. 

 

§18. 

Lokomotivförare A.F. Olsson hade anhållit att få trädgårdsodling tills vidare arrendera c:a 100 

kvm. af den del af fastighet n:r 201, som faller inom Hermelinsgatan. På tillstyrkan af 

Stadsingenjören beslutade nämnden att tills vidare under ett år i sänder på arrende upplåta 

ifrågavarande arrende mot en arrendeafgift af 5 kronor pr. år, dock skulle slutligt aftal träffas 

först sedan beslutadt ägoutbyte beträffande detta område slutgiltigt skett med J.E. Rosén. 

 

§19. 

Hos Drätselkammaren hade J.P. Ruth anhållit att få för en tid af tio år arrendera del af vretan 

n:r 148-150 i Bergviken för en arrendesumma af tio kronor pr. år. Sedan Stadsingenjören i 

afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen mot förhöjning af arrendesumman till 20 kronor pr. 

år., beslutade Nämnden att till sökanden på arrende under fem år och därefter på ett år i sänder 

upplåta  stadens del af vretan n:r 148:150 om 1115 kvm. mot en arrendeafgift af 15 kronor pr 

år. 

  



§20. 

Till Stadsingenjören remitterades för utredning och yttrande  

1) C.Skarstedts m.fl. framställning om vatten- och afloppsledningars framdragande i 

Hertsögatan till Backgatan; 

2) P.Th.Auréns m.fl. anhållan om Pilgatans framdragande från landsvägen till tomt n:r 5 

Renen; 

3) Norrbottens Landtmannaförenings förbund u.p.a. anhållan om tillstånd att å tomt n:r 20 

Ufven uppföra provisoriskt magasin. 

 

§21. 

Hos drätselkammaren hade Stadsingenjören under  framhållande af omfattningen af de 

arbeten, som äro under utförande  för vattenledning och gator, anhållit att få tillfälligt anställa 

en schaktmästare under tre månader innevarande sommar mot en aflöning af 6 á 7 kronor pr 

dag; och beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen. 

 

§22. 

Föredrogs af stadskassören gjord anmälan, att barberare A. Gullberg resterade för hyra för 

rakstugan i stadshuset med 300 kronor. Sedan antecknats att Gullberg samma dag erlagt 100 

kr. i afbetalning lades anmälan till handlingarna. 

 

§23. 

Registrator O. Lindgren, som af bankaktiebolaget Norra Sverige förhyr den tre trappor upp i 

stadshuset belägna bostadslägenheten om 2 rum och kök, hade hos drätselkammaren anhållit 

att, då matkällare saknades till lägenheten, ett iskåp måtte af kammaren inköpas för 

densamma. Sedan Stadsbyggmästaren under framhållande af svårigheten att inreda ny källare 

tillstyrkt framställningen, beslutade emellertid Nämnden, att, då vid senaste upplåtelse af 

hotellokalerna en för ifrågavarande ändamål lämplig källare särskildt undantagits för att 

tilläggas den af sökanden disponerade lägenheten, anmoda Stadsbyggmästaren att vidtaga 

åtgärd för att den källarlokal, som sålunda afsetts för den af banken förhyrda vindslägenheten, 

ställes till hyresgästens disposition. 

 

§24. 

Sedan Luleå Goodtemplare Restaurantförening anhållit om tillstånd att få i enlighget med 

företedd ritning uppföra en musikpaviljong å Gültzauudden, beslutade nämnden att inhämta 

stadsbyggmästarens yttrande öfver densamma, innan ärendet tages i vidare behandling. 

 

§25. 

Anmälde brandchefen att brandkarl G. Persson, som sedan längre tid legat sjuk i strup- och 

lungsjukdom å Luleå lasarett, enligt läkares utsago vore i behof af sanatorievård. Vid 

behandling af detta ärende beslutade Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren och 

brandchefen att afgifva yttrande och förslag i ärendet. 

 

                                                                        Som ofvan 

                                                                     Å tjänstens vägnar: 

                                                                     K.H. Santesson 

 

Justeradt den 7/4 1913. 

H.K.Brändström” 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 19 juni 1913. 



Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder och Nordberg äfvensom Hamnmästaren. 

 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 9 innevarande juni. 

 

§2. 

Efter tagen del af genom drätselkammarens försorg år 1909 förebragt utredning rörande 

myckenheten och beskaffenheten af det å staden tillhöriga fastigheten Nr 474 befintliga lagret 

af grus, matjord och fyllning, hvaraf bl. a framgick att – med  frånräkning af gruskvantitet, 

som därifrån tagits efter nämnda tid – ca 8000 kbm godt grus återstår, beslutade 

Hamndirektionen att hos drätselkammaren göra erbjudande att köpa å nämnda fastighet 

förefintligt lager af grus matjord och fyllning för en summa af 20 000 kronor att betalas i 

poster af 5000 kronor den 1 januari 1916 och den 1 januari 1917 under villkor att 

Hamndirektionen får börja att tillgodogöra sig massan senast den 1 maj 1914 och att å 

fastigheten befintliga byggnader genom kammarens försorg äro borttagna i oktober månad 

1914. 

 

§3. 

Med anledning af från konsul O. Linder gjord förfrågan beslutade Hamndirektionen erbjuda 

honom köpa högst 15 st. torrfurutimmer till ett pris af inköpspriset, ökadt med 10% 

 

                                                                     Som ofvan 

 

Justeradt den 8/7 1913                                Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström                                         K.H Santesson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 26 juni 

1913. 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Fernlund. 

 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 6 innevarande juni. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 4 innevarande juni beträffande § 6 af detsamma. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 4 innvarande juni, § 4, med uppdrag för 

drätselkammaren i fråga om P. Lalanders begäran om stadens medverkan till reglering af tomt 

n:r 2 i kvarteret Aborren än söka åstadkomma godvillig överenskommelse mellan parterna 

samt att därest detta ej lyckades, efter undersökning af en sådan åtgärds laglighet, verkställa 

expropriation af de fastighetsdelar, som äro erforderliga för ifrågavarande tomts reglering. 

Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden att uppdraga till sin vice ordförande 

rådmannen P. Sandström, att å drätselkammarens vägnar söka åstadkomma den godvilliga 

öfverenskommelse, hvilken stadsfullmäktige anmodat kammaren att söka åvägabringa, 

äfvensom att verkställa utredning af lagligheten af ett expropriationsförfarande i ett fall sådant 

som det ifrågavavarande. 



 

§4. 

Efter föredragning af smeden Adolf Erikssons hos Stadsfullmältige gjorda ansökan om 

befrielse från erläggande af honom för år 1912 påförda kommunalutskylder, beslutade 

Nämnden att remittera densamma till Stadsfogden för yttrande. 

 

§5. 

Sedan Luleå stad till härvarande rådstuvurätt instämt Fastighetsbolaget Spiggen att höras 

öfver yrkandet om afträde till staden af vissa tomtdelar å det s.k Oskarsvarf samt nämnda 

bolag uttagit genstämning å staden med yrkande att erhålla ersättning för nödig och nyttig 

förbättring, som af bolaget och dess fångesmän verkställts å ifrågavarande områden had 

Stadsfullmäktige beslutit att uppdraga åt drätselkammaren att utse ombud, som å stadens 

vägnar utför svarandetalan i sistnämnda rättegång. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

nämnden att befullmäktiga e.o. hofrättsnotarien A.Bexell att själf eller genom den han i sitt 

ställe förordnar utföra stadens svarandetalan uti ifrågavarande mål; och skulle utdrag af detta 

protokoll därvid tjäna honom som rättegångsfullmakt. Antecknas skulle, att sedan herrar 

Ljungberg och Sandström såsom jäfviga  förklarat sig förhindrade att deltaga i utseende af 

ombud, suppleanten herr Bucht tillkallades och deltog i behandlingen af detta ärende. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§6. 

I samband med behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende 

belsutade Ekonominämnden att anmoda sitt ombud att bestrida, det ifrågavarande af 

Fastighetsaktiebolaget Spiggen mot staden väckta rättegång får sammanslås med pågående 

donationsjordsprocess rörande äganderätten till samma områden å Oskarsvarf. 

 

                                                      

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarna Magistratens meddelande af den 13 innevarande juni att 

hinder f.n. föreligger för verkställande af Stadsfullmäktiges beslut den 22 sistlidne maj 

rörande vissa ändringar i nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning. 

 

§8. 

Sedan Stadsfiskalen uti ingifven förteckning begärt anskaffning för polisen af 6 st. 

regnkappor, 1 st. hjälm och 1 st. sabelkoppel, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet 

att lämna stadsfiskalen i uppdrag att anskaffa ifrågavarande effekter. 

 

§9. 

Stadskassören J.O. Dahl och stadsbokhållaren A. Glaas hade uti särskilda skrifvelse anhållit 

om semester, Dahl under tiden 4-18 nästkommande juli och Glaas under tiden 28 juli-9 

augusti; och beslutades Ekonominämnden att lämna bifall till ansökningarna. 

 

§10. 

På af Stadssekreteraren uti ingifven skrifvelse gjord hemställan, beslutade Nämnden att, då 

ägaren till byggnaderna å stadens del af  fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan icke efterkommit 

drätselkammaren honom den 21 februari delgifna anmodan att gå i omedlebart författning om 

byggnadernas bortskaffande, hos öfverexekutor göra anhållan om hans vräkande. 

 

§11. 



Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse anmält att de i enskild ägo å vretan n:r 72-76 i 

Charlottendal äro belägna å stadens mark utan att arrendeafgift eller tomtöre erlägges.Vid 

föredragning af detta ärende beslutade nämnden att uppdrga till Stadskamreraren, beträffande 

fastighet n:r 476 i Skatan: att därest ägaren till byggnaderna, till vaktmästaren C.H. Öström, 

icke inkommer med skriftligt förslag till uppgörelse i saken till nämndens nästa ordinarie 

sammanträde, söka verkställighet å af rådstufvurätten den 30 september 1912 meddeladt 

utslag rörande äganderätten till fastigheten samt beträffande vretan n:r 72-76: att inkomma 

med utredning i ärendet, eventuellt genom infordrande af förklaring från ägaren af 

byggnaderna. 

 

§12. 

Beslutade Ekonominämnden att för drätselkontoret skulle få inköpas Sveriges 

Handelskalander skulle få inköpas Sveriges Handelskalender för år 1913. 

 

                                                               Som ofvan 

                                                               Å tjänstens vägnar 

                                                                J.O.Wahl 

Justeradt: 

G.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

Joh.Danielsson   



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 juni 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Wester, Danielsson, Sundberg, fröken Sundberg och 

fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 30 maj. 

 

§2.. 

På framställning af änkan Maria Näsvall i Sundom höjdes fosterbarnsarvodet för Sylvia Styf 

från 70 till 90 kronor per år. 

 

§3. 

På framställning af änkan Maria Bergström i Sundom höjdes fosterbarnsarvodet för Nanny 

Lundström från 70 till 80 kronor per år. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes en räkning från J.O. Bergman i Jämtön å kr. 60:- för vård och 

underhåll af Rudolf Åhrström. 

 

§5. 

På därom gjord framställning beslöt styrelsen rekommendera vaktmästaren B.A. Larzon till  

genomgående af en lärokurs vid fattigvårdsförbundet dock med villkor, att Larzon på egen 

bekostnad anskaffade vikarie, som kunde af styrelsen godkännas. 

 

 

§6. 

Beslöt styrelsen för fattigvårdens behof inköpa en zinklåda för att lättare kunna bevara 

mjölken under sommarmånaderna. 

 

                                                                         

§7. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet att för att pris af intill 30 kronor inköpa ett väggur till 

matsalen å fattiggården. 

 

§8. 

Godkände styrelsen beredningsutskottets åtgärd att förflytta gossen Johan Malmgren från 

Anton Hedman å Granön till J.I Jonsson i Hednoret. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen att för ett pris af 648 kronor per år förhyra tillsyningsmannen V. Oscarssons 

gård i Charlottendal, bestående af 5 lägenheter, för att där inrymma en del understödstagare. 

 

                                                            

§10. 

Till protokollet skulle antecknas, att plats å sinneslöanstalten i Råneå beviljats Johannes 

Lundqvists son Axel Oskar från den 1 september. 

 

§11. 

Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades kr. 168 däraf  25 kronor till andra 

kommuners understödstagare. 



 

§12. 

Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under juni. 

 

§13. 

Anmälde tillsyningsmannen att Vilhelm Zakrisson och hans hustru måst intagas å fattigården 

den 12 juni. 

 

§14. 

Anmälde tillsyningsmannen att finske undersåten Otto Emil Juhonpojka Häkkinen måst 

intagas å fattiggården den 20 juni samt att hans hemsändande begärts hos länstyrelsen och 

blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. 

§15. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ogifta Svea Malmström den 28 juni måst intagas å 

fattiggården, enär hon vore sjuk och medellös, och blef denna åtgärd godkänd af styrelsen. 

 

§16. 

Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kronor 382:16 

 

§17. 

Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till 

kronor 313:18 

 

§18. 

Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista med en ändring, att Abraham 

Enqkvists understöd sänktes till 10 kronor. Den kontanta utdelningen uppgick till kronor 

194:25 

 

§19. 

Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista med en ändring, att Palméns och 

Edlunds understöd sänktes. Den kontana utdelningen uppgick till kronor 251:50 

 

§20. 

Sedan drätselkammren genom protokollsutdrag anmodat fattigvårdstyrelsen att utrymma det 

nordöstra hörnrummet i s.k. Pontusbaracken,hvilket upplåtits åt hälsovårdnämnden, beslöt 

styrelsen att någon af familjerna Larsson,Pihl eller Lindqvists skulle flyttas till någon annan 

lägenhet. 

 

§21. 

Beslöt styrelsen öfverlägga Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande A.V. Ruth-Hornberg. 

 

§22. 

Anmälde tillsyningsmannen att hustru Amalia Charlotta Gustafsson den 8 juni afled å 

fattiggården. 

 

§23. 

Föredrogs och godkändes andra kvartalets utackorderingslista, slutade å ett belopp af kr. 

1607:14. 



 

§24. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under juni föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§25. 

Till handlingarna lades ett meddelande från Piteå hospital, att plats ej funnes där för hustru 

Lifbom. 

 

§26. 

Drätselkammaren hade meddelat, att följande hyror f.o.m 1 januari 1914 komme att debiteras 

för af styrelsen disponerade lokaler, nämligen 

för Laxen 217                                    kr.30:- 

”    Kajan 449                                    ”   24:- 

”    expeditionen                                ”  120:- 

”    4 rum i Pontusbaracken               ”  318:- 

Med godkännande häraf beslöt styrelsen, att Lotta Andersson skulle få kvarbo hyresfritt i 

kajan 449, men att Adolf Björkman skulle erlägga 4 kronor per månad i hyra för lilla gården å 

Pontusudden. 

 

§27. 

Åt beredningsutskottet uppdrogs att bestämma, hvilka som skulle inhysas i den af 

tillsyningsmannen Oscarsson förhyrda gården. 

 

                                                                        Som ofvan 

                                                                        Å tjänstens vägnar 

                                                                        J.O.Wahl 

 

Justeradt: 

G.Lindgren 

Alfr.Gullberg 

Joh.Danielsson” 

 

 

 



Protokoll juli 1913 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 2 juli 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén. 

 

§1. 

Uti till magistraten ingifven skrifvelse, hvilken öfverlämnats till nämnden för yttrande, hade 

stadsläkaren Sven Kjellman anhållit om tjänstledighet snarast möjligt under två månader samt 

till sin vikarie föreslagit medicine kandidaten Ejnar Broström, och beslöt nämnden afgifva det 

yttrandet, att nämnden ej hade något att erinra vare sig mot den begärda tjänstledigheten eller 

mot den föreslagna vikarien. Denna paragraf förklarades vara genast justerad. 

§2. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 28 maj. 

 

§3. 

På förslag af stadsläkaren beslöt nämnden förordna sjuksköterskan Ethel Hellström att f.o.m.1 

juli tillsvidare uppehålla sjukskötersketjänsten vid härvarande epidemisjukhus. 

 

§4. 

Sedan på sätt protokollet för den 28 maj, §6, utvisar, folkskolestyrelsens anmälan angående 

förekomst af arsenik i östra folkskolan öfverlämnats till förste provinsialläkaren med anhållan 

om, hans utlåtande, hade denne nu återställt de remitterade handlingarna under hänvisning till 

föreskrifterna i Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 23 maj 1913 angående ändrad lydelse af 

vissa paragrafer i giftstadgan. Vid ärendets behandling beslöt nämnden, att enär de företedda 

analyserna icke vore gjorda i öfverensstämmelse med föreskrifterna i § 28 af ofvanberörda 

Kungl. Kungörelse, folkskolestyrelsens anmälan icke skulle till någon nämndens åtgärd 

föranleda. 

§5. 

Anmälde nämndens besiktningsmän, att de verkställt den i protokollet för den 28 maj, § 16, 

omförmälda besiktning af Fanny Josefssons diverse – och matvaruhandel samt mjölkaffär, 

hvarvid anmärkts, att lokalen på grund af fukt och mögel vore synnerligen olämplig för sitt 

ändamål. Med anledning häraf beslöt nämnden förbjuda Fanny Josefsson vid vite af 25 kronor 

att efter af detta beslut erhållen del bedrifva matvaru- och mjölkhandel i lokalen, emedan 

densamma blifvit försatt i sådant skick, att den kunde af nämnden godkännas. Denna paragraf 

förklarades vara genast justerad. 

§6. 

Anmälde nämndens besiktningsmän, att de vid besiktning af Hj.Widmarks kött-fläsk-och 

charkuteriaffär anmärkt, att väggar och pannmur i korffabriken behöfvde oljemålas och 

golfvet lagas samt att butiken behöfde oljemålas. Med anledning häraf beslöt nämnden 

anmoda Widmark att skyndsamt låta afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna , vid äfventyr att 

nämnden i annat fall kommer att förbjuda lokalens användning. 

 

§7. 

Beslöt nämnden godkänna  A. Oscarssons bageri. 

                                                                             Som ofvan 

                                                                             Å tjänstens vägnar 

                                                                              J.O. Dahl 

Justeradt 

Axel Fagerlin” 



 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 juli 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Brännström, Bennet, Isaksson och Danielsson äfvensom Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Föreståndaren för elektricitetsverket. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den nästlidne juni. 

 

§2. 

Efter föredragning af en från eldaren i stadshuset E.G. Lindberg inkommen skrifvelse med 

anledning af Stadsfullmäktiges den 4 juni 1913 gjorda uttalande i fråga om hans uppsägning 

från innehafvande tjänat, beslutade Nämnden att remittera skrifvelsen till Stadsbyggmästaren 

med uppdrag att inkomma  med yttrande öfver den af Stadsfullmäktige föreslagna 

anordningen, att ersätta Lindberg med den från elektricitetsverket uppsagde eldaren 

Andersson. Nämnden beslutade vidare att inhämta  brandchefens yttrande i hvad mån utsikt 

förefinnes att kunna eventuellt bereda Lindberg anställning vid brandkåren. 

 

§3. 

I anslutning till sina den 6 februari och 22 april innevarande år fattade beslut rörande 

ordnandet af den elektriska installationsverksamheten inom staden beslutade Nämnden att 

entrepenören skulle antagas från och med den 1 nästkommande oktober, vid hvilken tidpunkt 

drätselkammarens nuvarande installatörers tillstånd till utförande af installationer utlöper att 

uppdraga till föreståndaren för elektricitetsverket att skyndsamt inkomma med förslag till 

anbudsformulär, enligt hvilket inkommande anbud skulle vara affattade samt att anbud å 

entrepenörskapet skulle genom stadskamrerarens och föreståndarens för elktricitetsverket 

försorg medelst annonsering infordras till den 20 nästkommande augusti med förbehåll för 

drätselkammaren af 15 dagars pröfningstid. 

 

§4. 

Vid förnyad föredragning af stadsfullmäktiges protokoll af den 22 maj 1913. § 18, beslutade 

Nämnden med anledning däraf, att de af drätselkammaren föreslagna nya bestämmelserna 

beträffande likvidering genom drätselkontoret af genom entrepenören utförda arbeten icke 

vunnit stadsfullmäktiges bifall, att uppdraga till föreståndaren för elektricitetsverket att 

skyndsamt inkomma med förslag till de ändringar i den antagna instruktionen för 

entrepenören, som påkallades af ifrågavarande stadsfullmäktiges beslut. 

 

§5. 

Efter föredragning af stadsfullmäktiges protokoll af den 12 nästlidne juni, § 2, angående 

antagna nya tariffer och taxor för försäljning af elektrisk ström, beslutade Nämnden på förslag 

af föreståndaren för elektricitetsverket att antaga följande förtydligande detaljbestämmelser 

till de nya tarifferna: 

Belysningstaxa 1:o) och 3:o): 

Årsackord gäller endast för helt år, och betalning erlägges med en tredjedel af 

kontraktsumman för hvardera första och fjärde kvartalen och med en sjättedel för hvardera 

andra och tredje kvartalen. Delar af ett kvartal räknas som helt kvartal. 

Det tillfälliga kw.tim.priset af 8 öre för all förbrukning för belysnings- och hushållsändamål: 



Gäller intill 16 augusti 1913 och därefter intill dess hvarje särskild abonnents mätare hunnit 

blifva afläst. 

Motortaxor: 

Gälla för kalenderår och tillämpas för förbrukning efter den 1 juli eller från den dag före 

denna datum, då hvarje abonnents mätare blifvit afläst. 

 

§6. 

I samband med behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende 

beslutade Nämnden på förslag af Föreståndaren för elektricitetsverket beträffande 

bestämmelsen om fri ström till 2 st. 20-wattslampor under ett år att, då villkoren för denna fria 

ström enligt Stadsfullmäktiges beslut den 22 nästlidne maj, § 2, icke äro fullt tydliga och i och 

med förkastande af det af drätselkammaren i samband med installationsverksamhetens 

ordnande föreslagna afbetalningssystemet olämpligt formulerande, föreslå, att 

Stadsfullmäktige ville till förtydligande af sitt förenämnda beslut bestämma att ifrågavarande 

bestämmelse skall gälla endast för ny installation i våning om högst 2 rum och kök, och 

installationen tillika är afsedd för högst 4 glödlampor. 

 

§7. 

Hos drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket under framhållande af att 

trängande nödvändighet föreligger att redan under innevarande år låta verkställa eljest under 

nästkommande år afsedd reparation af elektricitetsverkets accumulatorsbatteri, hemställt, att 

drätselkammaren ville antaga ett af Accumulatoren-Fabrik A.G. afgifvet anbud att för en 

summa af 5180 kronor utföra ifrågavarande reparation enligt i anbudet närmare angifven 

specifikation med undantag af vändning, tvättning och ändring af träunderlag, målning, 

reparation af gofvet m.m , hvilka senare arbeten utföras af elektricitetsverket för en kostnad af 

högst 820 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att, då ett uppskof, 

enligt hvad af föreståndaren för elektricitetsverket förebragt utredning utvisade, säkerligen 

komme att medföra afsevärdt ökade kostnader för staden, låta utföra under innevarande år 

samt att antaga ofvannämnda af Accumulatoren-Fabrik A.g. angifna anbud å dess utförande. 

Nämnden beslutade vidare att med en anmälan om förhållandet hos Stadsfullmäktige 

hemställa, att nödiga anslag af 6000 kronor till kostnadernas täckande måtte anvisas af 

influtna, tillgängliga medel för försäljning af det gamla maskineriet i elktricitetsverket. 

 

§8. 

Sedan Folkskoestyrelsen med öfversändande af fyra alternativa förslag till skolhusbyggnad 

vid Karlsvik hos Stadsfullmäktige hemställt att ett anslag af 71500 kronor måtte beviljas för 

uppförande af ett skolhus därstädes enligt alternativ ibland de utaf Stadsbyggmästaren J. 

Wikberg uppgjorda biförslagen, hade Stadsfullmäktige remitterat framställningen till 

drätselkammaren för yttrande. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, då några 

vägande skäl att frångå det af Stadsbyggmästaren Wikberg uppgjorda, af folkskoleinspektören 

och af folkskolestyrelsens särskilda komiterade tillstyrkta hufvudförslaget icke blifvit 

förebragta, att med remisshandlingarnes återställande hos Stadsfullmäktige förorda, att anslag 

lämnas till uppförande af en skolhusbyggnad vid Karlsvik i enlighet med förenämnda 

hufvudförslag. 

 

§9. 

Drätselkammaren hade på annmälan af Stadsbyggmästaren den 3 februari 1913 beslutat att 

anmoda dödgräfvaren J. Åström att gå i författning om borttagande af den tillbyggnad, som 

han utan tillstånd verkställt å den staden tillhöriga  s. k. grindstugan. Sedan Drätselkammaren 

med anledning af en från Åström i skrifvelse den 8 nästlidne februari gjord framställning att 



få hafva ifrågavarande tillbyggnad kvar å huset, låtit genom Stadsbyggmästaren omarbeta den 

af Åström öfversända ritningen, så att den kunde af drätselkammaren godkännas, att den 

omarbetade ritningen blifvit af byggnadsämnden godkänd. Efter föredragning häraf beslutade 

Nämnden att, med upphäfvande af sitt den 3 februari 1913 fattade beslut, förelägga Åström att 

senast till den 1 november 1913 hafva omändrat tillbyggnaden i enlighet med den af 

Byggnadsnämnden den 14 nästlidne maj godkända ritning ock till samma tid bortskaffa den  

nu utan tillstånd uppförda byggnaden. 

 

§10. 

Med anledning af en från Tekniska skolans styrelse inkommen anmälan, att galler m.m. i en 

del kaminer i skolans lokal i östra baracken äro förbrukade, beslutade Nämnden vid 

behandling af ärendet att uppdraga till Stadsbyggmästaren att låta afhjälpa dessa brister i god 

tid före undervisningens återupptagande instundande höst. 

 

§11. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat yttrande öfver Luleå fastighetsägareförenings 

förslag med anledning af Stadsfullmäktige remiss i renhållningsfrågan, beslutade Nämnden att 

handlingarne i ärendet skulle cirkulera bland Nämndens ledamöter, innan det tages i slutlig 

behandling. 

 

§12. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en från Stadsingenjören 

Erik Kinnman gjord begäran om anslg af 150 kronor för resa till vistelse vid Kommunal-

Tekniska föreningens årsmöte i Västerås under innevarande år. Sedan Stadsingenjören 

Kinnman vid ärendets föredragning uttalat en önskan, att ifrågavarande resa finge utsträckas 

till Stockholm för studerande af där använda olika behandlinssätt af tjärmakadam som 

gatubeläggningsämne, beslutade Nämnden att med remisshandlingarnes återställande hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bifall till framställningen på så sätt att en 

resekostnadsersättning, beräknad efter 2 kl. resa på järnväg, jämte sofvagn, till Västerås och 

Stockholm samt en traktamentesersättning under högst 8 dagar enligt 4 klassen i k. 

resereglementet af den 13 december 1907 måtte beviljas Kinnman för vistelse – förutom en 

dag i Stockholm för förutnämndt ändamål- vid Kommunal-Tekniska föreningens årsmöte i 

Västerås den 4, 5 och 6 september innevarande år, mot villkor att han till drätselkammaren 

inkommer med skriftlig redogörelse öfver sina under resan gjorda erfarenheter. 

 

§13. 

Sedan Stadskamreraren och Brandchefen enligt uppdrag enligt uppdrag inkommit med 

gemensamt yttrande och förslag angående insjuknade brandkarlen G. Persson, beslutade 

Nämnden att till Persson för den tid, han varit sjuk och tills vidare, så länge sjukdomen varar, 

skall utbetalas hans kontanta lön med afdrag af hvad som åtgår till vikariens aflönande att 

åtgärd genom Brandchefens försorg skall vidtagas för beredande af plats för Persson vid 

sanatorium eller liknande inrättning att staden betalar den lasarettsvård, som Persson åtnjutit 

och kommer att åtnjuta intill dess öfverflyttning kan ske till sanatorium äfvensom att staden 

tillsvidare bestrider med Perssons sanatorievård förenade kostnader. 

 

§14. 

Sedan Stadsfullmäktige af Drätselkammaren begärdt yttrande öfver en af herr Flodmark väckt 

motion, att Stadsfullmäktige ville upprätta ny zonkarta, beslutade Nämnden vid föredragning 

af ärendet att, då motivering saknas och Nämnden icke  kan finna, att staden har någon nytta 



eller fördel af upprättande af en sådan karta hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å 

motionen. 

 

§15. 

Fastighetsaktiebolaget Lejonets i Luleå hembud till Stadsfullmäktige att köpa vissa bolaget 

tillhöriga tomter remitterades till Stadsingenjören, för yttrande. 

 

§16. 

Efter förnyad föredragning af från Stadsingenjören inkommen berättelse öfver Luleå 

Vattenverks och afloppsledningars verksamhet åren 1911 och 1912, beslutade Nämnden att 

öfverlämna densamma till Stadsfullmäktige. 

 

§17. 

Vid behandling af i föregående paragraf af detta protkoll antecknadt ärende beslutade 

Nämnden att hos Beredningsnämnden göra anhållan att berättelsen öfver Luleå Vattenverks 

och Afloppsledningars verksamhet åren 1911 och 1912 måtte befordras till trycket. 

 

§18. 

Bordlades följande ärenden till behandling vid ett kommande sammaträde 

1:o) J.A.Öhmans m.fl:s framställning om åtgärder för bostadsbristens afhjälpande: 

2:o) D.Anderssons framställning få köpa tomt å Mjölkudden; 

3:o) C.Skarstedts m.fl:s framställning om framdragning af vattenledningen i Hertsögatan. 

 

§19. 

Beviljades brandchefen U.Ullman semester under 4 veckor f.o.m den 14 innevarande juli 

t.o.m. den 10 nästkommande augusti. 

 

§20. 

I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade  I.P.Ruth anhållit om tillstånd att få reparera och 

ombygga en å norra delen af vretan n.r 147 i Bergviken befintlig mangårdsbyggnad i enlighet 

med framställningen vidlagd ritning äfvensom att få flytta det lilla uthuset i enlighet med 

äfvensom vidlagd tomtkarta. Sedan Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren tillstyrkt 

ansökningen, beslutade Nämnden att öfversända densamma till Stadsfullmäktige med 

hemställan om bifall. 

 

§21. 

Norrbottens Landtmannaföreningars Förbund u.p.a. hade hos drätselkammaren anhållit om 

tillstånd att få å tomten n:r 20 i kvarteret Ufven uppsätta ett provisoriskt magasin i enlighet 

med till Byggnadsnämnden inlämnad ritning. På hemställan af Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden att öfversända ansökningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan att Fullmäktige ville förklara sig intet hafva att erinra mot, att byggnaden 

uppfördes å tomten mot villkor att byggnaden borttages, när staden så påfordrar. 

 

§22. 

L.O.Löfgren hade hos Drätselkammaren anhållit om nedsättning i arrendeafgifter för 

Hornbergska vretan för de olägenheter, han fått vidkännas under den tilländagångna 

arrendetiden. Sedan Stadsingenjören i enligt uppdrag afgifvet yttrande tillstyrkt begärd 

nedsättning för minskadt område med 80 kronor samt Stadsbyggmästaren förklarat sig anse 

rimligt att nedsättning för byggnadernas dåliga tillstånd beviljades med 90 kronor, beslutade 



Nämnden att på så sätt bifalla sökandens framställning att arrendesumman för den gångna 4-

åriga arrendetiden skulle nedsättas med tillhopa 170 kronor. 

 

§23. 

R.A.Hedström, som å senaste arrendeauktionen inropat lott n:r 1 å Skatan och Viken på 

arrende under 15 år hade anhållit att få öfverlåta arrendet på A.H.Jakobsson, Bälinge; och 

belsutade Nämnden med bifall härtill att kontrakt i stället skulle upprättas med Jakobsson. 

 

§24. 

Föredrogs och lades till handlingarne. 

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 juni 1912 ang. resebidrag till brandchefen 

U.Ullman. 

2:o) Magistratens meddelande, ang. Stadsbyggmästaren J.Wikberg meddelad tjänstledighet. 

                                                                                  Som ofvan 

                                                                                  Å tjänstens vägnar: 

                                                                                  K.H. Santesson 

Justeradt den 15 juli 1913 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektiionen i Luleå den 8 juli 1913. 

Närvaradne: Herrar Burström,Nilsson,Nordberg och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 19 nästlidne juni. 

 

§2. 

Luleå Jernverks Aktiebolag hade hos Hamndirektionen anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med öfversända ritningar utbygga bolagets kaj i Karlsvik. Sedan Hamnmästaren uti afgifvet 

yttrande tillstyrkt framställningen beslutade Hamndirektioen att lämna begärdt tillstånd till 

utgifvande af ifrågasatt kajbyggnad under villkor att densamma bygges på sådant sätt att fara 

för uppgrundning utanför bygganden inte uppstår samt att byggnaden på behörigt sätt 

underhålles. 

 

§3. 

Sedan Drätselkammaren begärdt yttrande öfver en från Kommunal-Tekniska föreningen 

inkommer skrifvelse rörande Luleå stads deltagande i Baltiska utställningen i Malmö år 1914 

hade Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande i ärendet. Vid fördragning häraf 

beslutade Hamndirektionen att på af Hamnmästaren anförda skäl skrifvelsen icke skulle till 

någon Hamndirektionens åtgärd föranleda. 

 

§4. 

Föredrogs och bordlades till ett kommande sammanträde: 

1:o) Af särskilda komiterade aflämnadt utlåtande rörande de ekonomiska möjlighetrna för 

genomförande af föreslagen förändring af södra hamnens kaj-och trafikeringsförhållanden: 

2:o) Muntligen väckt fråga om vidtagande af åtgärd med anledning däraf, att gällande 

hamntaxa för Luleå utgår med 1914 års utgång. 

 

§5. 

Sedan Hamnmästaren i enlighet med den 25 nästlidne april lämnadt uppdrag inkommit med 

förslag i ärendet, beslutade Hamndirektionen att Luleå Ångsåg skall för vattenområdet utanför 

det af Stadsfullmäktige till Luleå ångsåg upplåtna området i årlig arrendeafgift inlägga 25 

kronor. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med förteckning öfver hamnkvarterets för år 1912 

uppdebiterade men ännu icke influtna medel, beslutade Hamndirektionen, beträffande 

muddringsafgifterna för ångarne ”Kurir”,”Skärgården” och ”Haparanda” skulle anstå i 

afvaktan på slutligt afgörande i pågående rättegångar i denna sak; beträffande fordringarna 

hos Statens Järnvägar och Kungl.Lotsverket: att skrifvelse skulle af Hamndirektionen aflåtas 

med begäran om likvid; beträffande öfriga fordringar: att desamma skulle lämnas till lämplig 

person för inkassering. 

 

§7. 

Sedan Stadsfullmäktige begärdt yttrande öfver en af herr Falk väckt motion om upprensning 

af viss del af Skurholmfjärden, hade Hamndirektionen remitterat ärendet till Hamnmästaren 

för utredning och yttrande. Vid föredragning af Hamnmästarens nu inkomna yttrande 

beslutade Hamndirektionen att återremittera ärendet till Hamnmästaren för utredning i hvad 

mån inköp af ny stenpråm af järn jämte en mudderskopa kunde ersätta af Hamnmästaren 

föreslgen förhyrning eller inköp af mudderverk. 



 

§8. 

Hos Hamndirektionen hade lokomotivföraren N.Falk, som vid Stadsfullmäktiges 

sammanträde den 22 nästlidne maj väckt motion om upprensning af viss del af 

Skurholmsfjärden, i skrifvelse anhållit att Direktionen ville, för så vidt möjligt, omedelbart gå 

i författning om ifrågavarande upprensning. Sedan Hamnmästaren afgifvit yttrande i ärendet 

beslutade Hamndirektionen att, då hamnen f.n saknar medel till kostnadernas täckande afslå 

framställningen. 

 

§9. 

Uti ingifven skrifvelse hade Hamnmästaren anmält behofvet af uppförande af en stenmur vid 

södra sidan af vägen vid Bergnäset äfvensom af reparation af den å landsvägens norra sida 

befintliga stenmurar. Vid pröfning af de å utförande af detta arbete genom Hamnmästarens 

försorg infordrade anbuden beslutade Hamndirektionen att antaga ett af C.A Jansson afgifvet 

anbud, att lägga muren vid södra sidan till ett pris af kr.9.25 pr kbm samt reparera muren vid 

norra sidan till ett pris af kronor 125:- förutom fria frakter å ångfärjan;och skulle kostnaden, 

tillhopa ca 820 kronor bestridas af i årets utgiftsstat till reparation af förbryggor m.m upptaget 

belopp af 2900 kronor. 

 

§10. 

N.T. Boman hade hos Hamndirektionen i skrifvelse hemställt att en honom tillhörig 

provisoriskt vid södra sidan hamnen uppförd båtbrygga finge kvarstå åtminstone under 

innevarande sommar. Sedan antecknadt blifvit, att Boman utan tillstånd uppfört ifrågavarande 

brygga beslutade Hamndirektionen efter föredragning af Hamnmästarens i ärendet afgifna 

yttrande afslå framställningen. 

 

§11. 

Hos Hamndirektionen hade Luleå Segelsällskap anhållit att direktionen ville afgiftsfritt låta 

verkställa vägning vid hamnens kran af de motorbåtar, som komma att deltaga i de täflingar, 

som komma att i sommar anordnas af sällskapet. På hemställan af Hamnmästaren beslutade 

Hamndirektionen vid ärendets föredragning att bifalla framställningen mot villkor att 

kranskötaren betalas och vägningarna försiggå af Hamnmästaren bestämda tider. 

 

§12. 

Arbetaren O.L Hedgren, som i arbete vid hamnens kajbyggnader skadat sig i högra handen 

den 7 nästlidne maj hade med företeende af ett af lasarettsläkaren dr. E. Feltström utfärdat 

intyg hos Hamndirektionen anhållit om erhållande af sjukhjälp under den tid han varit 

oförmögen till arbete. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att en 

sjukaflöning af 1 krona 50 öre pr dag skulle få utbetalas under den tid, Hedgren med 

läkarintyg styrkt sig vara oförmögen till arbete eller f.o.m. den 7 maj t.o.m. den 29 juni 

innevarande år. 

 

§13. 

Arbetaren J.T. Shelstedt hade med företeende af ett af stadsläkaren dr. S. Kjellman utfärdadt 

intyg, utvisande att han på grund af refbensbrott varit oförmögen till arbete under tiden 12/6-

3/4 innevarande år, hos Hamndirektionen anhållit om sjukersättning. Sedan antecknat blifvit 

att Shelstedt skadat sig genom olycksfall i arbete vid hamnens kajarbeten, beslutade 

Hamndirektionen att Shelstedt skulle utbetalas en sjukaflöning af 1 krona 50 öre pr dag under 

den tid han med läkarintyg styrkt sig vara oförmögen till arbete eller f.o.m. den 12 juni t.o.m. 

den 3 juli innevarande år. 



 

§14. 

Föredrogs och lades till handlingarne: 

1o) Hamnmästarens kassarapport för nästlidne juni månad 

2:o) Kungl. Länstyrelsens resolution af den 20 juni 1913 angående tillstånd att få bygga 

mudderlossningsbrygga och båthamn vid södra hamnen. 

 

§15. 

Sedan Hamnmästaren anmält behofvet af plåtbeklädnad del af innerväggarne i hamnens 

smedja dels af yttertaket till densamma, beslutade Hamndirektionen på Hamnmästarens 

hemställan af de inkomna anbuden antaga det af K. E. Vikholm afgifna att utföra 

plåtbeklädnad af innerväggarna för 258 kronor och yttertaket, inclusive öfverbeslag å 

skorstenen, för 306 kronor eller sammanlagdt 564 kronor. Hamndirektionen beslutade vidare 

att af kostnaderna 306 kronor skulle debiteras Tjufholmssundets kontor. 

 

§16. 

Från Statens Järnvägars distriktsförvaltning i Luleå inkommen framställning om anskaffning 

och utläggning på hamnens bekostnad af bojar utanför materialastningskajerna å Svartön 

remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§17. 

Kokerskan å ångaren ”Balder” Hanna Nilsson hade uti ingifvem skrifvelse hemställt om 

höjning af sin aflöning till 60 kr. pr. månad. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

Hamndirektionen att f.o.m. innevarande års seglation höja sökandens aflöning till 45 kronor i 

månaden. 

§18. 

Under åberopande uti han blifvit antagen i innehafvande tjänst att åtnjuta samma 

aflöningsförmåner, som äro stadgade beträffande andre stadsbokhållaren, hade 

hamnbokhållaren B. Fridström hos Hamndirektionen anhållit att då Stadsfullmäktige tilldelat 

innehafvaren af andre stadsbokhållaretjänsten en lönefyllnad af 400 kronor för år 1913, en 

lönefyllnad till samma belopp pr år. räknadt f.o.m. den 1 januari innevarande år äfven måtte 

beviljas honom. Sedan antecknats, att Stadsfullmäktige genom att förutnämnda den 30 

sistlidne januari fattade beslut tilldelat stadsbokhållaren A. Glaas en personlig lönefyllnad af 

400 kronor för år 1913, men att för andre stadsbokhållarren fastställdt arfvode icke ändrats, 

beslutade Hamndirektionen att, då Stadsfullmäktige således icke kunde anses hafva genom 

ifrågavarande beslut föreskrifvit någon ändring af till hamnbokhållaren utgående arfvode, 

afslå den gjorda framställningen. 

 

§19. 

Utanordnades diverse räkningar. 

                                                    Som ofvan 

                                                    Å tjänstens vägnar 

                                                     K.H.Ssantesson 

Justeradt den 12/8-13 

Gustav Burström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 juli 1913.

   

 Närvarande: Herrar Borgmästaren,Ullman,Flemström,Olsson,Stadsbyggmästaren och 

Stadsingenjören. 

 

§40. 

Protokollet för den 11 juni föredrogs och justerades. 

 

§41. 

Hos byggnadsnämnden hade Idrottsföreningen Kamrarterna anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en mindre afklädningspaviljong å 

Oscarsvarf. Vid behandling häraf beslöt Nämnden bifalla ansökningen dock med villkor att 

ägaren af området icke hade något att erinra emot byggnadens uppförande samt att densamma 

borttoges, då nämnden så påfordrade. 

 

§42. 

Hos Byggandsnämnden hade Adolf Åström med förmälan,att han å tomt n:r 5 i kvarteret 

Heden, hvilken han för en tid af fem år arrenderat af fastighetsbolaget Spiggen, uppfört en 

provisorisk förvaringsbod i enlighet med nu ingifven ritning, anhållit om tillstånd att få hafva 

nämnda bod kvarstående under arrendetiden, hvaremot markägaren skriftligen förklarat sig 

icke hafva något att erinra. Vid behandling häraf beslöt Nämnden meddela sökanden det 

begärda tillståndet med villkor att byggnaden borttages då nämnden så påfordrade. 

 

§43. 

Hos Byggnadsnämnden hade räntmästaren Axel Eneqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett trapphus m.m å tomt n:r 6 i kvarteret Höken. 

Vid behandling häraf beslöt Nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande. 

 

§44. 

Hos byggandsnämnden hde J.A Brogren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 23 i kvarteret Oxen. Vid ärendets 

behandling beslöt Nämnden, oaktadt byggnaden icke finge det i § 38 mom.2 af gällande 

byggnadsordning föreskrifna minimiytinnehåll, likväl i betraktande af att byggnaden ej  

komme att uppföras mot esplanad och att tomten vore belägen i nya stadsdelen samt plats 

funnes å densamma för uppförande äfven af ett större boningshus, bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

 

§45. 

Hos byggnadsnämnden hade H.A Bergman anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 16 i kvarteret Hästen. Vid ärendets 

föredragning beslöt Nämnden, oaktadt bygganden icke finge det i § 38 mom. 2 af gällande 

byggnadsordning föreskrifna minimiytinnehåll, likväl i betraktande af att byggnaden ej 

komme att uppföras mot esplanad och att tomten vore belägen i nya stadsdelen samt plats 

funnes å densamma för uppförande äfven af ett större boningshus, bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 



   

§46. 

Hos Byggnadsnämnden hade E.B.Nyström  erhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 14 i kvarteret Hästen. Vid 

föredragning af ärendet beslöt Nämnden, oaktadt byggnaden icke finge det i § 38 mom. 2 af 

gällande byggnadsordning föreskrifna minimiytinnehåll, likväl i betraktande af att byggnaden 

ej komme att uppföras mot esplanad och att tomten vore belägen i nya stadsdelen samt plats 

funnes å densamma för uppförande äfven af ett större boningshus, bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

 

§47. 

Hos Byggnadsnämnden hade maskinisten Johan Eriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra ett trapphus samt verkställa diverse 

förändringsarbeten å boningshuset å tomt n:r 11 i kvarteret Tärnan. Vid ärendets behandling 

beslöt Nämnden på af stadsbyggmästaren anförda skäl afslå den gjorda ansökningen. 

 

§48. 

Hos byggnadsnämnden hade Luleå missionsförening anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifen ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus samt inreda fyra rum däraf två å vinden i 

sjömanskapellet å tomt n:r 4 inom kvarteret Fenix. Vid  ärendets behandling beslöt bifalla den 

gjorda ansökningen med villkor, att byggandsordningens föreskrifter i tillämpliga delar 

noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§49. 

Biföll Nämnden en af målaren J.A. Nilsson gjord ansökan att få i enlighet med ingifven 

ritning upptaga en butiksingång och tre skyltfönster i fastigheten n:r 8 i kvarteret Hackspetten. 

 

§50. 

Från stadsbyggmästaren hade inkommit en så lydande anmälan: 

”Till Byggnadsnämnden i Luleå----------------” se bil.A. 

Efter föredragning häraf beslöt Nämnden förelägga vederbörande fastighetsägare, att de i 

förteckningen upptagna arbeten skulle vid vite af 25 kronor för den försumlige vara utförda  

före den 1 augusti 1914. 

 

§51. 

Hos byggnadsnämnden hade E.A.Hjelm anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 15 i kvarteret Hästen. Vid ärendets 

behandling beslöt Nämnden, oaktadt byggnaden icke finge det i § 38 mom. 2 af gällande 

byggnadsordning föreskrifna minimiytinnehåll, likväl i betraktande af att byggnaden ej 

komme att uppföras mot esplanad och att tomten vore belägen i nya stadsdelen samt plats 

funnes å densamma för uppförande äfven af ett större boningshus, bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttages vid arbetets 

utförande. 

 

§52. 

Hos byggandsnämnden hade konsul W.Jäger anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta påbygga sitt magasin å tomt n:r 3 i kvarteret Ripan. Sedan 

antecknats, att byggnaden, som vore af trä, ligger i tomtlinjen med fasad mot angränsande 



tomt n:r 3 i kvarteret Ripan, beslöt Nämnden att med stöd af § 33 af byggnadsordningen afslå 

framställningen. 

                                                                            Som ofvan 

Justeradt d.20 maj 1913                                      Å tjänstens vägnar 

På Nämndens vägnar 

A.Fagerlin”                                                           J.O.Wahl 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 15 jul 

1913. 

 

 

Närvarande:Herrar Brändström, Bennet, Danielsson och Nilsson äfvensom Stadsingenjören 

och Föreståndaren för elektricitetsverket. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 7 nästlidne juli. 

 

§2. 

Stadsbyggmästaren hade inkommit med infordrat yttrande öfver föreslagen anordning att 

ersätta den vid stadshuset anställde eldaren E.G.Lindberg med från elektricitetsverket 

uppsagde eldaren K.J. Andersson. Efter föredragning däraf beslutade nämnden att, innan 

uppsagd, är villig emottaga eldareplatsen i stadshuset mot af Stadsfullmäktige fastställd 

aflöning af 1200 kronor pr år; och skulle Andersson anmodas att lämna bestämdt svar 

härutinnan senast före den 1 nästkommande augusti. 

 

                                                                        §3. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag 

till ändring af instruktionen för entrepenören vid Luleå stads elektricitetsverk, 

installationsföreskrifter och anbudsformulär, beslutade Nämnden vid behandling af ärendet att 

antaga följande: 

” Instruktionen för entrepenören vid Luleå stad elektricitetsverk” 

                                                                                                                             Bil.17. 

”Föreskrifter för elektriska anläggningar afsedda att anslutas till Luleå elektricitetsverk” 

                                                                                                                             Bil.18. 

”Anbud för entrepenörskap vid Luleå Elektricitetsverk”                                    Bil.19. 

 

och uppdrogs till Ordföranden att jämte annan tillkallad ledamot i denna del justera 

protokollet. 

 

§4. 

Beslutade Nämnden att syn skulle verkställas å de af stadens utarrenderade lägenheter, som 

påkallade sådan; och uppdrogs till Ordföranden och Stadskamreraren att på lämpligaste sätt 

gå i författning om verkställighet af detta beslut. 

 

§5. 

Sedan Källarmästaren C.J. Dahné förklarat sig icke kunna afvara den för bankens vindsvåning 

i stadshuset afsedda källaren, hvilken, enligt hvad som utrönts, särskildt inredts som 

mjölkkällare för hotellet, beslutade Nämnden då annan lämplig källarelokal ej finnes att tillgå, 

att uppdraga till Stadsbyggmästaren att inköpa ett isskåp af Frigatorstyp till ett pris af 60 

kronor att ställas till disposition af hyresgästen i den af banken förhyrda vindsvåningen. 

 

§6. 

Föredrogs Hamndirektionens nu inkomna protokollutdrag med anbud att köpa å fastighet n:o 

474 befintligt lager af grus. Fyllning och matjord; och beslutade Nämnden att remittera 

ärendet till Stadsingenjören för yttrande till nästkommande ordinarie sammanträde. 

  



 

§7. 

Revirförvaltaren i Bodens revir hade hos drätselkammaren anhållit att för en tid af 5 år, 

räknadt f.o.m. den 1 juli 1913 arrendera ett område af c:a 1000 kvm. på det s.k.emot ett årligt 

arrendebelopp af 25 kronor att användas till vedupplagsplats. Vid föredragning af detta ärende 

beslutada Nämnden att till revir förvaltningen på arrende under fem år för förutnämnt 

ändamål upplåta att intill 8000 kbm, stort område af stadens del af s.k. Tjärhofvet mot 

följande villkor och förbehåll 

1/ att i årlig arrendeafgift erläggess 50 kronor pr 1000 kvm, 

2/ att byggnader icke få uppföras vare sig å land eller i vattnet 

3/ att området icke får inhägnas; 

4/ att förbi eller genom området ledande vägar lämnas öppna för allmänheten; 

5/ att timmerflottar icke förtöjs närmare kallbadhuset än 50 meter. 

 

§8. 

B.A. Hellstén hade inlämnat anbud på arrendering af vatten och strandrätten mellan 

kallbadhuset och Bryggeritomten mot ett arrendebelopp af 150 kr pr år. Som emellertid ett 

upplåtande af hela detta område skulle stänga tillgången på vatten för flera båtägare och äfven 

skulle medföra andra olägenheter, beslutade Nämnden att afslå anbudet. 

 

§9. 

Från J.G. Friberg inkommen skrifvelse rörande leverans af elektrisk kraft till sökandens 

såginrättning å Oscarsvarf remitterades till föreståndaren för elektricitetsverket för yttrande. 

 

§10. 

Beslutade Nämnden att ett från N.T.Pettersson inkommet hembud till drätselkammaren att 

köpa egendomen Silferdal å Mjölkudden skulle bordläggas till ett kommande sammanträde. 

                                                                             Som ofvan 

                                                                             Å tjänstens vägnar: 

                                                                              K.H. Santesson 

Justeradt hvad §3 

Vidkommer den 17 juli 1913. 

H.K.Brändström 

Donald Bennet 

Justeradt 4/8 1913 

H.K.Brändström” 

  



”Protokoll, fördt vid Folkskolestyrelsen i Luleå sammanträde fredagen den 25 juli 1913. 

 

S.D Närv: Hrr Åhrström, Lindqvist, Oscarsson, Gullberg, Nyberg, Wester samt undertecknad 

ordf. 

§1. 

Till justeringsmän af dagens protokoll utsågos Herrar Gullberg och Wester. 

 

§2. 

Sedan vid utgången af ansökningstiden till tvenne e.o folkskollärarinnebefattningen vid Luleå 

stads skolor inkomme 21 ansökningshandlingar utsåg styrelsen till e.o folkskolelärarinna med 

placering tills vidare vid någon af skolorna inom stadens planlagda område fröken Signe 

Flodén, den sistnämnde med 4 röster mot 2, hvilka afgåfvos för fröken Asta Hedin. 

 

§3. 

Sedan vaktmästaren V. Lund hos styrelsen gjort framställning om vissa reparationenr i sin 

bostadslägenhet, hvilka af stdasbyggmästaren tillstyrkes och beräknats draga en kostnad af 

cirka 100 kronor, beslöt styrelsen bifalla framställningen. 

 

§4. 

Protokollsutdrag från stadsfullmäktige innehållande bifall till styrelsens framställning att 

istället för biträdande lärarinnan Amanda Forsén, som vid nu inträffad ledighet borde 

förflyttas till småskolan, få tillsätta e.o folkskollärarinnan, föredrogs och lades till 

handlingarna. 

§5. 

Protokollsutdrag från hälsovårdsnämnden med anledning af styrelsens anmälan om förekomst 

af arsenik i oljefärgen i salen Nr 7 i östra skolan, föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§6. 

Sedan styrelsen för Tekniska skolan i Luleå inkommit med anhållan om tillstånd att i källaren 

invid södra varmkammaren i östra  folkskolan få anlägga en rökgång för smideskärl, beslöt 

folkskolestyrelsen bifalla framställningen på följande villkor: 

1/ att rökröret Ässjan afstänges under de tider eldning till värmekammaren pågår, därest detta 

skulle visa sig nödvändigt. 

2/ att låta återställa det ändrade röret eller murverket i nu befintligt skick, om svårigheter 

skulle uppstå för eldningen till värmekännaren eller annan olägenhet med anordningen i ena 

eller andra afseende yppa sig. 

3/ att alla kostnader för den begärda anläggningens anordnande eller borttagande bestridas af 

styrelsen för tekniska skolan, 

4/ att i händeles undervisning i metallslöjd kommer att anodnas i folkskolan, lokalen må få 

användas af folkskolans elever å tiden som bestämmas af öfverläraren i samråd med tekniska 

skolans föreståndare, 

5/ att folkskolestyrelsen förbehåller sig fri dispositionsrätt till lokalen i händelse denna skulle 

visa sig erforderlig för något skolans eget behof, 

6/ att själfkostnad för lyse samt eventuella utgifter för  renhållning bestridas af tekniska 

skolan 

7/samt att i övrigt följa de anvisningar som stadsbyggmästaren kan finna nödigt att lämpligt 

meddela. 

                                                                            §7. 

Ekonominämnden ordf. anmälde att golfvet i pannrummet i östra skolan blifvit cementerat för 

en kostnad af 72 kr. 



§8. 

Sedan Domkapitlet i Luleå infordrat folkskolestyrelsens underdåninga förklaring äfven de 

besvär småskollärarinnan Ellen Wingård hos Kungl. Majt anfört äfven Luleå Domkapitels 

utslag den 30 sistlidna april ifråga om bemälde Wingårds afstängning från tjänstgöring vid 

Luleå stad skolor beslöt folkskolestyrelsen, ehuru styrelsen anser fördelaktigt, Wingård såsom 

omyndig är behörig att klaga i händelse hennes besvär förts skulle kunna upptagas till nådig 

pröfning, i underdånighet meddela, att Wingård tjänstgjort vid Luleå småskolor sedan hösten 

1890, att hon redan kort tid därefter visade sig äga sådant lynne, som gjorde henne olämplig 

till lärarinna, att hon under de senaste 10 åren varit tjänstledig på grund af sjukdom ( 

höggradig nervositet) under följande tider: 

år 1903 17/11-höstterminsslutet 

”  1904 15/1-3/6 

”  1906 19/4-31/5 

”  1908 15/1-1/4 samt 1/9-16/12 

”  1911 1/9-15/12 

”  1912 15/1-1/6 

Att Wingård under de tider hon tjänstgjort, visat sig ur stånd att på ett nöjaktigt sätt sköta sin 

tjänst, hvarom skolrådsprotokollen från de gångna åren bära vittne, att Wingårds 

sinnessjukdom sommaren 1911 tog så våldsamma former ,att hon måste interneras i dårcell på 

Luleå lasarett och sedan i afvaktan på intagning å hospital, hvarom fattigvårdsstyrelsen i 

Luleå samtidigt gjorde framställning, att Wingård af skäl, som framgå ej mindre af 

öfverlärarens här bilagda utlåtande, hvars riktighet styrelsen till alla delar vitsordar, att äfven 

af doktorerna Nilssons och Kjellmans samt folkskoleinspektören Lundemans enhälliga 

uppfattning är absolut olämplig och oförmögen att för närvarande och hädanefter ombesörja 

barns undervisning och uppfostran, att Wingård af Luleå Rådhusrätt den 26/3 1913 blifvit 

förklarad omyndig, att Wingård hos Kungl.Medicinalstyrelsen anfört besvär äfven 

hospitalsläkaren N. A. Nilssons åtgärd att lämna folkskolestyrelsens utlåtande angående 

hennes sinnes beskaffenhet, att Direktionen äfven småskollärarnas 

m.fl.ålderdomsunderstödsanstalt, upp därom af förmyndaren gjord framställning, den 23/1-

1913 genom pensionsbref Nr 1400 beviljat Wingård afkortad pension med ett belopp af 20:- 

årligen, att stadsfullmäktige i Luleå utfyllt pensionen till fröken Wingård med ett belopp af 

595 kr. årligen, samt att denna pension af sammanlagt 800 kr årligen åtnjutes af Wingård, från 

och med den 1 juli innevarande år. Härjämte beslöt styrelsen att, med stöd ej mindre af ofvan 

anförda  att äfven öfvriga i förklaring till Domkapitlet angifna skäl, i djupaste underdånighet 

hemställa, det täcktes Eders Kungl. Majt. lämna de anförda besvären utan afseende. 

 

§9. 

Sedan Drätselkammaren K.H.Santesson hos Folkskolestyrelsens hemställan att styrelsen 

antingen själf eller genom någon inom sig utsedd person måtte handhafva bestyret med 

skötsel af skolans lån och brandförsäkringen beslöt Styrelsen med hänvisning till instruktion 

för drätselkontoret §§ 1 och 3 resp.mom. e.§1 samt under förmälan att styrelsen utsett 

drätselkontoret till kassaförvaltare, att framställningen skulle till ingen åtgärd föranleda. 

                                                                                 Som ofvan 

                                                                                  In fidem 

                                                                                  John Hansson 

Justeradt: 

Alfr.Gullberg 

O.E.Wester” 

                                                                             

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 28 juli 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Broström, Burman, Linder och Nordberg äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Med anmälan, att öfverexekutor på yrkande af firman Johansson & Nordin med kvarstad 

belagt 175 st af de torrfurutimmer, som Hamnmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inköpt 

från K.E.Karlsson i Bergnäset, hade Hamnmästaren inlämnat en redogörelse öfver förlopp af 

den af honom verkställda virkeupphandlingen m.m, åtföljd af ett af de vid virkets intummning 

och mottagning sysselsatta arbetarna afgifvet intyg. Efter föredragning häraf och af en från 

firman Johansson & Nordin inkommen skrifvelse, beslutade Hamndirektionen att, då af 

föreliggande handlingar vore styrkt, att det med kvarstad belagda virkespartiet tillhörde 

hamnen och Hamndirektionen icke nekat att, när helst så påfordrade, till fullo likvidera 

leveransen till den, som tyckte sig äga rätt att uppbära och kvittera beloppet, i skrifvelse hos 

öfverexekutor göra hemställan, att kvarstaden måtte omedelbart upphäfvas. 

 

 

§2. 

Biföll Hamndirektionen en af Hamnmästaeren gjord framställning att få för hamnens räkning 

inköpa en decanvillevändskifva för en kostnad af ca 100 kronor. 

 

§3. 

Förklarades protokollet omedlebart justeradt. 

                                                                      Som ofvan 

                                                                      Å tjänstens vägnar 

                                                                      K.H. Santesson 

Föredraget den 12/8-13. 

Gustav Burström” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 juli 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Lindqvist och Danielsson, fröken 

Björkman, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 juni föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen, att f. åkaren Erik Johan Eriksson, hvilken blifvit inkallad till dagens 

sammaträde, skulle tilldelas en varning för det han förde ett supigt och oordentligt lefverne 

samt åsidosatte den försörjningsplikt han hade mot sin familj, så att styrelsen nödgats lämna 

densamma understöd.  

   

§3. 

Beslöt styrelsen bevilja nittioåriga änkan Karolina Lundberg, som vårdades hos sonhustrun 

Mina Lundberg i Afvan, ett årligt understöd af 100 kronor. 

 

§4. 

Hamndirektionen hade anhållit om styrelsens yttrande rörande en begäran från Anna Lovisa 

Lundqvist att komma i åtnjutande af ett månatligt understöd, sedan hon på grund af sjukdom 

numera vore oförmögen att sköta befattningen såsom föreståndarinna för kabinettet vid södra 

hamnen. Med anledning häraf beslöt styrelsen dels vitsorda änkan Lundqvists behof af 

understöd dels hemställa, att hamndirektionen ville tillsvidare ställa ett belopp af intill 200 

kronor per år till styrelsens förfogande att i mån af behof tilldelas henne. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen utackordera gossen Erik Gustaf Herbert Bergström. 

 

§6. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Vilhelm Zakrisson afled å fattiggården den 22 juli. 

 

                                                                    §7. 

På därom framställd begäran beviljades änkan Gustafva Henrietta Zakrisson ett månatligt 

hyresbidrag af 10 kronor att utbetalas till henne själf i Kiruna, där hon efter mannens död 

ämnade bosätta sig. 

 

§8. 

Afslogs änkan Maria Holmqvists begäran att få understödet höjdt till 15 kronor per månad. 

 

§9. 

Fördrogs en räkning å kostnaden för Ida Katarina Erikssons inackordering i Stockholm å kr. 

55:-. Som priset, 5 kronor per dag, ansågs för högt, beslöt styrelsen att till betalning godkänna 

endast 3:50 per dag eller tillhopa kr.38:50. 

 

§10. 

Uppdrogs  åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Maria Husberg, 

I.V. Granbom, Isak Nyström och A.J. Holmström. 

 



§11. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 178 kronor. 

 

§12. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver urdelade extra understöd under juli. 

 

§13. 

För fattiggårdens behof skulle inköpas 2 duss. små matskålar, 2 dussin flata tallrikar, 3 dussin 

kaffekoppar med fat samt 25 meter duktyg. 

 

§14. 

Beslöt styrelsen, att understöd i form af mat- och mjölkanvisningar intill ett belopp af 15 

kronor skulle lämas hustru Johanna Sofia Bergström, hvilken man begifvit sig till annan ort, 

samt att ersättning skulle utsökas hos Norra Åsums socken, där familjen syntes äga 

hemortsrätt. 

 

§15. 

Föredrogs och godkändes augusti månads understödslistor. Den kontanta utdelningen uppgick 

till för I distriktet till kronor 370:16 

”    ”    II  ”           ”       ”      330:18 

”    ”    III ”           ”       ”      245:25 

”    ”    IV ”           ”       ”      270:50 

 

§16. 

Sedan Jenny Bergström meddelat, att hon hade för afsikt att resa till sina barn i Amerika och 

för sådant ändamål realiserat sitt bohag, beslöt styrelsen bevilja henne ett resebidrag till 

Göteborg å 65 kronor. 

 

§17. 

Anmälde tillsyningsmannen, att  Kristina Lindqvist måst på grund af sjukdom intagas å 

fattiggården den 15 juli. 

 

§18. 

Föredträdde fröken Klercker och anhöll ånyo om ett bidrag af c:a 200 kronor för 

genomgående af en kurs i finbageri. Styrelsen beslöt emellertid att vidhålla sitt den 5 sistlidne 

mars under § 22 antecknade beslut. 

 

§19. 

Afslog styrelsen Erik Anton Anderssons begäran om hyresbidrag samt hänvisade honom till 

fattiggården, därest han vore i behof af understöd. 

 

§20. 

Afslog styrelsen Maria Kangas ansökan om plats å fattiggården för hennes 8 månader gamla 

barn. 

 

§21. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Emma Larsdotter 

Dahlgren, Frida Martina Sandberg och Karl Oskar Appelroth samt påminnelser i 

fattigvårdsmål rörande Anna M. Hedström och Fanny Maria Johansson. 

 



§22. 

Konungens Befallningshafvanden i Gäfleborgs län utslag i fattigvårdsmål rörande A.G. 

Hedlund föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§23. 

I egenskap af utredningman i aflidne rådmannen Bolivar Sundströms sterbhus hade 

länsbokhållaren Adolf Holm öfverlämnat dels ett transumt af Sundströms testamente, enligt 

hvilket denne föreskrifvit, att 5000 kronor skulle bilda en fond, hvaraf räntan skull tillfalla en 

diakonissa eller sjuksköterska, som anställdes här i staden och vore kompetent att sköta sjuka 

och bistå fattiga gratis, dels ett af Aktiebolaget Norrlandsbanken utfärdadt depositionsbevis å 

det donerade beloppet samt kontant kr. 58:33, utgörande ränta under tiden 8/4-2/7 1913 med 

anhållan, att styrelesen ville till förvaltning mottaga fonden ifråga. Med anledning häraf beslöt 

styrelsen att mottaga och förvalta ifrågavarande fond och skulle utdrag af detta protokoll 

tillställas utredningsmannen i boet. 

 

§29 

Diakonissans rapport öfver juli månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§30. 

Beslöt styrelsen att med åberopande af förut ingifvet förslag till arbetsinrättning till 

stadsfullmäktige öfverlämna förslag till omändring af nuvarande tvättstugan till 

sinnessjukafdelning jämte ett af doktor Petrén häröfver afgifvet yttrande, hvari förslaget 

tillstyrkes med det tillägg, att ett bostadsrum inredes å vinden för en vaktare.   

 

Justerat                                                                 Som ofvan 

J.Lundberg                                                           Å tjänstens vägnar: 

Gustav Rignell                                                     J.O Dahl 

Tyra Björkman” 

 

                                                                      

 

                                            

 

                                                 

                    

 

                                    

                                          

                                                   

 

 

  

 

                                                                                                               

                        
 

 



Protokoll augusti 1913 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, 

Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken 

Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg och Nilsson 

äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Wahlgren, 

Hellström, Nordström, Westerberg, Wallin, Burman, Carlgren, Andersson, Hansson och 

Leijonflycht. Af dessa hade Herrar Wahlgren, Hellström, Carlgren och Leijonflycht ej med 

kallelse anträffats och de öfriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsagos Herrar Nilsson och Thurfjell att jämte Herr Ordföranden lördagen den 30 i denna 

månad kl. 2 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra emot 

de vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 4 och 12 sistlidne juni förda protokoll. 

 

§ 3. 

I skrifvelse den 30 sistlidne juli hade Landshöfdinge-Ämbetet I länet anmodat 

Stadsfullmäktiges ordförande att skyndsamt inhämta Stadsfullmäktiges beslut, huruvida Luleå 

stad skall jämlikt bestämmelserna i § 19 af lagen den 30 juni detta år om allmän pensions-

försäkring fördelas i två eller flera pensionsdistrikt. 

Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden, att Luleå 

stad skall utgöra ett pensionsdistrikt. 

 

§ 4. 

Med öfverlämnande af afskrift af Riksdagens skrifvelse till Konungen i fråga om utarbetande 

och framläggande af förslag till bestämmelser rörande utseende af suppleanter för 

Stadsfullmäktige hade Konungens Befallningshafvande i länet i skrifvelse den 5 sistlidne juli 

infordrat Stadsfullmäktiges yttrande i ärendet. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

förklara sig ej hafva något att erinra emot införande af lagbestämmelser i det syfte Riksdagens 

ifrågavarande skrifvelse anger. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från stadsingenjören 

E. Kinnman inkommen begäran om anslag af 150 kronor för resa till och vistelse vid 

kommunaltekniska föreningens årsmöte i Västerås under innevarande år, hade Drätsel-

kammaren, efter det stadsingenjör Kinnman vid ärendets föredragning uttalat en önskan, att 

ifrågavarande resa finge utsträckas till Stockholm för studerandet af där använda olika 

behandlingsmetoder af tjärmakadam som beläggningsämne, hos Stadsfullmäktige hemställt 

om bifall till framställningen på så sätt, att en resekostnadsersättning, beräknad efter 2:a klass 

på järnväg jämte sofvagn till Västerås och Stockholm samt en traktamentsersättning under 

högst 8 dagar enligt 4:e klassen i gällande resereglemente måtte beviljas Kinnman för vistelse 

— förutom en dag i Stockholm för förutnämnt ändamål — vid kommunaltekniska 

föreningens årsmöte i Västerås den 4, 5 och 6 september innevarande år, mot villkor att han 



till Drätselkammaren inkommer med skriftlig redogörelse öfver sina under resan gjorda er-

farenheter. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla 

Drätselkammarens förslag samt föreskrifva, att erforderliga medel skulle tagas af i stat för 

oförutsedda utgifter anslaget belopp. Herr Falk hade anhållit att få till protokollet antecknadt, 

att han röstat för afslag å framställningen. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige med 12 röster mot 8, hvilka afgåfvos för 

bifall till Beredningsnämndens förslag, att afslå framställningen. 

 

§ 6. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Berättelse öfver revision af Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för år 

1913; 

2:o) Sällskapet W 6 ansökan om rätt till utskänkning af spritdrycker; 

3:o) En skrifvelse från en landstingets kommitté rörande ifrågasatt indragning af 

legosängsafgifterna vid lasaretten; 

4:o)   Herr   Leijonflychts   afsägelse   af   Stadsfullmäktigeuppdraget; 

5:o) Fattigvårdsstyrelsens begäran om anslag till semestervikariat för hushållerskan å 

fattiggården. 

 

§ 7. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) En framställning från eldaren J. O. Blomqvist om erhållande af arbete i stadens tjänst; 

2:o) Styrelsens för Tekniska skolan begäran om anslag till föreläsningsverksamheten för år 

1914; 

3:o) G. Hägglunds m. fl. framställning om upplåtelse af mark invid Notvikens verkstad till 

egna hem. 

 

§ 8. 

Till Fattigvårdsstyrelsen och Drätselkammaren remitterades en framställning från 

tillsyningsmannen vid Fattigvården N. Boman om löneförhöjning. 

Som ofvan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt. 

   A. Holm. 

Justeradt:    

Per Segerstedt, W. Thurfjell, 

Axel Nilsson.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd den 4 augusti 

1913. 

 

Närvarade:Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Nilsson äfvensom Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren och Föreståndaren för elektricitetsverket. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 15 nästlidne juli. 

 

§2. 

Med anledning af drätselkammarens beslut af den 15 sistlidne juli,§ 2, hade eldaren K.J. 

Andersson inkommit med en skrifvelse, däri han förklarade sig villig att på af 

drätselkammaren bestämda villkor mottaga eldarbefattningen i stadshuset. Efter föredragning 

häraf och en från Elektricitetsverkets föreståndare inkommen skrifvelse med begäran, att 

eldaren Andersson måtte få kvartstå vid elektricitetsverket såsom hjälpare äfven under 

månaderna oktober och november innevarande år, beslutade Nämnden att från innehafvande 

tjänst uppsäga nuvarande eldaren i stadshuset E.G Lindberg f.o.m. den 1 nästkommande 

december och från samma tid antaga K.J. Andersson till befattningen som eldare i stadshuset. 

Med stöd af Stadsfullmäktiges beslut af den 4 sistlidne juni beslutade Nämnden vidare, att 

ehuru lönen för eldare vore fastställd till 1200 kronor pr år, en aflöning, räknad efter 1380 

kronor pr år, skulle till Andersson utgå, så länge han med godt vitsord bestrider ifrågavarande 

befattning. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§3. 

Robertsviks Ångsåg, Wiklund&Sjödin, hade i till Stadsfullmäktiges ställd skrifvelse anhållit 

att räknadt f.o.m. den 5 maj 1913 på en tid af 25 år eller intill dess, att staden behöfver 

desamma, få arrendera följande områden: 

1. Det i utbyte med Luleå stad enl. Stadsfullmäktiges beslut af den 16 sept.1909 till staden 

afsträda området, för kronor                                                          150:- 

2. Fastighet n:r 71 inom Landsgatan kr.                                        100:- 

3. Området mellan karantänstallarna och Robertsviks ångsåg kr.   75: 

Rätt till fäste för timmerbom i karantänkajen kr.                             25:-Skutviken i likhet med 

kontrakt, upprättadt med 

Robertsviks Trävaru Aktiebolag                                   Kr.             100:- 

                                       Tillhopa pr år             Kronor       450:- 

med rätt för firman att uppsäga arrendet, därest firman skulle upphöra eller affären skulle 

nedläggas före arrendetidens utgång. Efter föredragning häraf och ett af Stadskamreraren och 

Stadsingenjören öfver densamma till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall, mot villkor 

att den årliga arrendeafgiften sättes till 500 kronor och att rättighet till uppsägning af aftalet 

före arrendetidens utgång stipuleras i enlighet med af Stadskamreraren afgifvet förslag. 

 

§4. 

Sedan Hälsovårdsnämnden för eventuella påminnelsers afgifvande till drätselkammaren 

öfverlämnat en af hälsovårdstillsyningsmannen W Oscarsson afgifven förklaring öfver en af 

kammaren gjord anmälan mot tillsyningsmannen för obehörigt ingrepp i drätselkammarens 

förvaltning m.m beslutade Nämnden, att med remisshandlingarnas återställande till 

Hälsovårdsnämnden öfversända af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande med 

meddelande tillika, att Nämnden frånträdde sitt yrkande i den del, som afsåg att återfå af 

stadskamreraren till tillsyningsmannen remitterade handlingar, inclusive räkningen. 

 



§5. 

Sedan kronojägaren J.O. Rönnqvist till drätselkammaren mundtligen anmält, att Wilhelm 

Lindgren i Hertsögatn önskade få arrendera höslottern å Småskären, beslutade Nämnden på 

tillstyrkan af Stadskamreraren att mot en arrendeafgift af 30 kronor till Lindgren utarrendera 

höslottern å Småskären under innevarande år mot villkor, att bärbuskarne lämnas oskadade 

vid höets inbärgande. 

 

§6. 

Föredrogs följande af Stadskamreraren uppgjorda förslag till föreskrifter för upplåtelse af 

Gültzauudden för möten o.dl. 

”Föreskrifter-----------------------------------------------------------------------------------------Bil.20 

Som beslutade Nämnden att med godkännande af dessa föreskrifter lämna Stadskamreraren 

tillsvidare i uppdrag, att i enlighet med desamma efter samråd med Nämnden ordförande i 

förekommande fall för möten o.dl. upplåta den del af Gültzauudden, som ej är till 

restaurantföreningen uthyrd. 

 

§7. 

Efter föredragning af en från Luleå Goodtemplars restaurantförening gjord anhållan af en 

folkfäst den 1-4 innevarande Augusti, anmälde Stadskamreraren att han efter samråd med 

Nämndens ordförande beviljat föreningens gjorda anhållan i enlighet med i föregående 

paragraf af detta protokoll fastställda föreskrifter; och beslutade Nämnden godkänna den 

vidtagna åtgärden. 

 

§8. 

Sedan Siffergranskaren inkommit med anmärkningsakt öfver 1912 års vatten-

debiteringslängd, hade Stadsingenjören lämnats tillfälle att däröfver afgifva förklaring. Efter 

föredragning häraf beslutade Nämnden att med godkännande af de gjorda förklaringarna 

återställa anmärkningsakten jämte förklaringen till Siffergranskaren. 

 

§9. 

Hos drätselkammaren hade N.T Pettersson med anhållan om besked senast den 25 nästlidne 

juli gjort hembud till staden att köpa en honom tillhörig egendom å Mjölkudden för 12000 

kronor: och beslutade Nämnden vid föredragning af ärendet att framställningen icke skulle till 

någon åtgärd föranleda. 

 

§10. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare uti ingifven skrifvelse framhållit behofvet af en 

skrifmaskin för verkets kontor, beslutade Nämnden att lämna föreståndaren i uppdrag att för 

en kostnad af högst 450 kronor inköpa en ny skrifmaskin af modern konstruktion. 

 

§11. 

Beslutade Nämnden lämna bifall till en af Luleå Domkapitel gjord anhållan, att den åt 

vaktmästaren vid domkapitlet upplåtna bostaden måtte förses med elektrisk belysning, för en 

kostnad, approximativt beräknad till 75 kronor, och udrogs till föreståndaren för 

elektricitetsverket att verkställa detta beslut. 

 

§12. 

En från J. Edv. Johansson m.fl. inkommen framställning att få elektriska belysningsnätet 

framdraget till Bergviken remitterades till elektricitetsverkets föreståndare. 

 



§13. 

Sedan Magistraten infordrat drätselkammaren förklaring öfver af o. Wiström hos Magistraten 

anförda besvär öfver att drätselkammaren återkallat honom meddeladt tillstånd att utföra 

elektriska anläggningar, afsedda att anslutas till Luleå stads elektricitetsverk, beslutade 

Nämnden att uppdraga till Ordföranden och Stadskamreraren att å drätselkkammaren vägnar 

uppsätta och underskrifva den äskade förklaringen. 

 

§14. 

Stadskassören hade anmält, att barberaren A. Gullberg resterer å hyra för frisérsalongen i 

stadshuset med ett belopp af 366 kronor 67 öre; och beslutade Nämnden, att innan andra 

åtgärder vidtagas, anmoda Gullberg att senast den 15 innevarande augusti erlägga minst 

hälften af det resterande beloppet och resten senast den 1 nästkommande september. 

 

§15. 

Arbetaren Johan Nordström, som den 20 sistlidne juni skadat sig under gräfning af 

gatubrunnar för stadens räkning, hade hos drätselkammaren anhållit, att en 

olycksfallsersättning beräknad efter half timpenning eller efter 1 krona 90 öre pr dag måtte till 

honom utbetalas under den tid, han med läkarbetyg styrkt  sig hafva varit oförmögen till 

arbete, eller f.o.m. den 20 juni t.o.m. den 31 juli innevarande år. Sedan Stadsingenjören 

vitsordade de uppgifter, sökanden lämnat om sig, tillstyrkt framställningen, beslutade 

Nämnden, att då Nordström vore i nödställd belägenhet, omedelbart utbetala begärd 

sjukaflöning till honom; och skulle anmälan o åtgärder göras hos Stadsfullmäktige med 

hemställan om godkännande. 

 

§16. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver Hamndirektionen till drätselkammaren 

ingifna anbud att köpa å fastigheten n:r 474 befintligt lager af grus m.m. beslutade Nämnden 

att hos Stadsfullmäktige tillstyrka detsammas antagande därest Hamndirektionen ville godtaga 

följande af Stadsingenjören föreslagna villkor: 

Att grus eller fyllning icke tages utanför nuvarande tomtgränser; att grus eller fyllning icke 

tages närmare angränsande tomter än att slänaten mot desamma icke föår större lutning än 

minst 1 på 1½ och att Hamndirektionen påtager sig ansvaret för att icke skada genom ras 

åsamkas grannarne, samt att grus eller fyllning icke borttages från tomten före 1 november 

1914 på så sätt att hyresgästerna blifva hindrade att bebo lägenheterna och att använda 

uthusen. 

§17. 

En från J.E. Rosén inkommen, till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse med begäran om 

ytterligare ändring i villkoren för aftaladt byte rörande för Hermelins- och Lotsgatorna 

behöflig mark remitterades till Stadsingenjören. 

 

§18. 

Arrendatorn af Rutviksängen E.A. Johansson hade genom kronojägare J.O. Rönnqvist anhållit 

om tillstånd att få bortrödja den å ängen uppväxande, för gräsväxten hinderliga löfskogen. Vid 

behandling af detta ärende beslutade Nämnden, att tillstånd skulle lämnas arrendatorn att å 

ängen bortröja och tillgodogöra sig den uppväxande skogen efter den plan och i den 

utsträckning, som revirets kronojägare Rönnqvist anvisade. 

 

§19. 

Sedan Elektricitetverkets föreståndare anmält behofvet af ytterligare 100 st. mätare, beslutade 

Nämnden att antaga dels El.Abol.Siemens-Schuckerts anbud att leverera 50 st. mätare typ A 



till ett pris af kr. 24:- pr. st. fritt Luleå dels Allgemeine Elektricitätsgesellschafts anbud å 

leverans af 50 st. mätare typ EC till ett pris af kr. 27:50 pr. st. fritt Luleå. 

 

§20. 

Sedan Föreståndaren för elektricitesverket vid infordrande af anbud å för verkets ledningsnät 

erforderliga c:a 300 kg blank koppartråd, erhållit följande anbud: 

Allm. Sv.Elekr.A.Bol                                    till pris kronor                  1:59 pr kg. 

A.B.Svenska Metallverken                              ”                                     1:57 ”   ” 

Luth&Roséns Elektr. A.B                                ”                                     1.65 ”   ” 

  

Beslutade Nämnden, sedan antecknats att A.B Svenska Metallverken samma dag höjt sin 

notering till Kr. 1:60 pr. kg. att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att från Allm. 

Sv. Elektr. A.B inköpa behöfligt parti blank koppartråd till pris kr. 1:59 pr. kg. 

 

§21. 

Föredrogs en förnyad skrifvelse från Elektricitetsverkets föreståndare rörande behofvet af 

mera ändamålsenliga lokaler för elektricitetsverkets kontor och mätareundersökning; och 

beslutade Nämnden att remittera densamma till Stadsbyggmästaren för utredning och 

yttrande. 

§22. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade hos Drätselkammaren hemställt att för diverse 

förestående elektriska montörsarbeten få anställa en van duglig montör för en tid af 4 à 5 

månader. Mot en timlön af 60 à 70 öre, beroende på kompetens och tillgång. Vid föredragning 

af detta ärende beslutade Nämnden att medgifva, att en montör finge af verkets föreståndare 

anställas under en tid af högst 5 månader och mot en timlön af högst 70 öre. 

 

§23. 

J.G. Friberg hade hos drätselkammaren i ingifven skrifvelse anhållit om nedsättning i priset 

för elektrisk ström till Luleå Träförädling Vid föredragning af detta ärende beslutade 

Nämnden att i enlighet med hvad Elektricitetsverkets föreståndare uti afgifvet yttrande 

föreslagit: 

Att priset på all ström för Luleå Träförädling bestämmes till 8 öre pr. kwtim. under låg 

belastningstid och 30 öre pr. kwtim. Under hög belastningstid; att tarifftiderna bestämmas 

såsom i följande af Elektricitetsverkets föreståndare uppgjorda förslag af den 3 juni 1913 

”Priset--------------------------------------------------------------------------------------” Bil.21 

att fast årsafgift faställes till 30 kronor, allt mot villkor, att firman förbinder sig att icke 

använda såg- och hyfvelmotorerna på högtarifftid och ej heller någon del af året före kl.7 f.m 

eller efter kl 6 e.m att icke under månaderna november, december och januari samtidigt 

använda såg-och hyfvelmotorerna samt att uppsätta för kontroll häraf nödig plomberbar 

omkastare, samt att erlägga en extra årsafgift af 30 kronor motsvarande årskostnaden för den 

spärrströmbytare, som kommer att användas för att förhindra, att såg- och hyfvelmotorerna 

användas å högtarifftid. Nämnden beslutade vidare, att strömpriset skall gälla för 4 år, räknadt 

från detta besluts datum. 

                                      Som ofvan 

                                      Å tjänstens vägnar 

                                       K.H Santesson 

Justeradt 26/8 1913 

J.K. Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 augusti 1913. 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nilsson och Wadstein äfvensom 

Hamndirektionen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollen af den 8 och 28 sistlidne juli. 

 

§2. 

Sedan Distriktsförvaltningen vid statens Järnvägars  distrikt hos Hamndirektionen anhållit att 

direktionen ville på hamnens bekostnad anskaffa och utlägga för fartygens förtöjning och 

förhalning erfoderliga bojar i närheten af Statens Järnvägars malmlastningskajer å Svartön, 

hade Hamnmästaren inkommit med infordradt yttrande i ärendet, hvaruti häfdades att då 

ifrågavarande bojar uteslutande användes för fartygens förtöjning omedelbart före lastningen 

för att densamma skola vara till hands att hala in till kajen, så snart andra ångare efter 

fullbordad lastning afgå, och således icke gagna sjöfarten såsom säkerhetsåtgärd eller äro till 

annan allmän nytta och bekvämlighet för trafikanterna, Hamndirektionen icke har någon som 

helst skyldighet att anskaffa och underhålla desamma. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamndirektionen, att på af Hamnmästaren anförda skäl och då hamnen för de varor, 

som lossas eller lastas vid malmlastningskajerna å Svartön icke uppbär någon hamnafgift, 

afslå den gjorda framställningen. 

 

§3. 

Vid förnyad föredragning af komiterades utredning rörande de ekonomiska möjligheterna för 

genomförande af föreslagen förändring af södra hamnens kaj-och trafikeringsförhållanden, 

beslutade Hamndirektionen att ärendet skulle ytterligare hvila i afvaktan på Stadsingenjörens 

infordrade yttrande öfver förslaget i tekniskt afseende. Hamndirektioen beslutade vidare att 

anmoda Stadsingenjören att omedelbart och senast inom 8 dagar inkomma med ifrågavarande, 

vid sammanträde den 8 sistlidne april infordrade yttrande. Protokollet förklarades hvad detta 

ärende beträffar genast justeradt. 

 

§4. 

Sedan antecknats, dels att stadsingenjören icke utfört honom vid sammanträde den 13juni 

1912 meddeladt uppdrag att för en kostnad af 1200 kronor uppföra en urinoar vid södra 

hamnen dels att Stadsingenjören underlåtit att ställa sig till efterrättelse Hamndirektionens vid 

sammaträde den 27 sistlidne mars gjorda anmodan till honom att med skriftlig redogörelse 

öfver de vid hamnen pågående kajarbetenas gång, beslutade Hamndirektionen att, därest icke 

nöjaktig skriftlig förklaring från Stadsingenjören inkommer senast inom åtta dagar, anmäla 

förhållandet till Stadsfullmäktige. Protokollet blef i denna del genast justeradt. 

 

§5. 

Beslutade hamndirektionen att utse en komité med uppdrag att uppsätta och till 

Hamndirektionen inkomma med förslag till ny hamntaxa att träda i kraft vid nu gällande 

hamntaxas upphörande den 01 januari 1915. Hamndirektionen beslutade vidare att till 

ledamöter i denna komité utse kammarskrifvare N. Schönfedlt, sammankallande, 

grosshandlaren P. Edström,  bokhållare N. Hedqvist och hamnmästaren N Hj. Falkland. 

 

§6. 

Hamnmästaren hade uti ingifven skrifvelse hemställt, att följande utrustningseffekter måtte 

anskaffas för att sätta hamnens smedja i komplett skick, nämligen: 

1 st. elektrisk motor för drifkraften 



1 ”   fläkt 

1 ”   smidesstäd 

1 ”   hänglager 

1 ”   gängskänningssvarf 

1 ”   själfcentrerande truck med backar 

1 ”   borrmaskin 

1 ”   plåtsax 

1 ”   skrufstycke, samt transmissioner, kopplingar, remskifvor och remmar. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen uppdraga till Hamnmästaren att 

med ledning af de inkomna anbuden inköpa ofvannämnda maskiner och redskap för en 

kostnad af högst 4200 kronor, inclusive uppsättning. 

 

§7. 

Drätselkammaren hade till Hamndirektionen öfversändt utdrag af protokoll, fördt vid 

sammanträden 4 innevarande augusti, att kammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige tillstyrka 

Hamndirektionens anbud att köpa å fastigheten nr 474 befintligt lager af grus m. m mot 

villkor: 

1) att grus eller fyllning inte tages utanför nuvarande tomtgränser; 

2) att grus eller fyllning icke tages närmare angränsande tomter än, att slänten mot 

densamma icke får större lutning än minst 1 på 1½, och att Hamndirektionen påtager 

sig ansvaret för, att icke skada genom ras åsamkas grannarne. 

3) att grus eller fyllning icke borttages från tomten före 1 november 1914 på så sätt, att 

hyresgästerna blifva hindrade att bebo lägenheterna och att använda uthusen. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade emellertid Hamndirektionen att meddela 

drätselkammaren, att direktionen icke ansåg sig kunna godtaga de af kammaren under 

första och andra punkterna  antecknade villkor. 

 

§8. 

Föredrogs och bordlades från lotskaptenen B. Östrand genom Hamnmästarens försorg 

infordrade utlåtande i fråga rörande vissa bolags rätt till vatten inom Luleå stads hamnområde. 

 

§9. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne juli månad. 

 

§10. 

Som firman Larson&Lind icke efterkommit Hamndirektionens den 13 sistlidne maj gjorda 

anmodan att skyndsammast inkomma med specifikation å under år 1912 uppdebiterade 

hamnafgifter för inkommande och utgående varor, beslutade Hamndirektionen vid förnyad 

behandling af ärendet att förelägga Larsson&Lind att senast före den 20 innevarande augusti 

inkomma med begärd skriftlig specifikation i hvad den afser utgående varor. Protokollet 

förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

                                                                    Som ofvan 

                                                                    Å tjänstens vägnar 

                                                                    K H Santesson 

Justeradt den 22/8 1913 

Gustaf Burström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämndnen i Luleå d. 15 augusti 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin,Grafström,Rosengren t.f. stadsläkaren Broström. 

 

§1. 

Protokollet för den 2 juli föredrogs och justerades. 

§2. 

Sedan bankaktiebolaget Norra Sverige till drätselkammaren äfvensändt analysbevis, 

utevisande att i väggarna i banklokalen i stadshuset förekommer arsenik ledande sitt ursprung 

från starkt arsenikhaltig sk. Hallänsk zinkhvitt, hade drätselkammaren öfversändt 

handlingarna i ärendet till nämnden med anhållan om dess yttrande. Vid ärendets behandling 

beslöt nämnden att icke f.n. afgifva något yttrande enär de företedda analyserna icke voro 

gjorda i öfverensstämmelse med föreskrifterna i § 28 i Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 

23 maj 1913 ang. ändrad lydelse af vissa paragrafer i giftstadgar. 

 

§3. 

En af länsveterinär F. Rosengren ingifven räkning å 100 kr. för besiktning af slakthästar under 

år 1912 godkändes till utbetalning. 

 

§4. 

En cirkulärskrifvelse från Konungens Befallningshafvande, angående upphörande af 

skyldigheter för nämnden att afgifva sådana uppgifter, som omförmäles i 14 af den numera i 

dess helhet upphäfda förordningen den 18 november 1881 ang. minderårigas användande i 

arbete vid fabrik m.m föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§5. 

En skrifvelse från Aug. Ahrnell med anhållan, att nämnden ville meddela, hvilka åtgärder 

skulle vidtagas för att Fanny Josefssons mjölkbutik skulle blifva godkänd, föranledde ej till 

någon åtgärd. 

 

§6. 

Beviljades stadsbarnmorskan Ida Öström begärd tjänstledighet under tiden 18 augusti t.o.m. 

den 7 september med stadsbarnmorkan Maria Rydberg som vikarie. 

 

§7. 

Anmäldes herr borgmästaren att han på därom gjord ansökan beviljat stadsbarnmorskan Maria 

Rydberg tjänstledighet under tiden 16 jul t.o.m. den 5 augusti med stadsbarnmorskan Ida 

Öström som vikarie och blef denna åtgärd godkänd af nämnden. 

 

§8. 

Godkände nämnden en af L.A. Pihl ingifven räkning å kr. 18:- för kläder, som förstörts vid 

desinfektion efter hans hustru som aflidit i lungtuberkulos. 

 

§9. 

En anmälan från Axel Kylander, att han återtagit Melker Lindqvists diversehandel, lades till 

handlingarna, sedan nämndens besiktningsmän förklarat sig icke hafva något att anmärka 

emot lokalen. 

  



§10. 

Biföll nämnden en af tillsyningsmannen V. Oscarsson gjord ansökan att få inmontera en 

vattenklosett i fastigheten n:r 13 i kvarteret Hästen med villkor, att han vid arbetets utförande 

ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§11. 

Biföll nämnden en af häradshöfding S.Tornberg gjord ansökan att få inmontera två eventuellt 

fyra vattenklosetter i fastighetn n:r 1 i kvarteret Orren med villkor, att han vid arbetets 

utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§12. 

Biföll nämnden en af direktionen Georg Andersson gjord ansökan att få inmontera en 

vattenklosett i fastigheten nr: 5 i kvarteret Örnen med villkor, att han vid arbetets utförande 

ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§13. 

Biföll nämnden en af fastighetsbolaget Brage gjord ansökan att få inmontera sex 

vattenklosetter i fastigheten n:r 3 i kvarteret Hönan med villkor, att bolaget vid arbetets 

utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§14. 

Biföll nämnden en af fastighetsbolaget Brage gjord ansökan att få inmontera en vattenklosett i 

fastigheten nr 2 i kvart. Hjärpen med villkor, att bolaget vid arbetes utförande ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§15. 

Tillsyningsmannens rapport för februari föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§16. 

En rapport från tillsyningsmannen rörande en del anmärkningar mot planteringsnämndens 

upplag af matjord m.m vid färjestället remitterades till planteringsnämnden för yttrande. 

 

§17. 

Tillsyningsmannens rapport för mars föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§18. 

Tillsyningsmannens rapport för april föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§19. 

Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§20. 

Tillsyningsmannens rapport för juni föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§21. 

En skrifvelse från tillsyningsmannen angående inkommna anmälningar om fosterbarn 

föredrogs och lades till handlingarna. 

  



§22. 

Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan:”Till Hälsovårdsnämnden i 

Luleå. Härmed anmäles att bagerilokalen i fastigheten n:r 1 kv. Räfven är i behof af 

uppmålning invändigt. Det är flera år sedan nämnda lokal målades om och är färgen numera 

alldeles bortfrätt å stora delar af väggarna. Luleå den 28/6 1913. Wilh. Oscarsson. 

Tillsyningsman” 

 

§23. 

En anmälan från tillsyningsmannen rörande inköp af en del blanketter, afsedda att användas 

vid utöfvande af den nämnda jämlikt §23 i lagen om arbetareskydd den 29 juni 1912 

åliggande tillsyn till förekommande af olycksfall och ohälsa i arbete föredrogs och lades med 

godkännande till handlingarna. 

 

§24. 

Tillsyningsmannens rapport för juli föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§25. 

Föredrogs och lades till handlingarna ett från drätselkammarens tekniska nämnd inkommit 

protokollsutdrag rörande dispostionsrätten till ett rum i s.k. Pontusbaracken. 

 

§26. 

Beslöt nämnden hos stadsfullmäktige anhålla om tillstånd att få för ett pris af 20 kronor 

inköpa 100 exemplar af doktor I. Jundeus skrift ”Späda och äldre barns uppfödning och vård.” 

 

§27. 

Biföll nämnden en af lokföraren August Höglund gjord ansökan att få inmontera en 

vattenklosett i fastigheten n:r 12 i kvarteret Hästen med villkor, att han vid arbetets utförande 

ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§28. 

Företogs till behandling förste provinsialläkarens skrifvelse med anmärkningar vid inspektion 

af en del afträden i staden hvilken skrifvelse på sätt protokollet för den 28 maj 1913 § 7 

utvisar varit bordlagd. På förslag af Herr borgmästaren om tillsättande af en komité för 

uppgörande af förslag till renhållningsstadga, upplystes att ett dylikt förslag, upprättadt af 

särskildt utsedda komitterades, af Stadsfullmäktige remitteradts för yttrande till 

Drätselkammaren och hälsovårdsnämnden samt att handlingarna lågo hos drätselkammaren. 

Med anledningf häraf beslöt Nämnden, att herr borgmästarens förslag f.m ej skulle till annan 

åtgärd föranleda än att Nämnden skulle ingå till kammarens med begäran om ärendets  

skyndsamma behandling hos kammaren och omedelbara öfverlämnande till 

hälsovårdsnämdnen och skulle utdrag af detta protokoll tillställas förste provinsialläkaren. 

                                                      Som ofvan 

                                                      Å tjänstens vägnar 

                                                      J.O Dahl 

Justeras 

Axel Fagerlin” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 18 

augusti 1913. 

 

Närvarande:Herrar Ljungberg,Sandström,Edström och Fernlund. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 26 nästlidne juni. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en af barnmorskan 

Amanda Johansson gjord ansökan att räknadt f.o.m. 1913 års ingång komma åtnjutande af fast 

lön af staden till ett belopp motsvarande det, som utgår till de tvenne ordinarie 

stadsbarnmorskorna. Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, att, då 

icke ifrågasatts och än mindre visats, att det arbete, som af sökanden utföres, icke kan af de 

ordinarie stadsbarnmorskorna fullgöras, hemställa om afslag å sökandens gjorda 

framställning. 

 

§3. 

Efter föredragning af C. Grubbens  hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om ersättning 

för nedlagd nödig och nyttig förbättring af till staden afträdd del af vretan n:r 79-80 samt af ett 

utaf Stadsingenjören öfver framställningen afgifvet yttrande, beslutade Nämnden att 

återremittera ärendet till Stadsingenjören med anmoda att bestämdt angifva värdet å vretan 

nedlagd odling vid en tidpunkt, då lägenheten afträddes till staden. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade begärdt drätselkammarens yttrande öfver af Luleå Musiksällskap gjord 

anhållan, att Stadsfullmäktige vill inför verksamhetsåret 1913-1914 dels bevilja sällskapet ett 

understöd af 700 kronor mot villkor, att sällskapet under samma tid anordnar minst tre 

folkkonserter mot en entréafgift af 25 öre dels medgifva, att stadshusets fästsal med 

tillhörande entrésalong måtte för konsertändamål ställas till sällskapets förfogande med 

erläggande af allenast de kostnader, som vållas staden för värme, belysning, städning och 

bänkflyttning. Sedan antecknats, att storleken af det af Stadsfullmäktige under de senaste åren 

till sällskapet lämnade anslag utgjorde 500 kronor, beslutade Ekonominämnden, som ansåg att 

stadens ekonomi icke lämpligen tål vid ett större anslag för ett dylikt ändamål, att med 

tillstyrkan om upplåtande af stadshusets fästsal med entrésalong på föreslagna villkor 

hemställa, att ett anslag af 500 kronor måtte, under förutsätnning att sällskapet anordnar två 

folkkonserter, på utfästa villkor beviljas Luleå Musiksällskap för år 1914 till uppehållande af 

sällskapets verksamhet. 

 

§5. 

Med anledning af Ekonominämndens vid sammanträde den 26 nästlidne juni fattade beslut 

hade tullvaktmästaren K.M Öström inkommit med en skrifvelse, hvari förfrågan gjordes 

huruvida ett af Stadsfullmäktige år 1898 gjort förslag till inköp af den del af fastigheten n:r 

476, som faller inom Sandviksgatan, kunde komma i tillämpning vid förlikning i processen 

om bättre rätt till tomten. Som emellertid staden genom kraftvunnen dom vore ägare till 

fastigheten ifråga, beslutade Ekonominämnden att med afslag å Öströms framställning 

anmoda honom att senast före den 15 instundande september lämna skriftligt besked, om och 

på hvilka villkor han önskar få sig fastigheten upplåten på arrende eller tomträtt; och skulle i 

afvaktan härå anstå med förut beslutad verkställighet af Rådstufvurättens utslag rörande 

äganderätten till fastigheten. 



 

§6. 

Sedan stadskamreraren inkommit med infordrad  utredning rörande förhållandet, att de i 

enskild ägo befintliga byggnaderna å vretan 72-76 i Charlottendal äro belägna å stadens mark 

utan att arrendeafgift erlägges, beslutade Nämnden att låta på i utredningen förebragta skäl 

härvid tills vidare bero. 

 

§7. 

Sedan Stadsbyggmästaren uppgifvit den kostnad, som af drätselkammaren nedlagts å 

kallbadhusets reparation efter dess öfvertagande af Hamndirektionen till 320 kronor, 

beslutade Ekonomonämnden att hos direktionen göra framställning om kostnadernas 

ersättande med hamnmedel. 

 

§8. 

Öfver  Herr Burmans hos Stadsfullmäktige väckta motion om beviljande af ett anslag af 500 

kronor till Norrbottens läns handelskammarre för innevarande år hade Stadsfullmäktige begärt 

yttrande från drätselkammaren. Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, 

att, då någon utredning rörande behofvet af understöd från stadens sida icke föreligger, hos 

Stadsfullmäktige hemställa om afslag å motionen. 

 

§9. 

I till Stadsfullmäktige ställda skrifvelser hade arbetarne Olof Witalis Is och Johan Otto 

Lundqvist i Karlsvik hvar för sig anhållit om afkortning af dem påförda, oguldna 

kommunalutskylder för åren 1911 och 1912. Sedan Stadsfogden afstyrkt bifall till 

framställningarna, beslutade Ekonominämnden att öfversända ansökningarna till 

Stadsfullmäktige med hemställan om afslag å desamma. 

 

§10. 

Erik Johanssons till Stadsfullmäktige ställda ansökan om afkortning af resterande 

kommunalutskylder för åren 1911 och 1912 remitterades till Stadsfogden för yttrande. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammmaren remitterat en af vagnkarl W. Wallin gjord 

ansökan om befrielse från erläggande af 1912 års utskylder. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Ekonominämden, vid det förhållande att Wallin, som visserligen enligt företedda 

debetsedlar blifvit taxerad tvenne ställen samtidigt, dock icke genom kammarrättsutslag eller 

annorledes styrkt att annan plats än Luleå stad vore hans rätta mantalsskrifningsort, hos  

Stadsfullmäktige hemställa om afslag å ansökningen. 

 

§12. 

Efter föredragning af följande af drätselkontoret inlämnade restlängd å belysningsafgifter för 

1:sta kvartalet 1913. 

”Restlängd---------------------------------------” se.Bil.22. beslutade Ekonominämnden på förslag 

af Stadskamreraren. 

att följande belopp skulle ur räkenskapen afskrifvas, nämligen 

219 Hulda Hedlund                                                         Kr. 43:60 

429 Hulda Johansson                                                       ”       2:80 

497 E.Eriksson                                                                 ”     50:- samt 

att  beträffande öfriga belopp lagliga indrifningsåtgärder skulle vidtagas. 

 



§13. 

Stadsfullmäktige hade vid behandling af en från redaktören Hj.Larsson gjord begäran om rätt 

att genom månatliga inbetalningar af 25 kronor gälda 1911 års kommunalutskylder till Luleå 

stad, vid sammanträde den 22 sistlidne maj beslutat att öfverlämna framställningen till 

drätselkammaren, som skulle äga besluta i ärendet. Sedan Stadsfogden i afgifvet yttrande 

tillstyrkt framställningen beslutade Ekonominämnden att lämna bifall till densamma. 

 

§14 

Beviljades Stadskassören J.O Dahl ytterligare semester under 15 dagar under innevarande år 

att uttagas å tid, som af stadskamreraren i samråd med Nämndens ordförande bestämmes. 

 

§15. 

Föredrogs och lades till handlingarna Magistratens förordnande.för stadskassören J.O Dahl att 

tjänstgöra som vikarie för kronokassören under tiden 31juli - 27 augusti 1913. 

 

§16. 

Anmälde Stadskamreraren, att Byggmästaren C.A. Flemström och schaktmästaren C.V 

Olsson vägrade betala dem debiterade belopp, Flemström hyra för jordkärror 13 kronor. 

Olsson hyra för spiralslang 12 kronor 50 öre. Sedan upplysts, dels att Flemström åtskilliga 

gånger till staden utlånat diverse materiel utan att hyra tagits dels ock att Olsson saknade 

utmätningsbara tillgångar, beslutade Nämnden att beloppen skulle ur räkenskaperna afföras. 

 

§17. 

Beslutade att uppdraga till Ordföranden och Stadskamreraren att närvara vid och deltaga i den 

utlottning af stadens obligationer, som skulle verkställas inför Notarius Publicus under 

innevarande augusti månad. 

 

§18. 

Godkändes Magistratens åtgärd att för en kostnad af c:a 20 kronor inköpa ett 

skrifmaskinsbord. 

                                                     Som ofvan 

                                                     Å tjänstens vägnar 

                                                      K.H. Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 20 augusti 

193. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Isaksson och J.A 

Nilsson 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 20 sistlidne maj. 

 

§2. 

Magistraten hade till drätselkammren öfverlämnat berättelse öfver revision af stadens 

räkenskaper för år 1912 med anmodan, att drätselkammraren ville skyndsammast afgifva 

förklaring öfver däri gjorda anmärkningar, i hvad de samma berör drätselkammren. Efter 

föredragning af ett af Stadskamreraren öfver anmärkningsakten afgifvet yttrande, beslutade 

drätselkammraren att upptaga detsamma såsom eget yttrande, utom med afseende å i 

detsamma framlagdt förslag till omreglering af tjänstebefattningarna å drätselkontoret, 

rörande hvilka angelägenheter kammaren icke i detta sammanhang ansåg lämpligt att göra 

något uttalande. Drätselkammaren uppdrog vidare till herrar Ljungberg och Brändström att i 

denna del justera protokollet. 

 

§3. 

Föredrogs följande af herrar Ljungberg och Brändström i enlighet med uppdrag gjorda förslag 

till ändring af i Drätselkammarens reglemente, §1, lämnade föreskrifter rörande ärendenas 

hänförande till endera af nämnderna. 

”Till Drätselkammaren---------------------------------”Bil.23, och beslutade drätselkammaren att 

godkänna de föreslagna bestämmelserna att omedlebart träda i tillämpning. 

 

§4. 

Elektricitetsverkets föreståndare R. Bergman hade hos Drätselkammaren anhållit att utfå ett 

första ålderstillägg af  500 kronor pr. år f.o.m. den 1 innevarande augusti. Sedan antecknats, 

att Bergman vid antagandet berättigats erhålla 3500 kronor i lön samt tvenne ålderstillägg 

efter 5 och 10 års tjänstgöring, hvilka löneförmåner skulle få utbetalas f.o.m den 1 augusti 

1908, beslutade drätselkammaren att bifalla den af Bergman gjorda framställningen. 

 

§5. 

Föreståndaren för elektricitetsverket R. Bergman hade i till drätselkammaren ställd skrifvelse 

anhållit om medgifvande att få af Kyrkorådet och Folkskolestyrelsen uttaga betalning för 

vissa för dessa styrelsers räkning af  honom utförda arbeten såsom klockringnings-och 

orgeltrampningsanläggningar i kyrkan samt belysningsanläggning i västra folkskolan. Efter 

föredragning häraf och från Kyrkorådet och Folkskolestyrelsen inkomna yttranden öfver 

framställningen beslutade drätselkammaren, att, då Bergman icke begärdt drätselkammarens 

tillstånd att åtaga sig dessa uppdrag, icke göra något uttalande i frågan, hvarom Bergman 

skulle underrättas. 

 

§6. 

I samband med i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende rörande från 

Föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman gjord framställning om medgifvande att af 

Kyrkorådet och Folkskolestyrelsen uttaga betalning för vissa  dessa styrelsers räkning utförda 

arbeten beslutade Drätselkammaren att erinra dessa styrelser att, därest föreståndarens biträde 



erfordras för något ändamål, framställning därom skall i vederbörlig ordning göras hos 

drätselkammaren, som därefter lämnar besked i saken. 

 

§7. 

Stadskamreraren hade i enlighet med uppdrag afgifvit förslag till förfaringssätt vid 

uppflyttande i högre lönegrad af ordinarie befattningshafavare, med hvilkas tjänster 

ålderstillägg äro förenade. Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren, att 

årligen till kammarens förslag till inkomst- och utgiftstat skall vid dess öfversändande till 

Magistraten fogas ett förslag till arfvodesstat, uppställdt i enlighet med följande formulär 

”Förslag till ---------------------------------------------------------------------------”se Bil. 24; 

och skulle därvid de lönelopp, i hvilka höjning föreslagits utmärkas med rödt bläck. 

 

§8. 

Stadsingenjören E. Kinnman hade till drätselkammaren anhållit att kammaren ville hos 

Magisraten tillstyrka af honom begärd tjänstledighet under tiden f.o.m. den 26 innevarande 

augusti t.o.m. den 7 nästkommande september; och beslutade drätselkammaren vid 

föredragning af ärendet att meddela Magistraten, att kammaren intet hade att erinra mot bifall 

till ansökningen. 

 

§9. 

Beslutade drätselkammren att tillsätta en ny komté med uppdrag att med uppdrag att med 

biträde af stadens tjänstemän verkställa värdering af stadens fasta ägendom samt att i samband 

därmed uppgöra och inkomma med förslag till grunder för framtida afskrifningar å stadens 

husbyggnader; och valdes till ledamöter i denna komité bankdirektör S. Forsgren, 

sammankallande, löjtnanten A.B. Gärde och snickaremästaren B.A. Hellsten 

Drätselkammaren beslutade vidare att uppdraga till Ekonominämnden att i händelse af behof 

komplettera komitén med nya ledamöter. 

                                                                                 Som ofvan 

                                                                                 Å tjänstens vägnar: 

                                                                                 K.H Santesson 

Paragraf 2 justeras: Luleå d 22/8 1913 

A.Ljungberg 

H.K.Brändström 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 20 augusti 1913. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Schåltz, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§53. 

Protokollet för den 10 juli föredrogs och justerades. 

 

§54. 

Hos byggnadsnämdnen hade Robertsviks Ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk kontorsbyggnad å 

vretan 132. 

 

§55. 

Hos byggnadsnämnden hade N.F Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven 

ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomten n:r 219 i kvarteret Torsken. Vid 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor för sökanden att vid en 

framdeles skeende nivellering af Köpmangatan utan kostnad för staden höja byggnaden i 

enlighet med bestämmelsen i gällande byggnadsordning sam att vid arbetets utförande ställa 

sig byggnadsordningens föreskrifter i öfrigt till noggrann efterrättelse. 

 

§56. 

Biföll nämnden en af körsnär John Forsell gjord ansökan att få i enligghet med ingifven 

ritning inreda en butikslägenhet i fastigheten n:r 5 kvarteret Strutsen. 

 

§57. 

Hos byggnadsnämnden hade lokföraren C. Fernberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad af spantervirke å tomten n:r 6 i 

kvarteret Björken. Vid föredragning häraf beslöt Nämnden bifalla ansökningen med villkor, 

att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets 

utförande. 

 

§58. 

En af tillsyningsmannen V. Oscarsson gjord ansökan om tillstånd att få uppföra en 

öfverbyggnad till verandan å fastigheten n:r 13 i kvarteret Hästen bordlades till nästa 

sammanträde. 

 

§59. 

Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Bryggeri anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en stallbyggnad å bolaget tillhörig tomt n:r 496 å 

s.k. Oscarsvarf. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

                                                                 Som ofvan 

                                                                 Å tjänstens vägnar 

                                                                 J.O. Dahl 

Justeradt d 10sept 1913 

På Nämdens uppdrag 

Axel Fagerlin” 



” Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 22 augusti 1913. 

 

 

Närvarande:Herrar Burström,Burman,Wadstein och Nilsson äfvensom Hamnmästaren och 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 12 innevarande augusti. 

 

 

§2. 

Magistraten hade till Hamndirektionen öfverlämnat revisionsberättelsen öfver Luleå stads 

räkenskaper och förvaltning för år 1912 med anmodan att skyndsammast afgifva förklaring i 

hvad densamma afser mot direktionen gjorda anmärkningar. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamdirektionen att afgifva följande förklaring i ärendet. Beträffande anmärkningar 

mot direktionens åtgärd att på hamnens bekostnad för hamnmästaren anskaffa tjänstetecken 

att af honom bära under tjänsteutöfning: Åtgärder har vidtagits med stöd af för Hamnmästaren 

i Luleå gällande instruktion §2 mom.16) enligt hvilken bestämmelse det åligger 

Hamnmästaren ”att under utöfning af sin befattning bära lämpligt tjänstetecken, hvarom 

Hamndirektionen eger närmare att  bestämma” Som beslutet endast afser anskaffande af 

dylikt tjänstetecken, ej fria uniformer som revisorerna genom försåtlig sammanställning med 

ett under 1913 fattadt beslut i ett uniformsärende låta förmoda och Hamndirektionen således 

handladt i full öfverensstämmelse med gällande föreskrifter, får direktionen hemställa att 

anmärkningar lämnas utan afseende. Beträffande vidare revisorernas uttalande rörande 

förment ändring i Hamndirektioens åsiker i fråga om fri uniform för personalen, anser sig 

Hamndirektionen sakna anledning att i denna förklaring bemöta detsamma, då denna fråga 

hvarken har med saken att skaffa eller ens rör 1912 års räkenskaper och förvaltning. 

 

 

§3. 

Efter föredragning af Stadsingenjörens nu inkomna yttrande öfver det alternativa förslaget af 

oktober 1912 till ordnande af kaj- och trafikeringsförhållandena vid södra hamnen, beslutade 

Hamndirektionen vid förnyad behandling af ärendet att de föreslagna förändringarna och 

arbetena f.n. skulle inskränkas till att omfatta omändring och utvidgning af kajspåren jämte 

vattenafledning, hvaremot med förslaget byggande af kranspår och flyttning af den fasta 

lyftkranen skulle tills vidare anstå. Hamndirektionen beslutade vidare att uppdraga till 

Stadsingenjören att upprätta och till den 1 nästkommande oktober inkomma med förslag till 

sådan fördelning af dessa arbeten på tvenne år att ungefär hälften af kostnaden kommer på 

hvardera året. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarne från stadsingenjör E Kinnman vid sammanträde den 12 

innevarande augusti infordrad förklaring rörande vissa tjänsteangelägenheter. 

 

§5. 

Med anledning af en af stadsingenjör E Kinnman i inkommen inskrifvelse därom gjord 

begäran beslutade Hamndirektionen att förklara sig intet hafva att vinna mot bifall till en af 

Kinnaman hos Magistraten gjord ansökan om tjänstledighet under tiden 25 augusti - 6 

september innevarande år. 

 



§6. 

Efter föredragning af från Larsson&Lind inkommen s.k specifikation å under 1912 

uppdebiterade hanmafgifter för utgående varor, beslutade Hamndirektionen att, då ett sådant 

redovisningssätt icke kunde anses tillfyllest, uppdraga till Hamnmästaren att uppgöra förslag 

till öfverenskommelse med ångbåtskommisionärerna rörande uppdebitering, inkassering med 

redovisning af hamnafgifter under nästkommande år; och borde särskilda formulär till 

kvittenser, redovisningshandlingar m.m åtfölja förslaget. 

 

§7. 

Sedan Hamnmästaren under hand infordrat skriftliga anbud å leverans af färjbiljetter från 

Tryckeriaktiebolaget Norrskenet, Leo Ruuths Boktryckeri och Luleå Boktryckeriaktiebolag, 

beslutade Hamndirektionen att antaga det af Tryckeri-AB Norrskenet afgifna anbudet att 

leverera behäftiga biljetter till ett pris af kr. 1:80 pr 1000 st. enligt prof, såsom varande det 

lägsta af den afgifna anbuden. 

 

§8. 

Sedan hamnservisen C Friberg med företeende af intyg, att han i tjänstgöring ådragit sig 

sensträckning i ena armen, hos Hamndirektionen anhållit, att direktionen ville ersätta 

kostnaden för den massagebehandling, han med anledning häraf måst undergå, beslutade 

Hamndirektionen att med bifall till sökandens framställning utanordna 36 kronor till 

ifrågavarande kostnaders bestridande. 

 

§9. 

Beviljades hamnmästaren K Hj. Falkland begärd tjänstledighet för egna angelägenheter under 

tiden 1-3 nästkommande september; och godkändes hamnservisen E Friberg som vikarie. 

 

 

§10. 

R Burman hade till Hamndirektionen inlämnat anbud att leverera ca 1500 st. 3” plank till 

följande priser: 

3”x 6” till 80 öre pr kbf. 

3”x 7”, 3”x 82 och 3” x 9 ” till 85 öre pr kbf. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

Hamndirektionen, att, som K E Karlsson å Bergnäset icke fullgjort åtagen leverans af behäftig 

plank och nu erbjudet parti vore billigare än det med Karlsson aftalade, uppdraga till 

Hamnmästaren att af Burman inköpa det utbjudna virkespartiet af 3”x 7”, 3”x 8” och 3”x 9” 

plank, hvarjemte Hamnmästaren skulle äga att af 3”x 6”- plankor inköpa, hvad som visade sig 

behöfligt. 

                                                Som ofvan 

                                                Å tjänstens vägnar 

                                                K.H Santesson 

Justeradt 9/9-13 

Gustaf Burström” 



 ”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse å stadsfullmäktiges 

lokal den 25 aug 1913. 

 

Närvarande:Ordf. pastor J.Hansson,herr O. Åhrström, V. Oskarsson, A.Gullberg och G. 

Norrby. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes herr V.Oskarsson och A.Gullberg. 

 

§2. 

Folkskolläraren O.Wester, vilken blivit förordnad som lärare vid den med folkskoleseminariet 

i Luleå förenade övningsskolan hade anhållit om tjänstledighet under läsåret 1913-1914 med 

avstående av alla till tjänsten hörande löneförmåner. Folkskolestyrelsen biföll denna 

framställning. 

 

§3. 

Lönen för folkskollärare G.E. Westers vikarie under läsåret under läsåret 1913-1914 

bestämdes till 1400 kr. 

 

§4. 

Till badhusfru vid skolbadet valdes änkan Lydia Enbom att tjänstgöra tills vidare under 

innevarande läsår. 

 

§5. 

Folkskolestyrelsen lämnade överläraren i uppdrag att ordna belysningen i fysikaliska rummet, 

att från herr Vestman, Bergman och infordra anbud å upprättande av gardiner i nämnda lokal 

och att antaga ett av dessa anbud samt anskaffa en katederstol till folkskollärare Ekroths sal. 

 

                                                                         §6. 

Ett protokollutdrag från hälsovårdnämnden med meddelande, att folkskolestyrelsens anmälan 

rörande förekomsten av arsenik i östra skolan ej föranledt någon åtgärd, lades till 

handlingarna. 

 

§7. 

En till skolstyrelsens ordförande adresserad postanvisning å kr.fyrtionio/49/ och 33 öre från 

småskollärarinnan Ellen Wingård skulle genom styrelsens sekreterare överlämnas till fröken 

Wingårds förmyndare överkonstapeln J.A Höglund. 

 

 

§8. 

Till vikarie för folkskolläraren G.E. Wester under läsåret 1913-1914 valdes folkskollärare 

E.A. Brännström med 2 röster. Folkskollärare M. Berg och G. Backteman erhöll vardera 1 

röst. En blank sedel avlämnades. 

 

§9. 

Ehuru hr Östergre framställde följande önskemål rörande Notvikens skola: 

att instruktion utarbetas för vaktmästaren; 

att bättre bänkar anskaffas; 

att gardiner och anskaffas; 

att skollokalen målas invändigt; 



att tillgång till bättre vatten ombesörjes; 

att vägar till uthusen upprättas under vintern och att läsningen avdras för gossarna Sjöberg. 

Överlärarna erhöll i uppdrag att utge familjen dessa spörsmål. 

 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt låta hyvla golvet i vaktmästaren J.Nilssons kök i Västra skolan. 

 

 

§11. 

En genom hr Österman framställd begäran om ny järnspis i folkskollärare A Forséns lägenhet 

överlämnades till ekonominämnden för utvärdering och beslut. 

 

 

§12. 

Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd med studieplaneraren och kapten Ullman treda 

frågan om gymnastiklokal i västra skolan. 

 

 

§13. 

Framställningar har gjorts om avgång efter § 48 folkskolestadgan för Nanny Öhlund, Uno 

Engman, Uno Dahlberg, Herbert Sjölund och Hildur Sundström. Skolstyrelsen biföll 

framställningarna därmed. Nanny Öhlund och Uno Engman men avslog begäran från Herbert 

Sjölander. Rörande Uno Dahlberg och Hildur Sundkvist erhöll överläraren i uppdrag att efter 

utvärdering ändra beslut. 

Dag och plats som ovan. 

John Hansson 

 

Justeradt: 

Alfr. Gullberg 

Wilh. Oscarsson                              P.Edw.Lindmark” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde för utlottning af obligationer den 26 augusti 1913. 

 

 

Närvarande: Herr Ljungberg och undertecknad, vid protokollet. 

 

 

§1. 

Företogs i närvaro af Notarius Publicus rådmannen P. Sandström utlottning af de obligationer, 

hvilka för fullförande af föreskrifven amortering af Luleå stads lån af 1890, 1900, 1901 och 

1909 böra inlösas; och blefvo därvid följande obligationer utlottade: 

å 1890 års lån, litt C.N;ris 10,56,60,95,165,221,302,304,314,323,338,373,388,408,503 och 

590; 

å 1900 års lån,litt D.N:ris 54,99,121,228,310,315,379,569,621,635,644,660,793,960,1030, 

1112,1189,1190,1249,1265,1369,1403,1409,1426,1449,1472,1473,1583; 

å 1901 års lån,litt A. N:r 72 och å littB. N.ris 55,71,96, 

å 1909 års lån,litt E.ser.A. N.ris 327 och 335 samt ser. B. n.O 36. 

 

                                                   Som ofvan 

                                                   In fidem 

                                                   K.H. Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 26 

augusti 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Isaksson och Nilsson äfvensom 

Elektricitetsverkets föreståndare.  

 

§2. 

Efter hemställan af elektricitetsverkets föreståndare beslutade nämnden att räkningarna för 

strömafgifter skola utskrifvas för följande tider:  

1 januari – 16 mars 

16 mars  - 16 augusti 

16 augusti – 1 november samt 

1 november – 31 december 

och skulle de sålunda bestämda betalningsterminerna träda i omedlebar tillämpning. 

 

§3. 

Sveriges Pomologiska förening hade genom doktor  P. Hellström låtit göra förfrågan om 

lämplig lokal kunde ställas till föreningens förfogande för en pomologisk utställning härstädes 

under c:a 3 dagar under nästkommande oktober månad. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Nämnden att tillhandahålla föreningen lokaler i saluhallen, som anses lämpliga för 

ifrågavarande utställning och som icke äro för ändamål upptagna. 

 

§4. 

Föredrogs och utanordnades A.B. Luleå kol-& materialaffärs räkning å kr. 5228:45 å 

afloppsrör; och beslutade nämnden anmoda stadsingenjören att vid alla större partiinköp 

underställa ärendet drätselkammarens pröfning, innan inköp verkställes. 

 

§5. 

På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att hos Luleå Domkapitel göra 

yrkande, att stängsel måtte uppsättas i rågången mellan Notvikshemmanet och Luleå stads 

kyrkoherdeboställe å sträckan mellan Statens järnvägar och Hermansängen samt att 

kyrkoherden måtte taga del i stängslen till hälften. Nämnden beslutade vidare att antaga ett af 

N.J Hansson och Frans Wallén i Alviskträsk, Gäddvik, afgifvet anbud att tillverka och 

uppsätta ifrågavarande stängsel till ett pris af 22 öre pr. meter, under förutsättning, att Luleå 

Domkapitel för sin del förklarar sig villigt låta kyrkoherden betala hälften af kostnaden; och 

skulle afsyning ske genom kronojägare Rönnqvsit och hemmansägaren A.H. Hedström. 

 

§6. 

Beslutade nämnden att anmoda stadsingenjören att skyndsamt inkomma med förslag till 

ordnande och uppsnyggning af kvarteret Fisken till den omfattning, i stat för angifvet ändamål 

anslagna medel tillåta. 

 

§7. 

Beviljades barberaren A. Gullberg anstånd med nu resterande hyresbelopp till den 1 

nästkommande oktober. 

  



§8. 

Ett från Fastighetsbolaget Spiggen gjordt hembud till drätselkammaren att köpa del af vretan 

n:r 191, som faller inom Lotsgatan och kvarteret Stören, remitterades till stadsingenjören för 

yttrande. 

 

§9. 

Föredrogs inkomna anbud å entrepenörskap för Luleå stads elektricitetsverk äfvensom vid 

öppnande af desamma fördt protokoll af den 20 innevarande augusti, hvaraf framgick att inom 

utsatt anbudstid trenne anbud inkommit, nämligen från 

Hj. Ulander, Västerås 

J.M. Nilssons elektr.byrå, Umeå 

Elektriska Aktiebolaget Fram, Luleå, hvarjämte efter anbudstidens utgång ett anbud 

inkommit, nämligen från Allm. Svenska Elektriska A.B. i Sundsvall. Sedan af ett utaf 

Elektricitetsverkets föreståndare öfver anbuden afgifvet yttrande framgått, att anläggningar 

utförda enligt Elektriska A.B Frams anbudspriser visserligen skulle blifva i genomsnitt något 

billigare än de andra anbuden, men att priserna likvisst måste anses vara för höga beslutade 

Nämnden att förkasta samtliga anbud såsom varande för höga och för oförmånliga för staden. 

Härefter företrädde efter kallelse elektrikern John Johansson såsom representant för Elektriska 

A.B. Fram och ingaf under hand följande anbud, nämligen 

För första kontraktsåret: 

Det af Elektriska A.B. Fram d. 20/8 1913 afgifna anbudets priser med 10 % afdrag å alla 

priser 

För hvarje påföljande kontraktsår: 

samma anbuds priser med rabatt å dessa i förhållande till näst föregående års omsättning å 

rörelsen inom staden, sålunda 

att 10 % å samtliga priser lämnas, om bolagets årsomsättning föregående kontrakstår uppgått 

till 30 000 kr. och därutöfver; 

att 5 % å samtliga priser lämnas, om årsomsättningen uppgått till 25 000 och därutöfver intill 

30 000 kronor och  

att anbudets priser gälla oförändrade, därest årsomsättningen ej uppgått till 25 000 kronor. 

Vidare skulle ändring vidtagas i det skriftliga, specificerade anbudet af den 20/8 1913 

beträffande ökningen i priset för ledningar enligt 1910 års normalier, att siffran 45 % skulle 

utbytas mot 20 %, å hvilken senare siffra förutnämnda afdrag af 5 % och 10 % resp. skulle 

göras. 

 

§10. 

Bestämdes att stadsingenjörskontoret skall hållas öppet hvarje helgfri dag kl.11 f.m.-12 

midd.äfven under de tider ordinarie stadsingenjören åtnjuter tjänstledighet. 

 

                                                                                  Som ofvan 

Justeradt den 1/9 1913                                              Å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström                                                        K.H. Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 aug. 1913 

 

 

Närvarande: Herrar Sundberg, Rignell, Danielsson, Wester, fru Sundström, fröken Björkman 

samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokoll för den 30 juli föredrogs och justerades. 

 

 

§2. 

Företrädde Erik Anton Andersson och förnyade sin anhållan om hyresbidrag af 5 kr. pr. 

månad. Styrelsen beslöt, med upphäfvande af sitt beslut af den 30 juli § 19, att för september 

bevilja Andersson hyresbidrag af 5 kronor, som skulle utbetalas genom III distriktsrådet. 

 

 

§3. 

Biföll styrelsen J.A Karlssons framställning om höjning från 5 till 12 kronor pr. månad för 

vård af Hilda Hedlunds son Axel, att utgå från och med augusti månad. 

 

 

§4. 

Otto Sundqvist i Persön inlämnade anbud, att mot 120 kronor pr år, som fosterbarn mottaga 

gossen John Rönnqvist, godkändes. 

Beloppet skall påföras J.E Eriksson i Bergviken. 

 

§5. 

För leverans af mjölk till fattiggården för tiden 1 okt.1913 till 1 okt. 1914 hade inkommit 

anbud från Ingeniör E. Berggren, Gammelstad  

för oskummad mjölk 13 öre pr liter 

”     skummad  ”           7 ”    ”  ” 

Alviks mejeri 

för oskummad mjölk 15 öre pr liter 

”     skummad   ”          ” ”    ”   ” 

Styrelsen beslöt antaga Ingenjör Berggren till leverantör för angifna tiden. 

Från Antnäs inkommet anbud hade före pröfningen, återtagits. 

 

§6. 

 Afslog styrelsen hustru  Anna Erikssons begäran om 20 kronors understöd. Beslöt styrelsen 

att från 1 sept. söka anskaffa 1 rum åt henne i staden. 

 

 

§7. 

Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Betty Alida 

Karlsson, lades till handlingarna. 

                        

§8. 

Konungens Befallningshafvande i Gäfleborgs län utslag i fattigvårdsmål rörande Ingeborg 

Augusta Edman, lades till handlingarna. 

 



§9. 

Anmälde tillsyningsmannen att Anna Kjellsson, som sedan den 27 juni 1902 vistats å 

fattiggården, utgått därifrån och tagit plats hos Hedman i Karlshäll. 

 

 

§10. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Anna Nikolina Berlin, som vårdats på fattiggårdens 

bekostnad å lasarettet, öfverflyttade till fattiggården den 7 aug. Åtgärden godkändes och 

beslöt styrelsen att därest hon själf saknade medel att återgälda fattigvårdens kostnader, 

utsöka dess af hennes fader C.J. Berlin i Måttsund. 

 

                 

§11. 

Tillsyningsmannen anmälde att Erik Sundströms son, John Hugo, måst intagas å fattiggården 

den 7 aug. Åtgärden godkändes. 

 

                                                               

§12. 

Anmälde tillsyningsmannen att Erik Johan Eriksson den 7 aug. intogs å fattiggården, för att 

utföra arbete för gäldande af den skuld, hvari han häftade till härvarande fattigvård. 

 

  

§13. 

Anmäldes att för lösdrifveri häktade Lars Petter Karlsson-Karlström den 13 augusti måst 

intagas å fattiggården, där han vistats till den 23 aug. då han på begäran af ordföranden i 

Gällivare fattigvårdsstyrelse hemsändts dit. 

 

 

§14. 

Till medlemmar i beredningsutskottet utom ordföranden omvaldes för återstående delen af 

detta år, herr Gullberg och fröken Sundberg med herr Rignell som suppleant. 

 

 

§15. 

Beslöt styrelsen att uppdraga åt tillsyningsmannen att för fattiggårdens räkning inköpa 15 

st.16ljus, 3st. 25 ljus, 3st.32ljus och 2 st. 50 ljus strömbesparande lampor. 

 

                                                                      

§16. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Johan Eskil 

Samuelsson. 

 

§17. 

Beslöts uppdraga åt tillsyningsmannen att af A.P. Lindblom inköpa en skomakaremaskin för 

ett pris af 90 kronor. 

                  

§18. 

Godkände styrelsen listan öfver understöd till på annan ort boende understödstagare med 

tillhopa kronor 186, hvaraf hyresbidrag kr.10 till hustru Zakrisson skulle utbetalas genom 

fattigvårdstyrelsen i Jukkasjärvi, hvilken skulle genom protokollutdrag meddelas. 



     

§19. 

Godkändes tillsyningsmannens rapport öfver extra understöd under Aug. å tillhopa Kr. 101.60 

 

§20. 

Föredrogs och godkändes  september månads understödslistor. Den kontanta utdelningen 

uppgick till 

för I distriktet                                         kr.     361:16 

”    II   ”                                                   ”       307:78 

”    III  ”                                                   ”      190:25 

”    IV                                                       ”      270:50 

 

§21. 

Med anledning af Ida Nilssons anhållan att styrelsen ville vidtaga åtgärder för hennes 16 åriga 

sons, Axel Martin, intagande å ett kustsanatorium för erhållande af lämplig vård, beslöt 

styrelsen underrätta Jukkasjärvi fattigvårdstyrelse därom. 

 

 

§22. 

Magdalena Lindqvists anhållan, att styrelsen skulle taga vård om hennes barn, med anledning 

af att hon tänkte resa till Amerika, remitterades till distriktsrådet för IV distriktet. 

 

 

§23. 

Fröken af Klerker förnyade framställning om bidrag å 200 kronor afslogs, med vidhållande af 

föregående besluten af den 5 mars och 30 juli. 

 

 

§24. 

På herr Rignells förslag, beslöt styrelsen hemtaga 1 ex af Räkenskapskommittens betänkande, 

till pris af 5 kronor, samt 50 ex. af professor I. Jundells bok:Späda och äldre barns uppfödning 

och vård, till ett pris af Kr. 12:50 

                                                                Som ofvan 

                                                                Å tjänstens vägnar 

                                                                A.Glaas 

 

Justeradt: 

H.Lindgren 

M.Sundström 

Tyra Björkman” 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

            



Protokoll september 1913 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 11 september 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, 

Thurfjell, Wallin, Burman, Aurén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, 

Fröken Svensson, Herrar Flodmark, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg och Nilsson 

äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström, 

Nordström, Westerberg, Brändström, Carlgren, Lindquist, Andersson, Lindgren, Hansson och 

Leijonflycht, af hvilka Herr Carlgren anmält sig af tjänstegöromål förhindrad att bevista 

sammanträdet och de öfriga ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte   öfvervar   Herr  Borgmästaren   sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsagos Herrar Wallin och Burman att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 16 i denna 

månad klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Efter föredragning af en från Drätselkammaren inkommen berättelse öfver Luleå Vattenverks 

och Afloppsledningars verksamhet åren 1911 och 1912 beslöto Stadsfullmäktige på 

hemställan af Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarne. 

 

§ 3. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat från stadens 

siffergranskare kassör V.Sahlin inkomna särskilda skrifvelser med framställning dels om 

befrielse från upprättandet af det statistiska sammandrag öfver stadens räkenskaper, som 

staden årligen har att afgifva, dels om förhöjning af det till honom utgående arfvodet från 500 

kronor till 1,000 kronor per år, hade Drätselkammaren, efter föredragning af ett af 

Stadskamreraren afgifvet yttrande i ärendet hemställt, att siffergranskarens begäran om 

befrielse från utarbetandet af det statistiska sammandraget öfver stadens räkenskaper måtte af 

Fullmäktige afslås, men att det till siffergranskaren utgående arfvodet måtte från och med år 

1914 höjas till 800 kronor. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag med det tillägg, att löneförhöjningen skulle betraktas såsom 

personlig för den nuvarande innehafvaren af befattningen. 

 

§ 4. 

Uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade F.J.Palm, 

under uppgift att han den 15 nästlidne april under makadamslagning för stadens räkning 

skadat sitt ena öga och därefter varit oförmögen att försörja sig och sin familj, anhållit om ett 

understöd af l krona per dag, räknat från och med nämnda dag och till dess han af läkare 

antingen blir förklarad frisk eller ögonskadan förklaras obotlig. 

Drätselkammaren hade för sin del föreslagit, att ett understöd af l krona per dag måtte få till 

Palm utbetalas tills vidare och intill dess läkare förklarar honom frisk eller ögonskadan visas 

vara obotlig, dock högst under 90 dagar. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag 

samt föreskrefvo, att understödet skulle utgå från fonden för olycksfallsförsäkring. 

  



§ 5. 

På förslag af Föreståndaren för elektricitetsverket hade Drätselkammaren beträffande den af 

Stadsfullmäktige genom beslut den 12 nästlidne juni fattade bestämmelsen om fri ström till 2 

st. 20 wattslampor under ett år föreslagit, att då villkoren för denna fria ström enligt 

Stadsfullmäktiges nämnda beslut icke äro fullt tydliga och i och med förkastandet af det utaf 

Drätselkammaren i samband med installationsverksamhetens ordnande föreslagna 

afbetalningssystermet olämpligt formulerade, Stadsfullmäktige ville till förtydligande af sitt 

förenämnda beslut bestämma, att ifrågavarande bestämmelse skall gälla endast för ny 

installation i våning om högst 2 rum och kök och. installationen tillika är afsedd för högst 4 

glödlampor. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att godkänna Drätselkammarens förslag. 

 

§ 6. 

Hos Drätselkammaren hade Föreståndaren för elektricitetsverket under framhållande af att 

trängande nödvändighet förelåge att redan under innevarande år låta verkställa eljest under 

kommande år afsedd reparation av elektricitetsverkets ackumulatorsbatteri hemställt, att 

Drätselkammaren ville antaga ett af Accumulatorenfabrik A. G. afgifvet anbud att för en 

summa af 5,180 kronor utföra ifrågavarande reparation enligt i anbudet närmare angifven 

specifikation med undantag af vändning, tvättning och ändring af träunderlag, målning, 

reparation af golf m. m., hvilka senare arbeten skulle utföras af verket för en kostnad af högst 

820 kronor. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att. då ett uppskof säkerligen komme att medföra 

afsevärdt ökade kostnader för staden, låta utföra arbetet i fråga under innevarande år samt att 

antaga ofvannärnnda af Accumulatorenfabrik A. G. afgifna anbud å 5,180 kronor. Därjämte 

hade Kammaren beslutit att med anmälan om förhållandet hos Stadsfullmäktige hemställa, att 

nödigt anslag af 6,000 kronor tillkostnadernas täckande måtte anvisas af influtna tillgängliga 

medel för försäljning af det gamla maskineriet i elektricitetsverket. 

Vid föredragning af detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 7. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet i skrifvelse den 21 sistlidne juni infordrat 

Stadsfullmäktiges yttrande i fråga om sågägaren Rolf Burmans rätta mantalsskrifningsort för 

år 1913, beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med Beredningsnämndens förslag såsom sitt 

yttrande i ärendet anföra, att då Burman vid tiden för 1913 års mantalskrifningsförrättuing och 

ända till på våren samma år ostridigt varit bosatt i Luleå stad, vederbörandes åtgärd att för 

nämnda år mantalsskrifva honom i staden syntes vara lagligen grundad. 

 

§ 8. 

Sedan Folkskolestyrelsen med öfverlämnande af fyra alternativa förslag till skolhusbyggnad 

vid Karlsvik hos Stadsfullmäktige hemställt, att ett anslag af 71,500 kronor måtte beviljas for 

uppförande af ett skolhus därstädes enligt alternativ I bland de utaf Stadsbyggmästaren J. 

Wikberg uppgjorda biförslagen, hade Stadsfullmäktige remitterat framställningen till 

Drätselkammaren, hvilken uti afgifvet yttrande föreslagit, att då några vägande skäl att frångå 

det af Stadsbyggmästaren uppgjorda, af Folkskoleinspektören och af Folkskolestyrelsens 

särskilda kommitterade förordade hufvudförslaget icke blifvit förebragta, anslag måtte lämnas 

till uppförande af en skolhusbyggnad vid Karlsvik i enlighet med förenämnda hufvudförslag, 

upptagande en kostnad af 78,500 kronor för en byggnad, omfattande sex lärosalar, slöjdsal, 

skolkök med matrum, lärarerum, nödiga materialrum, en korridor så stor, att den kan 



användas som gymnastiksal och samlingssal, biblioteks-och läsrum, en lärarebostad om 3 rum 

och kök, en lärarinnebostad om 2 rum och kök, 2 småskolelärarinnebostäder om  l rum  och 

kök samt ett rum för vaktmästare. 

Vid företagen behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden utan votering att bifalla Drätselkammarens förslag samt föreskrefvo, att 

erforderliga medel skulle anskaffas genom upplåning. 

 

§ 9. 

Uti   afgifvet  yttrande   ofver en af herr Flodmark väckt motion, att Stadsfullmäktige måtte 

besluta att låta upprätta ny zonkarta, hade Drätselkammaren, enär motivering saknades och 

Kammaren icke kunde finna,   att   staden   hade  någon   nytta   eller   fördel   af en sådan 

karta, hemställt om afslag å motionen. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 10. 

Sedan Norrbottens Landtmannaföreningars Förbund u. p. a. hos Drätselkammaren anhållit om 

tillstånd att få å tomten N:o 20 i kvarteret Ufven uppsätta ett provisoriskt magasin i enlighet 

med till Byggnadsnämnden inlämnad ritning, hade Drätselkammaren på förslag af 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren beslutit att öfverlämna ansökningen till 

Stadsfullmäktige samt för egen del hemställt, att Fullmäktige måtte förklara sig intet hafva att 

erinra emot byggnadens uppförande å tomten mot villkor att densamma borttages, när staden 

så påfordrar. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§ 11. 

Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en till Kammaren ingifven 

framställning från I.P.Ruth om tillstånd att få reparera och ombygga en å norra delen af vretan 

N:o 147 i Bergviken befintlig mangårdsbyggnad i enlighet med framställningen vidlagd 

ritning äfvensom att få flytta det lilla uthuset i enlighet med äfvenledes vidlagd tomtkarta. För 

egen del hade Drätselkammaren i likhet med Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren 

tillstyrkt ansökningen. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att 

bifalla ansökningen. 

 

§ 12. 

Sedan handlanden Sven Johansson hos Byggnadsnämnden anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifoa ritningar och tomtkarta tillbygga köket i boningshuset å fastigheten N:o 

296 i kvarteret Gripen, hade Byggnadsnämnden, enär ifrågavarande hus vore delvis beläget å 

mark, som staden framdeles måste inlösa för Köpmangatans framdragande, öfverlärnnat 

ansökningen till Stadsfullmäktige med tillkännagifvande, att Nämnden för sin del icke hade 

något att däremot erinra. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att för sin del bifalla ansökningen. 

 

§ 13. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat ett af särskildt utsedda kommitterade 

uppgjordt förslag till brandordning för Luleå stad, hade Drätselkammaren vid ärendets 

föredragning tillstyrkt förslagets godkännande med följande ändringar: 

§   2 punkt     l: "genom  dess tekniska nämnd'' utgår, 

§   3      „       3: utgår, 



§   3      „       5: "anskaffa ytterligare erforderligt brandredskap" utbytes 

                             mot: "komplettera befintlig brandredskap".  

§   3      „       8: "förordna   den   därtill   mest   lämplige" ändras   till:  "i 

                            samfäld    drätselkammare   förordna   den   därtill  mest 

                            lämplige", 

§ 5 benämningarne "brandförman", "vice brandförman" och "brandkarlar" utbytas mot 

brandmästare, brandförman, brandman resp., 

§ 6 "Reservbrandkåren — — skall bestå af 32 man" utbytes mot   "Reservbrandkåren — — 

skall bestå af minst 32 man", hvarjämte i öfverensstämmelse härmed efter uttrycken "2:dra 

utryckningen, bestående af" och "3:dje utryckningen, som består af" införes ordet "minst", 

§ 7 uttrycket "i Luleå stad rullförda" utbytes mot "i Luleå stad i landsstormen rullförda", 

§ 9 "sedan han rådfört sig med magistratens ordförande" utbytes mot "sedan han rådfört sig 

med Tekniska nämndens ordförande", 

§  10 "på stadens bekostnad" utgår, 

§ 12 punkt 2: "då annat samtal med brandstationen omedelbart bör afbrytas" utgår, 

§ 14 "från 25 till och med 500 kronor" utbytes mot "från och med 25 till och med 100 

kronor", 

§ 20 punkt 2: efter uttrycket "i stall, lada, uthus, magasin, vind" införes ordet "källare". 

§ 20 punkt 6 utbytes mot: "att å stadens område aflossa skott eller afbränna fyrverkeri, så att 

eldsolycka uppstår", 

§  22 punkt 1: vid slutet tillägges: "och ej heller hopas i större mängd", 

§ 37 i slutet utbytes uttrycket: "af Drätselkammaren godkännes" mot "af Magistraten 

godkännes", 

§  43 "Då Brandchefen finner nödigt" utbytes mot: "Då Brandchefen efter att hafva rådfört sig 

med närmaste befäl finner nödigt", 

§   48 "utan eget förvållande" utgår, 

§ 53 punkt 2 utbytes mot: "I händelse af sådan vägran äga förrättningsmännen att medelst 

handräckning af polismyndighet bereda sig inträde, eller ock må af Magistraten annan tid 

utsättas för synens verkställande med skyldighet för den tredskande att ersätta all däraf 

uppkommande kostnad och skada", 

§ 55 punkt 3 slutet: "ock må ingen vägra brandkårens befäl tillträde till lägenhet" utbytes mot 

"och må ingen utan giltigt skäl vägra" etc., 

§ 58 punkt l slutet: "närhelst husvärd eller hyresgäst påkallar sotning, utgår, hvarvid 

§ 58 punkt 2 i stället får följande lydelse: "Sotning skall utföras oftare, där så af Brandchefen 

pröfvas nödigt, äfvensom då husvärd eller hyresgäst sådant påkallar", 

§ 66 Föreslaget bötesbelopp f. o. m. 5 t. o. m. 100 kronor bör af uppräknade paragrafer afse 

endast §§ 53 och 55, hvaremot öfverträdelse af förbud eller underlåtenhet att fullgöra i öfriga 

paragrafer meddelad föreskrift bör beläggas med vite af l t. o. m. 100 kronor, 

§ 72 andra punkten ersattes med: « Brandordningen skall tillhandahållas allmänheten å 

brandstationen», 

§  73 utgår. 

Byggnadsnämnden hade därefter uti afgifvet yttrande tillstyrkt godkännande af förslaget med 

de af Drätselkammaren förordade ändringar och tillägg utom beträffande följande paragrafer, 

nämligen: 

§ 10 "på stadens bekostnad" kvarstår, 

§ 20 punkt,  6   bör   antingen   kvarstå oförändrad eller ock helt utgå, 

enär däri gjorda föreskrifter finnas i ordningsstadgan för rikets 

städer, 

§ 22 punkt l  kvarstår oförändrad,  

§ 43 Drätselkammarens ändringsförslag bör förtydligas med afseende 



å uttrycket "närmaste befäl". 

Vid   föredragning   af   detta   ärende   beslöto   Stadsfullmäktige   på  hemställan af 

Beredningsnämnden att antaga det föreliggande förslaget till brandordning med den lydelse, 

som af Drätselkammaren föreslagits, dock med följande ändringar och tillägg: 

§ 3 punkt 8 erhåller följande lydelse: "att vid inträffande ledighet kungöra brandchefs- och 

vice brandchefsbefattningen till ansökan ledig, att mottaga ansökningar samt upprätta och till 

Stadsfullmäktige inkomma med förslag till platsernas besättande", 

§  3 punkt 10 utgår, 

§ 20      „        6      „ 

§  53 punkt 3 utgår,  

§  55      „       3    „ 

§ 58       „       2 tages enligt hufvudförslaget, 

§ 66     „       2 ändras så:  "Böter  från  och med l till och med 100 kronor drabbe likaledes 

den, som obehörigen" etc. 

 

§ 14. 

Sedan Stadskamreraren till Drätselkammaren inkommit med yttrande och förslag med 

anledning af från enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag för 

nykterhets- och andra allmänna ändamål af i årets stat af satta brännvinsmedel 1,700 kronor, 

hade Drätselkammaren beslutit att i enlighet med Stadskamrerarens förslag hos 

Stadsfullmäktige hemställa, att anslag för innevarande år måtte mot skyldighet att lämna 

redogörelse för medlens användande beviljas följande föreningar och institutioner med nedan 

angifna belopp. 

Luleå arbetsstuga  400: — 

Folkbibliotekets läsrumsverksamhet  350 :— 

Framtidsförbundets sjukkassa N:o 6 Luleå    50 :—  

Framtidsförbundets sjukkassa N:o 93 Bergviken     30 :—  

Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 296 och Nykterhetsvän- 

nernas allm. sjuk-och begrafningskassa N:o 105, tillhopa  116: — 

Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 26 Bergviken    30: — 

Slumstationen      150: — 

Nykterhetsvännernas centralkommitté    50: — 

Logen   Norrbotten,  logen   Upprättelsen, logen   Luleå, logen 

Norrbottens Baner och logen S. G. Hermelin, tillhopa  250:— 

Luleå Nationalgodtemplares byggnadsförening u. p. a  124: —  

Luleå Simklubb  150: — 

 Tillhopa Kr.1,700: —  

 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

bifalla Drätselkammarens förslag 

med det villkor, att de föreningar, som ännu ej inkommit med redogörelse Öfver föregående 

årets anslag, icke få lyfta årets anslag, innan sådan redogörelse inkommit. 

 

§ 15. 

Sedan arbetaren G.Stjernborg, under uppgift att han år 1911 blifvit bevillningstaxerad 

omkring 200 kronor för högt, hos Stadsfullmäktige anhållit om afkortning af så stor del af 

ifrågavarande års kommunalutskylder, som motsvarade det belopp, som sålunda oriktigt 

påförts honom, hade Drätselkammaren, som inhämtat, att Stjernborg under så godt som hela 

år 1910 varit sysselsatt i stadens tjänst och därunder haft en inkomst af 992 kronor 48 öre, 

men att vid taxeringen till Stjernborgs inkomst antagligen lagts den inkomst sökandens hustru 



i egenskap af strykerska haft, tillhopa utgörande det taxerade beloppet 1,200 kronor, hos 

Stadsfullmäktige afstyrkt bifall till sökandens framställning. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

afslå framställningen. 

 

§ 16. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren remitterat en från arbetaren A.M. 

Spångberg inkommen skrifvelse med anhållan, att då han vid 1912 års taxering 

bevillningstaxerats för 1,400 kronor, men hans inkomst under år 1911 endast uppgått till 963 

kronor 57 öre, rättelse måtte vidtagas beträffande sökandens taxering. 

Sedan Taxeringsnämndens ordförande, hvilkens yttrande öfver ansökningen infordrats, 

förklarat att det icke vore uteslutet, att ett misstag blifvit begånget vid sökandens taxering, 

enär han icke kunde erinra sig, att Spångberg haft någon inkomst utöfver ofvannämnda, af 

staden till taxeringsmyndigheterna uppgifna 963 kronor 57 öre, hade Drätselkammaren 

beslutit, att då sökanden underlåtit att afgifva honom åliggande deklaration, hos 

Stadsfullmäktige göra' hemställan om afslag å framställningen. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

att bevilja sökanden afkortning af så stor del af 1912 års kommunalutskylder, som motsvarar 

det belopp, som sålunda oriktigt synes hafva blifvit honom påfördt. 

  

§ 17 

   I enlighet med hvad Stadsfogden och Drätselkammaren uti afgifna  

yttrande föreslagit beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att bifalla 

följande framställningar om afkortning af kommunalutskylder: f. bromsaren C.O.N. 

Lindström för år 1911 Kr. 75: 26 ; aflidne lokomotivföraren N A. Giörloffs sterbhus för år 

1911 Kr. 168: 53 och för år 1912 Kr 50:38, tillhopa Kr. 218:91. 

 

§ 18. 

Adrian Bergström hade hos Stadsfullmäktige uti ingifven skrifvelse anhållit om afkortning af 

resterande kommunalutskylder för år 1911 och om befrielse från erläggande af 1912 års 

utskylder. 

Sedan Stadsfogden uti afgifvet yttrande påpekat, att Stadsfullmäktige den l0 sistlidne april 

beviljat afkortning af sökandens restförda, oguldna kommunalutskylder för år 1911 samt att 

sökandens utskylder för år 1912 ännu ej äro till betalning förfallna, hade Drätselkammaren 

återställt ansökningen till Stadsfullmäktige med hänvisning till hvad Stadsfogden i ärendet 

anfört. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden 

att ansökningen för närvarande ej skulle till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. 

 

§ 19. 

Uti afgifvet yttrande öfver af J.E.Ström uti 2:ne särskilda skrifvelser gjord framställning om 

befrielse från erläggande af 1911och 1912 års kommunalutskylder hade Drätselkammaren, 

sedan Stadsfogden med vitsordande af Ströms i skrifvelserna lämnade uppgifter meddelat, att 

Ström under år 1912 och föregående år åtnjutit temporärt understöd, hos Stadsfullmäktige 

hemställt, att Stadsfogden måtte bemyndigas att i nästafgifvande afkortningsförslag upptaga 

Ströms restförda oguldna kommunalutskylder för år 1911, utgörande 21 kronor 36 öre, men 

att framställningen rörande 1912 års utskylder, hvilka ännu ej vore till betalning förfallna, f. n. 

icke måtte till någon åtgärd föranleda. 

På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

§ 20. 



Vid föredragning af en från Förrådsförval tåren C.G.Svensson inkommen begäran om 

befrielse från uppdraget att vara suppleant i Drätselkammaren beslöto Stadsfullmäktige på 

förslag af Beredningsnämnden att med godkännande af denna begäran till suppleant i 

Drätselkammaren i hans ställe för tiden intill 1915 års slut utse Baningenjören A.B.Gärde. 

 

§ 21. 

Arbetaren Johan Nordström, som den 20 sistlidne juni skadat sig under gräfning af 

gatubrunnar för stadens räkning, hade hos Drätselkammaren anhållit, att en 

olycksfallsersättning beräknad efter half timpenning eller efter l krona 90 öre per dag, måtte 

till honom utbetalas under den tid han med läkarebetyg styrkt sig hafva varit oförmögen till 

arbete, eller från och med den 20 juni till och med den 31 juli detta år. 

Sedan Stadsingenjören, med vitsordande af de uppgifter sökanden lämnat om sig, tillstyrkt 

framställningen, hade Drätselkammaren, enär Nordström vore i nödställd belägenhet, beslutit 

att omedelbart utbetala den begärda sjukaflöningen samt om denna åtgärd göra anmälan hos 

Stadsfullmäktige med hemställan om godkännande. 

På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att godkänna den af 

Drätselkammaren gjorda utbetalningen samt föreskrifva, att beloppet skulle utgå af 

olycksfallsförsäkringsfonden. 

 

§ 22. 

Vid föredragning af en från Drätselkammaren insänd framställning från Robertsviks Ångsåg 

Wiklund & Sjödin om att få arrendera en del staden tillhöriga områden invid nämnda ångsåg 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att framställningen skulle 

remitteras till Hamndirektionen för yttrande. 

 

§ 23. 

Efter föredragning af revisorernas af stadens räkenskaper för år 1912 öfver den verkställda 

granskningen afgifna berättelse äfvensom från Drätselkammaren och Hamndirektionen 

infordrade förklaringar öfver de i revisionsberättelsen framställda anmärkningar beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att fatta följande beslut i ärendet: 

att godkänna den af Drätselkammaren vidtagna åtgärden att i 1912 års räkenskaper afskrifva 

värdet af vattenrörledningarne från gatorna till stadens byggnader, upptaget till kr. 8,222: 04; 

att revisorernas förslag om utseende af en ny organisationskommitté ej skulle till någon åtgärd 

föranleda; 

att beträffande alla öfriga anmärkningar låta bero vid de af Drätselkammaren och 

Hamndirektionen afgifna förklaringar. 

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att bevilja full 

och tacksam ansvarsfrihet åt Drätselkammaren, Hamndirektionen, Folkskolestyrelsen, 

Hälsovårdsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen samt styrelsen för Tekniska skolan och Pantlåne-

kontoret. 

 

§ 24. 

Efter föredragning af en från T.Bennet och H.Björnlund inkommen berättelse öfver verkställd 

granskning af Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 

1912 beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att för för sin del bevilja 

anstaltens styrelse och kassaförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för nämnda år. 

  



§ 25. 

Genom Magistraten hade för yttrandes afgifvande till Stadsfullmäktige öfverlämnats en af 

sällskapet W 6 här i staden hos Konungens Befallningshafvande i länet gjord ansökan om 

tillstånd att under ett års tid, räknadt från och med den l instundande november, få uti den af 

sällskapet förhyrda fastigheten N:o 8 i kvarteret Gamen härstädes idka sådan utskänkning af 

spritdrycker, som omförmäles i § 16 mom. l af Kungl. Förordningen den 9 juni 1905 

angående försäljning af brännvin. 

Uti afgifvet yttrande hade Beredningsnämnden hemställt, att då under den tid sällskapet 

hittills utöfvat dylik utskänkning, såvidt kändt vore, någon olägenhet af sådant slag, att den 

sökta rättigheten lagligen kunde förvägras sällskapet, icke till följd af utskänkningen 

förekommit, Stadsfullmäktige måtte förklara sig ej hafva något att erinra emot ansökningen. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 12 röster mot 8, 

hvilka senare afgåfvos för bifall till Bered-ningsnämdens hemställan, att för sin del afstyrka 

ansökningen. 

 

§ 26. 

Sedan en af Landstinget tillsatt kommitté infordrat Stadsfullmäktiges yttrande öfver ett inom 

Landstinget väckt förslag om eventuellt införande af graderade legosängsafgifter vid 

lasaretten samt om legosängsafgifternas borttagande för mindre bemedlade och obemedlade, 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att förklara sig ej hafva något 

att invända emot, att obemedlade personer helt befrias från legosängsafgifter samt att i öfrigt 

dessa afgifter nedsättas, särskildt efter ett visst antal dagars vistelse på lasarettet. 

 

§ 27. 

Vid föredragning af Beredningsnämndens förslag om företagande af val af ledamöter och 

suppleanter i pensionsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att bordlägga detta ärende till nästa 

sammanträde. 

 

§ 28. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af förre eldaren vid elektricitetsverket J.O.Blomqvist hos 

Stadsfullmäktige gjord framställning, att tillfälligt arbete hos staden måtte beredas honom f. o. 

m. den l instundande oktober, då hans nuvarande anställning hos staden upphör, intill dess 

någon ordinarie befattning kan beredas honom, hade Drätselkammaren, med 

tillkännagifvande att Fattigvårdsstyrelsen genom sin ordförande förklarat sig villig att 

godkänna Blomqvist som vikarie för vaktmästaren vid fattiggården från medio af innevarande 

september under de cirka 9 månader, denne beviljats tjänstledighet mot afstående af samtliga 

löneförmåner, samt att de löneförmåner, som styrelsen sålunda kunde erbjuda vikarien, vore 

73 kronor 13 öre i månaden kontant samt fri kost och husrum, hos Stadsfullmäktige hemställt, 

att till Blomqvist, så länge han med godt vitsord som vikarie bestrider vaktmästaretjänsten vid 

fattiggården, måtte få såsom lönefyllnad utbetalas 11 kronor 87 öre pr månad, hvarigenom 

hans löneförmåner pr månad skulle komma att uppgå till kontant 85 kronor samt fri kost, af 

Kammaren lågt värderadt till 15 kronor.Vid företagen behandling af detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag 

samt bestämde, att lönefyllnaden skulle utgå af tillgängliga medel. 

 

§ 29. 

Vid föredragning af en utaf Herr Falk väckt motion om uppdrag för Hamndirektionen att 

upprätta och inkomma med förslag till uniformsbestämmelser för hamnens tjänstemän beslöto 

Stadsfullmäktige efter votering med 17 röster mot 3 att remittera densamma till Bered-

ningsnämnden. 



Minoriteten röstade för motionens remitterande till Hamndirektionen. 

 

§ 30. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Idrottsföreningen Kamraternas begäran om upplåtelse af mark för anläggande af en 

idrottsplan; 

2:o) Herr Nilssons m. fl:s motion om anslag till anställande af en 

lefnadskostnadsundersökning; 

3:o) Adrian Bergströms begäran om afkortning af 1912 års kom munalutskylder; 

4:o)   Idrottskommitténs förslag till anordnande af en idrottsplan. 

 

Som ofvan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt. 

A.Holm. 

 

Justeradt: 

Per Segerstedt, 

Harald Wallin, 

Halfdan Burman.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 

september 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Isaksson och Nilsson äfvensom 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 26 nästlidne augusti. 

 

 

§2. 

Beslutade Nämnden lämna Elektricitetsverkets föreståndare i uppdrag att skyndsamt uppgöra 

och till Nämnden inkomma med förslag till kontrakt med Elektriska A.B. Fram rörande 

entrepenörskap för Luleå stads elektricitetsverk. 

 

 

§3. 

Af Stadsfullmäktige särskildt utsedde komiterade hade, till fullgörande af den 2 juni 1909 

erhållet uppdrag att ombestyra upprättande af förslag till plan för bebyggande af området 

mellan norra stadsgränsen och verkstadsområdet, låtit uppgöra en karta öfver området i fråga, 

å hvilken inom heldragna röda linjer trafikleder till en bredd af 18 och 12 meter blifvit 

utmärkta, hvilka trafikleder skulle reserveras för nöjaktigt tillgodoseende af framtida 

trafikbehof, så att inga byggnader hädanefter finge uppföras inom de sålunda reserverade 

områdena. Sedan Stadsfullmäktige remitterat ärendet till drätselkammaren, har Nämnden i 

enlighet med därvid lämnat uppdrag efter tidningarne införd kungörelse hållit kartan 

tillgänglig för allmänheten under två månaders tid, under tillkännagifvande att en hvar ägde 

att till drätselkammaren inkomma med de erinringar emot förslagert, hvartill fog kunde 

finnas. Vid förnyad behandling af detta ärende beslutade Nämnden att med 

remisshandlingarnes återställande meddela Stadsfullmäktige, att någon erinran eller 

invändning emot förslaget icke till drätselkammaren inkommit samt att nämnden för sin del 

intet hade att erinra mot förslagets fastställande i befintligt skick. 

 

§4. 

Sedan af Nämnden utsedde komiterade för upprättande af förslag till byggnadsbestämmelser å 

viss del af Mjölkudden närmast Notviksverkstaden inkommit med sådant förslag jämte 

yttrande, beslutade Nämnden att handlingarna i ärendet skulle cirkulera mellan nämndens 

ledamöter, innan det tages under vidare ompröfning. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat ett af kammaren hos fullmäktige 

öfversändt förslag till ut-och invändig reparation af fastigheten n:r 474 i kv. Gladan eller den 

s.k Bodellska villan med uppdrag för drätselkammaren att verkställa ytterligare utredning 

rörande öfvervåningens uppdelande i två lägenheter m.m. Sedan emellertid Hamndirektionen 

i anbud  af den 19 sistlidne juni gjort erbjudande att köpa å nämnda fastighet förefintligt lager 

af grus, fyllning och matjord för en summa af 20000 kronor, mot villkor att Hamndirektionen 

får börja att tillgodogöra sig massan senast den 1 maj 1914 och att å fastigheten befintliga 

byggnader äro genom drätselkammarens försorg borttagna senast före den 1 november 1914, 

beslutade Nämnden vid föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige göra hemställan om 

bemyndigande dels att få till Hamndirektionen försälja å fastigheten n:r 474 befintligt lager af 

grus, fyllning och matjord med undantag af den del, som faller inom Sandviksgatan, för 



erbjudet belopp, 20000 kr., dels att få till högstbjudande försälja byggnaderna med skyldighet 

för köparen att hafva bortflyttat desamma från tomten senast före den 1 november 1914. 

 

§6. 

Slaktaren L.J. Gustafsson hade anhållit att drätselkammaren ville ersätta honom för hvad han 

enligt betald räkning utlagdt för målning af den af honom förhyrda butiken i saluhallen eller 

med 26 kronor 75 öre. Nämnden belsutade emellertid vid föredragning af ärendet att, då 

Gustafsson icke i vederbörlig ordning hos drätselkammaren före arbetets utförande gjort 

framställning i saken, afslå sökandens gjorda begäran. 

 

§7. 

Beslutade Nämnden att en af N.P. Almqvist i skrifvelse gjord anhållan, att få köpa tomt vid 

s.k. Löfskatan, icke skulle till åtgärd föranleda.  

 

§8. 

Fastighets a.bol. Spiggens i skrifvelse gjorda anhållan om iordningställande af 

Skomakaregatan förbi kvarteret Kaninen remitterades till stadsingenjören, för utredning och 

yttrande. 

                                                         

§9. 

Beslutade Nämnden förklara sig intet hafva att erinra mot, att stadsbyggmästaren J. Wikberg 

beviljas hos Magistraten sökt tjänstledighet under tiden 8 – 13 innevarnde september månad. 

                                                                           

§10. 

Sedan Stadsbyggmästaren hemställt om tillstånd att få borttaga de å tomten n:r 3 Göken 

befintliga sibiriska ärtträden såsom varande vanprydande och skadliga för byggnadens 

ytterbeklädnad, beslutade Nämnden att uppdraga till herr Isaksson och Stadsbyggmästaren att 

efter besök på platsen å Nämndens vägnar fatta beslut i saken. 

 

§11. 

Hemställde Stadsbyggmästaren, att trenne rum i Stadshusets hotellvåning måtte får redan i år 

repareras, trots det att medel för detta ändamål ej funnes i årets utgiftstat upptagna, i hvilket 

fall källarmästaren Dahné förklarat sig villig att förskottera nödigt belopp under innevarande 

år. Sedan Stadsbyggmästaren förklarat reparationen behöflig och att det i alla händelser vore 

nödvändigt att utföra desamma under nästkommande år, beslutade Nämnden att uppdraga till 

Stadsbyggmästaren att uppgöra arbetsbeskrifning öfver  arbetena infordra anbud å desammas 

utförande att underställas Nämndens pröfning. 

                                                                        Som ofvan 

                                                                         Å tjänstens vägnar 

                                                                          K.H. Santesson 

 

Justeradt den 13/9 1913. 

H.K. Brändström” 



”Protokoll, fördt  vid sammanträde  med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 9 september 1913. 

 

Närvarande: Herrar Sundberg, Gullberg, Rignell, Wester, Danielsson, fröknarna Björkman 

och Sundberg samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Uti ingifven skrifvelse hade herr Rignell på anförda skäl hemställt att styrelsen måtte införa 

ett annat system än det nu rådande vid infordrande af anbud å leverans af matvaror till 

understödstagarne. Vid ärendets behandling beslöt emellertid styrelsen att tillsvidare  

bibehålla det nuvarande systemet. Mot detta beslut anmälde herr Rignell och fröken Björkman 

sin reservation. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen godkänna eldaren J.O. Blomqvist såsom vikarie för vaktmästaren B.A. 

Larszon under den tid af c:a 9 månader denne skulle åtnjuta tjänstledighet för genomgående af 

fattigvårdskurs samt uppdrag åt beredningsutskottet att utfärda närmare bestämmelser ang. 

Blomqvists tjänstgöring och vistelse å fattiggården. 

                                         

§3. 

Beslöt styrelsen genom polismyndigheten låta efterspana arbetaren Frans Oskar Engfors, 

hvilken öfvergifvit sin familj och medföljt ett cirkussällskap, samt anmoda honom att 

återvända för att draga försorg om sin familj eller inställa sig på fattiggården för utförande af 

det arbete som kunde komma att åläggas honom för gäldande af det understöd styrelsen 

nödgats lämna hans familj.          

 

Justeradt                                                                     Som ofvan 

H.Lindgren                                                                  J.O Dahl      

Alfr. Gullberg 

Tyra Björkman” 

  



”Protokoll, fördt  vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 september 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Linder, Schönfeldt, Aurén och Hamnmästaren. 

 

 

§1. 

Beslutade Hamndirektioen att hos drätselkammaren göra framställning, att Kammaren ville 

lämna Elektrticitetsverkets föreståndare i uppdrag att i samråd med hamnmästaren uppgöra 

och inkomma med förslag till förbättrad ytterbelysning vid stadens kajer. 

 

§2. 

Sedan arbetaren G. A. Kring med läkarbetyg styrkt sig hafva varit oförmögen till arbete under 

tiden 18 – 25 sistlidne augusti månad på grund af olycksfall i arbete vid hamnen, beslutade 

hamndirektionen att till honom utbetala dels sjukaflöning under 8 dagar å 1 krona 50 öre pr 

dag, dels en ersättning af 5 kronor för utlagd kostnad för läkarvård. 

 

§3. 

Beslutade hamndirektionen att i och för eventuell olycksfallsförsäkring af hamnens arbetare 

lämna hamnmästaren i uppdrag att verkställa utredning rörande kostnaden för en kollektiv 

försäkring med olycksfallsersättning efter alternativt 1 krona 50 öre och 2 kronor pr dag dels 

med, dels utan läkarvård. 

§4. 

Sedan upplagt blifvit, att Stadsfullmäktiges beredningsnämnd utsett andra tisdagen i hvarje 

månad till ordinarie sammanträdesdag, beslutade Hamndirektionen att direktionens ordinarie 

sammanträden skulle hållas andra helgfria måndagen i hvarje månad. 

 

§5. 

Biföll Hamndirektionen en från drätselkammaren inkommen framställning, att kostnaden för 

den reparation, som kammaren verkställt å kallbadhuset efter det hamndirektionen öfvertagit 

detsamma eller 320 kronor, måtte erhållas med hamnmedel. 

 

§6. 

W. Oscarsson hade i egenskap af förrättningsman i bouppteckningen efter genom 

olyckshändelse i arbetet omkomne J.T. Gustafsson i skrifvelse hos hamndirektionen hemställt, 

att direktionen ville utbetala någon summa dels till hjälp vid begrafningskostnaderna, dels till 

betäckande af den skuld, Gustafsson ådragit sig hos fattigvådrden. Vid föredragning af detta 

ärende beslutade Hamndirektionen, att gälda begrafningskostnaderna, om Fattigvårdsstyrelsen 

inkommer med räkning å desamma.                               

§7. 

Föredrogs och godkändes hamnmästarens kassarapport för nästlidne augusti månad. 

 

§8. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§9. 

Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 22 sistlidne augusti. 

 

                                                                               Som ofvan 

Justeradt den 22/9-13                                            Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                                   K.H. Santesson 



” Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 10 september 

1913. 

 

Närvarande. Herrar Ljungberg, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, Isakssos, Sandström 

och J.A. Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 20 sistlidne augusti.  

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade anhållit om drätselkammarens yttrande öfver af förre eldaren vid 

elektricitetsverket J.O. Blomqvist ingifven skrifvelse med begäran, att tillfälligt arbete hos 

staden måtte beredas honom f.o.m den 1 instundande  oktober, då hans nuvarande anställning 

hos staden upphör, emot en lön af 100 kronor pr. månad, intill dess någon ordinarie befattning 

kan beredas honom. Vid föredragning af detta ärende meddelade Stadskamreraren, att 

Fattigvårdsstyrelsen genom sin ordförande förklarat sig villig att godkänna Blomqvist som 

vikarie för vaktmästaren vid fattiggården från media af innevarande september månad under 

de 9 månader, denne beviljats tjänstledighet mot afstående af samtliga löneförmåner. Sedan 

antecknat blifvit, att de löneförmåner, som Fattigvårdsstyrelsen således kunde erbjuda 

vikarien, vore 73 kronor 13 öre kontant samt fri kost och husrum, beslutade drätselkammaren 

att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att till 

Blomqvist, så länge han med godt vitsord som vikarie bestrider vaktmästaretjänsten vid 

fattiggården, måtte få såsom lönefyllnad utbetalas 11 kronor 87 öre pr. månad, hvarigenom 

hans löneförmåner pr. månad skulle blifva kontant 85 kronor och fri kost, af kammaren lågt 

värderad till 15 kronor, eller sammanlagt 100 kronor i värde pr. månad. Protokollet 

förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§3. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 22 nästlidne maj 

ang. lämnat tillstånd för J.F. Grafström och B.A. Hellsten att verkställa tillbyggnader å den 

tillhöriga fastigheter 

ang. afslag å Bankaktiebolaget Norra Sveriges begäran om ändring i villkoren för förlikning i 

donationsjordsprocessen rörande bättre rätt till s.k. Bryggeritomten. 

 

§4. 

Båglampskolaren H. Wikström, som ådragit sig blodförgiftning under arbete i 

elektricitetsverkets tjänst, hade till verket inlämnat räkning å 16 kronor för enligt läkarbetyg 

utlagda kostnader för läkarvård; och beslutade drätselkammaren att beloppet skulle till 

Wikström utbetalas att bestridas med elektricitetsverkets medel. 

 

§5. 

Beslutade Drätselkammaren att erinra Stadsingenjör E. Kinnman därom, att han enligt 

gällande instruktion för Stadsingenjören i Luleå, § 23, icke äger sysselsätta sig med enskilda 

uppdrag i vidsträcktare omfattning än ifrågavarande instruktion medgifver. 

 

                                                                                          Som ofvan 

Justeras 

A.Ljungberg”                                                                    Å tjänstens vägnar 

                                                                                           K.H. Santesson 

 



 

” Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 september 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Schåltz, Ullman, Wester, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

  

§60. 

Protokollet för den 20 augusti föredrogs och justerades. 

 

§61. 

Hos byggnadsnämnden hade Frans Lundbergs omyndiga barn anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 4 i kvarteret 

Elgen. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§62. 

Hos byggnadsnämnden hade F.I Israelsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta uppföra en veranda till boningshuset å tomt n:r 298 i kvarteret Gripen. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordninegns föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§63. 

Hos byggnadsnämnden hade I.J. Wikström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggand å tomt n:r 126 i kvarteret Mården. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§64. 

Hos byggnadsnämnden hade Alma Ehinger anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus till boningshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Tjädern. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden Vid föredargning härav beslöt nämnden bifalla 

ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant 

iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§65. 

Hos byggnadsnämnden hade Bror Helmer Enström anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus och förstuga m.m till boningshuset å tomt 

n:r 8 i kvarteret Ejdern. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med 

villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktttoges vid arbetets 

utförande. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§66. 

Biföll byggnadsnämnden en av C. Fernberg gjord ansökan om anstånd med uppförande av 

brandmur till uthusbyggnaden å tomt n:r 6 i kvarteret Björken med skyldighet för honom att 

utföra ifrågavarande arbetet, då nämnden så påfordrade. 

  



§67. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren N.P. Boman anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta tillbygga verkstadsbyggnaden å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Tillika beslöt nämnden för sökanden påpeka önskvärdheten av att ändring söktes i nu gällande 

tomtindelning sålunda, att tomtindelningen bleve i överensstämmelse med 

ägorättsförhållandena. 

 

§68. 

Avslog byggnadsnämnden snickaren N.P. Bomans ansökan att få tillbygga norra boningshuset 

å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen, enär byggnaden ej låge på behörigt avstånd från 

tomtgränsen. 

 

§69. 

Hos byggnadsnämnden hade boktryckaren Georg Isaksson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning upptaga ett takfönster å boningshuset å tomt n:r 9 i kvarteret 

Hästen. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§70. 

Hos byggnadsnämnden hade tillsyningsmannen V. Oscarsson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning förbättra slöjdstugan å tomten n:r 13 i kvarteret Hästen. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§71. 

Hos byggnadsnämnden hade C.A. Nordmarks sterbhusdelägare anhållit om tillstånd, dels att 

få reparera den genom eldsvåda skadade uthusbygganden å fastigheten n:r 250 i kvarteret 

Abborren, dels att få å samma tomt uppföra ett magasin, allt i enlighet med ingivna ritningar 

och tomtkarta. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla de gjorda ansökningarna, med 

villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

                                                                    Som ofvan 

                                                                    Å tjänstens vägnar 

                                                                     J.O.Dahl 

Justeradt den 24 okt 1913 

På Nämndens vägnar 

Axel Fagerlin” 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 13 

september 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson och Isakson ävensom Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet av den 1 innevarande september. 

 

§2. 

Rapporterade Brandchefen, att brandmannen N:r 5 Nord den 12 dennes utan permission 

avlägsnat sig från brandstationen utan att hava fullgjort sina tjänsteåligganden, varjämte han 

uppträtt betydligt berusad av starka drycker.  Sedan antecknats, att Nord, som kom i tjänst vid 

Luleå brandkår den 1 maj 1912, av Brandchefen ådömts bestraffning för liknande förseelser 

vid tre olika tillfällen med första gången, andra gången indragning av fridygnet och tredje 

gången  permissionsförbud under tre veckor, beslutade Nämnden, att Nord skulle bestraffas 

med mistning av lönen under 15 dagar; och skulle Nord tillhållas att icke låta några förseelser 

vidare komma sig till last, vid risk att han omedlebart avskedas. 

 

§3. 

I enlighet med Nämndens anmodan hade Elektricitetsverkets föreståndare inlämnat följande 

förslag till kontrakt med Elektriska A.B. Fram angående entrepenörskap för 

Elektricitetsverket: 

” Kontrakt om ------------------------------------------” Bil.25; och beslutade Nämnden att 

godkänna detsamma med undantag av § 5 av kontraktet, vilken paragraf skulle utgå. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§4. 

Beslutade Nämnden att till första ordinarie sammanträde under nästkommande oktober från 

stadsingenjören infordra en kortfattad redogörelse, i vad mån för utförande under innevarande 

år bestämda gatuarbeten hunnit slutföras. 

                                                                 Som ofvan 

 

                                                                 Å tjänstens vägnar 

                                                                  K.H. Santesson 

Justeradt den 6/10 1913 

H.K. Brändtström” 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med dräteslekammarens ekonominämnd den 15 september 

1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Fernlund. 

 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 18 sistlidne augusti. 

 

§2. 

Föredrogs inkommen restlängd å belysningsavgifter för andra kvartalet innevarande år; och 

beslutade nämnden att åtgärder för indrivning av de resterande avgifterna skulle få anstå till i 

samband med inkasseringen av belysningsräkningarne för innevarande kvartal. 

 

§3. 

Styrelsen för Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i Stockholm hade i skrivelse till 

drätselkammaren hemställt, att kammaren ville eventuellt efter hörande av andra förvaltande 

myndigheter m. fl., som kunde vara intresserade i Baltiska utställningen i Malmö år 1914, 

varvid ett belopp av högst 240 kronor skulle ställas till styrelsens förfogande för bestridande 

av de med organisationen och anordnandet förenade kostnader. Sedan Hamndirektionen, som 

beretts tillfälle att yttra sig i saken, förklarat sig icke villig att deltaga i utställningen, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet, att meddelande skulle göras till Kommunal-

Tekniska Föreningens styrelse, att Luleå stad icke önskar deltaga i utställningen ifråga. 

 

§4. 

Magistraten hade överlämnat en av stadsfiskalen uppgjord förteckning å persedlar, inventarier 

och reparationer, erforderliga för poliskåren under innevarande september månad, nämligen 

Nyanskaffning av liggare för polisstationen samt uniformskappa och pelsmössa till 

överkonstapel Strandell. Reparation av pelsmössa till konstapel Öström samt av 

uniformskappor till konstaplarne Lindblom och Olofsson; och beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att med bifall till framställningen uppdraga till Stadsfiskalen att 

verkställa beslutet. 

 

§5. 

Sedan J.P. Pettersson anhållit att få hava å stadens del av fastigheten 232 kv. Simpan 

befintliga byggnader kvarstående å platsen till den 1 nästkommande maj, beslutade nämnden 

att avslå den gjorda framställningen. 

 

§6. 

Sedan Stadskamreraren hos folkskolestyrelsen anhållit, att styrelsen ville i likhet med vad som 

sker beträffande övriga utgifter låta utanordna dels de belopp, varmed folkskolans lån skola 

amorteras och räntas, dels de brandförsäkringsavgifter, som skola utgå för av styrelsen 

avslutade försäkringsavtal, hade folkskolestyrelsen vägrat att efterkomma detta, åberopande 

drätselkontorets instruktion §§ 1 och 3 resp. mom. C och I. Vid föredragning av detta ärende 

beslutade Ekonominämnden på hemställan av Stadskamreraren, att då åberopade 

bestämmelser i drätselkontorets instruktion icke avse annat än än drätselkontorets åliggande 

att vara folkskolans kassa- och räkenskapskontor, men icke något åliggande för 

drätselkontoret att i något avseende deltaga i förvaltningen av folkskolans angelägenheter, 

göra det uttalandet, att drätselkontoret icke är skyldigt eller berättigat att utan vederbörlig 



utanordning av folkskolestyrelsen verkställa någon utbetalning för dess räkning, vare sig detta 

gäller amorteringar å lån, brandförsäkringsavgifter eller andra utgifter för folkskolans räkning. 

 

 

§7. 

Beslutade Ekonominämnden att, med åberopande av det bättre skick, varuti de av Luleå 

domkapitel disponerade lokalerna i gamla rådhuset efter nu verkställd dyrbar reparation 

befunne sig, dels av den allmänna hyresstegringen i staden, hos domkapitlet göra hemställan 

om upprättande av ett minst 5-årigt hyreskontrakt för lokalerna i fråga, räknat f.o.m. den 1 

intsundande oktober, mot samma hyresbelopp för år, som nu utgår, eller 1500 kronor för båda 

lägenheterna tillhopa. 

 

§8. 

Sedan ledamoten herr Sandström meddelat att godvillig överenskommelse rörande reglering 

av tomt N:r 2 i kvarteret Aborren numera  träffats mellan parterna, beslutade 

ekonominämnden att till handlingarne lägga den av stadsfullmäktige lämnade fullmakten att 

eventuellt verkställa expropriation av de fastighetsdelar, som erfordrades för reglering av 

fastigheten ifråga. 

 

 

§9. 

Beslutade ekonominämnden att bemyndiga Stadskamreraren att utanordna för magistraten, 

rådstuvurätten, kronouppbörds- och exekutionsverket samt polisverket förekommande utgifter 

i den mån, de äro i fasttälld stat eller av drätselkammaren särskilt beviljade; dock skulle i den 

utsträckning, sådant ansågs nödigt,  attest före utanordningen av vederbörande myndighet 

eller tjänsteman infordras. 

 

§10. 

Beslutade nämnden att till W. Olin uthyra fästsalen för 4 st. teaterföreställningar under 

september och oktober månad innevarande år. 

                                                                          Som ofvan 

                                                                           Å tjänstens vägnar 

                                                                           K.H. Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

  



” Protokoll vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse å folkskolexpeditionen den 19 

sep. 1913 

 

 

Närvarande: Ordf. pastor J. Hansson, herr G. Åhrström, G. Norrby, A. Gullberg, M. Lindqvist 

och V. Oscarsson, fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht, herr O.E. Wester och G. 

Landström samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Herr Wester och fröken Mörtzell fingo i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 

 

§2. 

Folkskolestyrelsen beslöt tillrätta en kommitté, som skulle få i uppdrag att leda arbetet med 

skolbyggnaden i Karlsvik. Valet av ledamöter i kommittén uppsköts till nästa sammanträde. 

 

 

§3. 

Ordföranden och sekreteraren fingo i uppdrag att i samråd med stadsarkitekten infordra anbud 

å grundläggningen för skolhuset i Karlsvik. 

 

§4. 

Styrelsen lämnade i uppdrag åt hr Oscarsson och överläraren att utreda frågan om förhyrande 

av ytterligare en skollokal å Notviken samt om reparation av den nuvarande skollokalen. 

utredningnämnden skulle inkomma med sina förslag till ekonominämnden, som att fatta 

beslut i ärendet. 

 

§5. 

Styrelsen beslöt låta inköpa tyg till gardiner för Notvikens skola. 

 

 

§6. 

Gymnastikdirektör V. Bergström erhöll tills vidare rätt att två timmar i veckan disponera 

folkskolans gymnastiklokal för lektioner i fäktning mot villkor att ersättning för lyse lämnas 

med belopp, svarande mot skolans självkostnadspris, och att lokalen städas efter varje lektion. 

 

 

§7. 

Överläraren meddelade, att läsningen i Notvikens skola från höstterminens början ordnats så, 

att även de barn, som erhållit flyttning till folkskolans första och andra klasser få sin 

undervisning och om, och att lärarinnans tjänstgöringstid därigenom ökats med II 

veckotimmar. Folkskolestyrelsen godkände denna anordning och framställde arvodet för den 

ökade tjänstgöringen till 75 öre pr. lektionstimme. 

 

 

§8. 

Skolstyrelsen beslöt låta inköpa följande inventarier och undervisningsmaterial: 1 kommod, 2 

tvättställ, 1 skåp, 1 influensmaskin, 1 viklåda, 1 literapparat, karta över Norrbottens län samt 

en handukslår och en recipient till luftpumpen. 

 



§9. 

Styrelsen beslöt låta inlägga golv i lokalen för metallslöjd samt anskaffa  klicklås till 

inträdesdörrarna i Mjölkudden. 

 

§10. 

Drätselkamrer K.H. Santesson hade i skrivelse till folkskolestyrelsen anmält, att folkskollärare 

P. Hallberg efter utanordning av ekonominämndens ordf. erhållit arvode för slöjd- och 

fortsättningsskolan i Karlsvik i förskott, samt anhållit få veta om ett folkskolestyrelsens beslut 

låg till grund för denna utanordning. Folkskolestyrelsen beslöt med  anledning härmed att för 

denna gång godkänna åtgärder i frågan. 

 

§11. 

I skrivelse av den 29 aug. 1913  har ordf. i Över-Luleå skolråd anhållit om meddelande 

huruvida skolstyrelsen i Luleå önskar plats för en del uppräknade barn i Neder-Luleå 

församlings skolor och är villig att för vart och ett betala en avgift pr läsår av 35 kr. Sedan 

överläraren meddelat att Anton Lundin avlidit, och att Dagmar Maria och Karl Johan 

Valdemar Rönngren ävensom Aina Segerlund börjat sin skolgång i Notvikens skola den 1 sep 

samt att arb. Edv. Brännströms son Åke Helmer börjat sin skolgång i folkskoleseminariets 

övningsskola, beslöt folkskolestyrelsen uttala som sin önskan, att plats måtte beordras i 

Svartöstadens skola för gossen Johansson från Hamnholmen samt att, i fråga om Stallbacken 

Hägnans barn lämna överläraren i uppdrag att efter utanordning fatta beslut. Inlämnad 

förfrågan i skrivelse av den 4 sept. rörande lokomotivförare Marklunds varor föranledde ingen 

folkskolestyrelsen åtgärd, då berörd person ej ännu är bosatt inom Luleå stad. 

 

                                               

§12. 

Vaktmästarna vid Östra och Västra folkskolorna hade anhållit om en löneförhöjning av 100 

kr. pr. år. Folkskolestyrelsen beslöt tillstyrka deras anhållan, att värdet av naturaförmånerna 

sätta till 300 kr i stället nuvarande 400 kr. och att den kontanta lönen höjes  med 100 kr. 

Biblioteksnämndens förslag till inköp av lådor och prenumeration av tidningar godkändes. 

 

 

§14. 

Några framställningar om avgång efter folkskolestyrelsens §48 överlämnades till överläraren 

för utvärdering och beslut. 

 

§15. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att antingen förlänga rören i skolhuset eller utköpa  en  ny 

slang. 

 

§16. 

Ett protokollutdrag från drätselkammaren med erinran, att därest för något ändamål önskas 

biträde av föreståndaren för elektricitetsverket, framställning därom bör göras hos 

Drätselkammaren, lades till handlingarna. 

                                                                  Dag och plats som ofvan 

                                                                  John Hansson 

                                                                                        P. Edv.Lindmark 

Justerat: 

O.E.Wester 

Hildur Mörtzell” 



”Protokoll, fördt sammanträde i Luleå den 22 september 1913. 

 

Närvarande:  Herrar Burström, Burman, Linder, Schönfeldt och Nilsson äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 9 innevarande september. 

 

 

§2. 

Sedan Hamnmästaren begärt instruktion i saken, beslutade Hamndirektionen att godkänna 

hamnmästarens åtgärd att meddela färjepersonalen order, att tillämpa den af Kungl. Majt. 

fastställda taxan oförändrad äfven under sön- och helgdagar.  

 

Justeradt den 4/10-13 

Gustaf Burström”                                              Som ofvan 

                                                                          Å tjänstens vägnar 

                                                                          K.H.Santesson 

  



” Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 september 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Gravström, Rosengren och Hellsten. 

 

§1. 

Protokollet för den 15 augusti föredrogs och justerades. 

 

 

§2. 

Biföll nämnden en av räntemästaren A. Eneqvist gjord ansökan att få inmontera två 

vattenklosetter i fastigheten  n:r 6 i kvarteret Höken, med villkor, att han vid arbetets 

utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

 

§3. 

Biföll nämnden en av Alma Edinger gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i 

fastigheten n:r 84 i kvarteret Tjädern med villkor, att hon vid arbetets utförande ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

 

§4. 

Biföll nämnden en av J.A. Brogrén gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i 

fastigheten n:.r 6 i kvarteret Oxen med villkor, att han vid arbetets utförande ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

 

§5. 

Föredrogs tillsyningsmannens rapport för augusti, vari bland annat anmärktes, att slaktaren 

Axel Hultqvist brukade i sitt  slakteri i Bergviken hava levande slaktdjur ståendes under flera 

dagar. Med anledning härav beslöt nämnden vid vite av 25 kronor förbjuda Hultqvist att 

inhysa levande slaktdjur i slakteriet. Rapporten lades i övrigt till handlingarna. 

 

 

§6. 

Till dagens sammanträde hade drätselkammarens tekniska nämnd inkommit med påminnelser 

över tillsyningsmannens förklaringar med anledning av kammarens anmälan mot honom för 

obehörigt ingrepp i kammarens förvaltning m.m. Efter föredragning härav beslöt nämnden att 

låta vid den av tillsyningsmannen angivna förklaringen bero. 

 

§7. 

Till att utanordna inkomna räkningar utsågos; för köttbesiktningsbyrån: länsveterinär F. 

Rosengren; för desinfektioner, nämndens ordförande eller vid förfall för honom vice 

ordföranden. 

 

§8. 

Beslöt nämnden till hushållerskan å epidemisjukhuset utbetala kr 112:- utgörande 

underhållskostnad för Ragnar Sandberg, Algot Fågelqvist och lokeldaren Elvoiths barn Tyra, 

Gunhild, Maja och Sven, och skulle beloppet utökas hos vederbörande. 

 



 

§9. 

Föredrogs från vaktmästaren Johansson infordrad förklaring med anledning av att en del 

kläder förstörts vid epidemisjukhusets desinfektionsugn. Sedan det upplysts, att mekanikern 

Hugo Backteman meddelat Johansson noggranna instruktioner angående skötseln av 

desinfektionsugnen, till förebyggande av att skada åsamkades kläder vid ångning i densamma, 

beslöt nämnden förständiga honom att för framtiden följa dessa instruktioner vid äventyr att 

nämnden eljes komme att göra honom ansvarig för vad som förstödes vid desinfektionen. 

 

 

§10. 

Från sjuksköterskan vid epidemisjukhuset hade ingått anmälan, att vaktmästaren Johansson 

och hans hustru iakttagit ett mindre passande uppförande,  ävensom att vaktmästaren 

underlåtit att åtlyda hennes i tjänsten givna befallningar och i övrigt på ett synnerligen 

otillfredställande sätt skött sina åligganden. Med anledning härav beslöt nämnden, sedan 

vaktmästaren och hushållerskan hörts över de framställda klagomålen, att förständiga dem att 

att för framtiden icke låta några försummelser av ovan omförmälda slag komma sig till last 

mot dem anfördes, komme att omdelbart entlediga dem från deras befattningar. I 

sammanhang härmed beslöt nämnden för framtida efterrättelse till protokollet låta anteckna, 

att sköterskan vore den, som i stadsläkarens frånvaro ägde å sjukhuset giva erforderliga order 

i tjänsten, vilka av samtliga befattningshavare villkorligen skulle åtlyda; och skulle utdrag av 

detta protokoll tillställas vaktmästaren och hushållerskan. 

 

 

§11. 

På förslag av herr borgmästaren beslöt nämnden att snickaren B.A. Hellstén och mekanikern 

Hugo Backteman skulle tillkallas att såsom sakkunninga närvara, då ångning härnäst komme 

att verkställas i sjukhusets desinfektionsugn. 

                                                                       Som ofvan 

Justerat 

Sven Kjellman”                                              Å tjänstens vägnar 

                                                                        J.O. Dahl 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen den 30 september 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Danielsson, Fröken Björkman, Fru 

Sundström samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollen för 30 augusti och 5 september godkändes och justerades. 

 

 

§2. 

På hemställan av hustru Gerda Engfors beslutade styrelsen att bifalla ett understöd av 15 kr. 

för oktober månad. 

 

§3. 

Biföll styrelsen Fru Maja Johanssons i Kiruna begäran om höjning av understöd för änkan 

Henrietta Zakrisson från 10 till 16 kr. pr månad. 

 

 

§4. 

O.F. Sandbergs begäran om ett par skor bifölls. 

 

 

§5. 

Till protokollet skulle antecknas att hustru Anna Eriksson beviljats hyresbidrag av 15 kr. pr 

månad. 

 

§6. 

Bifölls smeden Adolf Erikssons anhållan om 1 par skor och tyg till klädning för sin sjuka 

dotter Beda. 

 

§7. 

Avslog styrelsen hustru Hulda Vikströms begäran om reshjälp till Amerika. 

 

§8. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande G.A. Pettersson och 

C.J. Husberg samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Frida Martina Sandberg, Emma 

Larsdotter Dahlgren, I.V. Granbom, Gustav Magnus Johansson och Oskar Johansson. 

 

 

§9. 

Landshövdinge Ämbetets i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Johan Emil 

Samuelsson lades till handlingarna. 

 

§10. 

Från Stadsfullmäktige inkommet protokollsutdrag rörande beviljad ansvarsfrihet för 1912 års 

förvaltning lades till handlingarna. 

  



§11. 

Biföll styrelsen J.A. Stenbergs i skrivelse av den 1 september gjorda anhållan om anstånd med 

betalning av hans skuld till nästa år, då han förband sig under januari-mars inbetala hela 

skulden. 

 

§12. 

Föredrogs och godkändes III kv. utackorderingslista, slutande å ett belopp av kronor 1505:25. 

 

 

§13. 

Godkändes tillsyningsmannens rapport över extra understöd under september å tillhopa 

kronor 187:-. 

 

§14. 

Godkändes tillsyningsmannens rapport över extra understöd under september å tillhopa 

kronor 75:48. 

 

§15. 

Uppdrogs åt sekreteraren avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Augusta Wennberg. 

 

 

§16. 

Anmälde tillsyningsmannen att J.O. Wennberg på grund av försumlighet att försörja sin 

familj, intagits å fattiggården. Åtgärden godkändes. 

 

 

                                                                         §17. 

Föredrogs och godkändes oktober månads understödslista. Den kontanta utdelningen uppgick 

till: 

I distriktet                                                                            345:37 

II      ”                                                                                  362:43 

III     ”                                                                                  222:- 

IV     ”                                                                                  277:85 

 

§18. 

Herr Frans Lundbergs anhållan att mot en hyra av 75 öre pr dag få hyra tvättstuga 10 dagar i 

månaden bifölls. 

 

§19. 

Beslöts att före den 15 oktober infordra anbud å matvaror m.m. 

 

 

§20. 

Anmälde tillsyningsmannen att finske undersåten Gustav Andersson Finnman, på grund av 

benskada måst intagas å fattiggården den 2 september. Åtgärden godkändes. 

 

§21. 

Tillsyningsmannen anmälde, att flickan Elin Maria Eriksson den 15 september måst intagas å 

fattiggården, enär fosterföräldrarna cementläggare F.Berg förklarat sig ej längre vilja fostra 

henne. Åtgärden godkändes. 



 

§22. 

Antogs sömmerskan Kristina Öhlund i Bälinge som fostermor för gossen Erik Gustav Herbert 

Bergström, mot en ersättning av 12 kronor pr månad. 

 

 

§23. 

Erik Johanssons begäran om 4 liter mjölk pr dag under oktober remitterades till Distriktsrådet. 

 

 

§24. 

Godkändes diakonissans rapport och lades till handlingarna. 

 

 

§25. 

Bordlades från fattigvårdsförbundet inkommen skrivelse, rörande inbjudan till deltagande i 

Baltiska utställningen nästa år. 

 

§26. 

Avslogs Anna Sofia Anderssons begäran att från fattigvården uttaga sin dotter Josefina 

Renström. 

 

§27. 

Beslöts att i nästa års stat upptaga ett anslag å 300 kronor till skor åt fattiga skolbarn. 

 

 

§28. 

Avslogs J.A. Karlssons i Karlsvik begäran om 15 kronor pr månad för vård av Sven Hedlund. 

 

 

§29. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet att infordra anbud och hos den lägstbjudande låta trycka 300 

exemplar av årsredogörelsen. 

 

 

§30. 

Företrädde Maria Snabb och framställde klagomål mot hushållerskan Mattson för det 

beteende hon visade understödstagarne vid fattiggården och beslöt styrelsen uppdraga åt en 

komitté, bestående av herrar Lindgren, Gullberg och Fru Sundström att undersöka 

befogenheten av klagomålen samt om möjligt ordna saken. 

                                                                                             Som ofvan 

Justeradt:                                                                              å tjänstens vägnar 

C.Lindgren                                                                           A.Glaas 

J.Sundberg 

M.Sundström”                                                                                              

                                                                                               

                                                                                    



Protokoll oktober 1913 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 16 oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Andersson, 

Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, 

Palm, Fernlund, Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom 

frånvarande antecknades Herrar Wahlgren, Hellström, Nordström, Carlgren, Edström och 

Leijonflycht, af hvilka Herrar Carlgren och Leijonflycht ej kunnat med kallelse anträffas, 

Herrar Wahlgren och Nordström anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet samt Herrar 

Hellström och Edström voro frånvarande utan anmält laga förfall. 

Därjämte   öfvervar    Herr    Borgmästaren    dagens sammanträde. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Westerberg och Brändström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 21 

innevarande oktober klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de vid 

Stadsfullmäktiges sammanträden den 29 augusti och 11 september detta år förda protokoll. 

 

§ 3. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville företaga val af 6 ledamöter och 

lika många suppleanter i pensionsnämnden för Luleå stad, och föreslagit följande personer: 

till ledamöter:   till suppleanter: 

Föreståndaren J.Sundberg   Stenhuggaren P.Nordström 

Exekutionsbetjänten G.Wetter  Exekutionsbetjänten C.A.Palm 

Skräddaren J.W.Johansson   Tapetseraren O.Widlund 

Bagaren C.Marklin   Faktor C.Åström 

Fru Märta Sundström   Fröken Tyra Björkman 

Fröken Hilda Johansson.   Fröken Ida Rönnqvist. 

Därjämte hade Beredningsnämnden föreslagit, dels att suppleanterna skulle anses valda hvar 

och en för den ledamot, som hade samma ordningsföljd som suppleanten, dels att 

pensionsnämndens ledamöter skulle åtnjuta ett traktamente af 4 kronor för hvarje 

sammanträdesdag. 

Vid behandling af detta ärende godkände Stadsfullmäktige till en början Beredningsnämndens 

förslag om antalet ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden samt bestämde utan 

votering, att ersättning skulle till ledamöterna utgå. Angående storleken af denna ersättning 

biföllo Stadsfullmäktige efter votering, med 13 röster mot 11, Beredningsnämndens förslag. 

Minoriteten röstade för ett af Herr Burman väckt förslag, att ersättningen skulle utgå med 3 

kronor för hvarje sammanträdesdag, dock högst för 12 sammanträden per år. 

Valet företogs med slutna sedlar och utsågos därvid till ordinarie ledamöter 

exekutionsbetjänten G.Wetter och bagaren C.Marklin med hvardera 24 röster, landskanslisten 

Rob.Jacobsson och fröken Thyra Björkman med hvardera 14 röster, tillsyningsmannen N.Bo-

man med 13 röster och handlanden K.V.Palm med 11 röster 

Till suppleanter utsågos: faktor C. Åström med 18, exekutionsbetjänten C.A.Palm med 16, 

föreståndaren J. Sundberg med 15, stenhuggaren P.A.Nordström och fru Märta Sundström 

med hvardera 13 samt tapetseraren J.W.Bergman med 12 röster, den sistnämnde efter lottning 

med tapetseraren O.Widlund, som likaledes erhöll 12 röster. 



Slutligen bestämdes, att suppleanterna skulle tjänstgöra på följande sätt: Åström för Marklin, 

Palm för Wetter, Sundberg för Palm, Nordström för Boman, fru Sundström för fröken 

Björkman och Bergman för Jacobsson. 

 

§ 4. 

Vid föredragning af herr Falks hos Stadsfullmäktige väckta motion, att Hamndirektionen 

måtte erhålla i uppdrag att upprätta och inkomma med förslag till uniformsbestämmelser för 

de af hamnens tjänstemän, som lämpligen ansågos böra vara iförda sådan, beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att uppdraga åt Hamndirektionen att, 

därest så ansåges erforderligt, på hamnens bekostnad anskaffa lämpliga tjänstetecken åt dem 

af hamnens tjänstemän, hvilka på grund af sin befattning lämpligen ansågos böra vara iförda 

sådana. 

 

§ 5. 

Af Stadsfullmäktige särskildt utsedde kommitterade hade till fullgörande af den 2 juni 1909 

erhållet uppdrag att ombestyra upprättande af förslag till plan för bebyggande af området 

mellan norra stadsgränsen och verkstadsområdet å Notviken låtit uppgöra en karta öfver 

området i fråga, å hvilken inom heldragna röda linier trafikleder till en bredd af 18 och 12 

meter blifvit utmärkta, hvilka trafikleder skulle reserveras för nöjaktigt tillgodoseende af 

framtida trafikbehof, så att inga byggnader hädanefter finge uppföras inom de sålunda 

reserverade områdena. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 25 april 1912 remitterat detta ärende till 

Drätselkammaren, hade Kammaren i enlighet med därvid lärnnadt uppdrag efter i tidningarne 

införd kungörelse hållit kartan tillgänglig för allmänheten under två månaders tid, utan att 

någon erinran eller invändning mot förslaget inkommit. Drätselkammaren hade därefter 

återställt handlingarne till Stadsfullmäktige under förklaring att Kammaren för sin del ej hade 

något att erinra mot förslagets fastställande i befintligt skick. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

att fastställa det föreliggande förslaget. 

I samband härmed beslöto Stadsfullmäktige likaledes på hemställan af Beredningsnämnden 

att uppdraga åt Byggnadsnämnden att snarast möjligt låta — eventuellt genom anlitande af 

expert på området — uppgöra förslag dels till indelning i tomter af området närmast söder orn 

Notviksverkstaden intill den trafikled, som går genom vretorna N:ris 698, 439, 437, 438, 430, 

432, 426, 427 och 429. dels till bestämmelser för dessa tomters upplåtande och bebyggande 

utan att stadsplanebestämmelserna här komma till tillämpning. 

 

§ 6. 

Vid behandling af Fattigvårdsstyrelsens hos Stadsfullmäktige gjorda hemställan om ett 

semestervikariatsarfvode för hushållerskan å fattiggården af 40 kronor beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden, att då Fattigvårdsstyrelsen enligt gällande 

lönestat har rätt att bevilja hushållerskan högst tre veckors ledighet per år och dessutom har 

till sitt förfogande ett anslag till oförutsedda utgifter, framställningen ej skulle till någon 

åtgärd föranleda. 

 

§ 7. 

Sedan Hamndirektionen till Stadsfullmäktige för godkännande öfverlämnat upprättadt 

’förslag till hamnordning för Luleå’, hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige 

ville med godkännande i öfrigt af förslaget göra följande ändringar i och tillägg till detsamma: 



ordet ’hamnkapten’ utbytes på alla ställen, där det förekommer, mot ordet ’hamnmästare’, 

hvilket är den af Stadsfullmäktige antagna ofticiella benämningen på befattningens 

innehafvare; 

i § 14 mom. 6 utgå orden; ’med påföljd för underlåtenhet däraf af böter enligt § 30’; 

i § 14 mom. 7 utgå orden: ’med påföljd för underlåtenhet däraf af böter enligt § 30’; 

mom. l i § 18 utgår, mom. 2 och 3 i samma § betecknas med mom. l och 2; 

i § 19 mom. 2 tilläggas efter orden: ’sker sådant, äger hamn-mästaren’ orden ’på ägarens 

bekostnad’. 

Efter det Stadsfullmäktige vid behandling den 27 sistlidne februari af detta förslag remitterat 

detsamma för yttrande till Norrbottens läns Handelskammare och Luleå Köpmannaförening, 

hade sådana yttranden nu inkommit, och hade nämnda korporationer föreslagit en del mindre 

ändringar uti förslaget. 

Vid förnyad behandling af detta ärende hade Beredningsnämnden beslutit att vidhålla sitt 

förra förslag med följande af Handelskammaren föreslagna ändringar: 

§ 4 erhåller följande lydelse: ’Befälhafvare å passagerareångfartyg, som hit göra reguliera 

turer, äro endast första gången på året de hit anlända pliktiga att själfva eller genom ombud 

inställa sig å hamnkontoret för vederbörlig anmälan; dock skall för hamnafgifters utdebitering 

befälhafvaren, likaledes själf eller genom ombud, för hvarje resa’ — — — 

§ 10 mom. 4. ’Befälhafvare förbjudes att invid stadens kajer verkställa drifning, skrapning 

eller reparation utombords samt att måla eller lappsalfva till väders’. 

§  11   mom.  1.   Till förekommande af eldfara förbjudes: 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

c) att elda å fartyg, som ligger vid kaj eller förtöjdt i hamnen, innan — — — månaden. 

Från stadgandet i denna punkt undantagas ångfartyg samt öfriga 

fartyg i den mån de göra reguliera turer äfvensorn— bestämma. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens 

förslag. 

Ett af herr Lind väckt förslag att § 20 skulle utgå afslogs efter votering med 16 röster mot 8. 

 

§ 8. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet i skrifvelse den 8 sistlidne september infordrat 

Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring öfver de besvär Neder-Luleå sockens 

kommunalstämma hos Kungl. Maj:t anfört öfver Kungl. Kammarrättens utslag den 9 maj 

1913 i fråga om Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxering år 1910, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att uppdraga åt Drätselkammaren eller 

den Kammaren i sitt ställe förordnade att å deras vägnar afgifva den infordrade underdåniga 

förklaringen. 

 

§ 9. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 22 sistlidne maj till Drätselkammaren återremitterat 

ett af Kammaren uppgjordt förslag till ut- och invändig reparation af fastigheten N:o 474 i 

kvarteret Gladan eller den s. k. Bodellska villan med uppdrag för Drätselkammaren att 

verkställa ytterligare utredning rörande öfvervåningens uppdelande i två lägenheter m. m. 

Sedan emellertid Hamndirektionen i anbud af den 19 sistlidne juni gjort erbjudande att köpa å 

nämnda fastighet förefintligt lager af grus, fyllning och matjord för en summa af 20,000 

kronor, mot villkor att Hamndirektionen får börja att tillgodogöra sig massan senast den l maj 

1914 och att å fastigheten befintliga byggnader äro genom Drätselkammarens försorg 

borttagna senast före den l november 1914, hade Drätselkammaren beslutit att hos 

Stadsfullmäktige göra hemställan om bemyndigande dels att få till Hamndirektionen försälja å 

fastigheten N:o 474 befintligt lager af grus, fyllning och matjord med undantag af den del, 



som faller inom Sandviksgatan, för erbjudet belopp 20,000 kronor, dels att få till den 

högstbjudande försälja byggnaderna mot skyldighet för köparen att hafva bortflyttat desamma 

från tomten senast före den l november 1914. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

utan votering att godkänna Drätsel-kammarens förslag med det tillägg att gruset skall vara 

uttaget inom viss tid, som Drätselkammaren äger att bestämma, samt att genom 

försäljningarne inflytande medel skola läggas till fastighetsfonden. 

 

§ 10. 

Sedan Landshöfdinge-Ämbetet i länet infordrat Stadsfullmäktiges yttranden öfver tre 

särskilda besvär, som af Neder-Luleå sockens kommunalstämma anförts öfver Konungens 

Befallningshafvandes utslag den 19 sistlidne juli i fråga om arbetarne A.Ahlströms, O. 

F.Nordlunds och N.E.Krings rätta mantalsskrifningsort för innevarande år, beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att såsom förklaringar öfver besvären 

åberopa, hvad Stadsfullmäktige förut i ärendena anfört. 

 

§ 11. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af barnmorskan Amanda Johansson hos Stadsfullmäktige gjord 

ansökan att från och med 1913 års ingång komma i åtnjutande af fast lön af staden till samma 

belopp som de ordinarie stadsbarnmorskorna hade Drätselkammaren hemställt om afslag å 

ansökningen, då det icke ifrågasatts och än mindre visats, att det arbete, som af sökanden 

utfördes, icke kunde af de ordinarie stadsbarnmorskorna fullgöras. 

Hälsovårdsnämnden, hvilkens yttrande öfver ansökningen jämväl infordrats, hade på de af 

sökanden anförda skäl och med stöd af ypplysningar, som af stadsläkaren lämnats, hemställt, 

att en gratifikation af 300 kronor måtte tillerkännas henne för innevarande år. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden 

att återremittera detsamma till Hälsovårdsnämnden för utredning om behofvet af ytterligare en 

stadsbarnmorskas anställande. 

 

§ 12. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af Luleå Musiksällskap 

gjord anhållan att Stadsfullmäktige ville för verksamhetsåret 1913—1914 dels bevilja 

sällskapet ett understöd af 700 kronor mot villkor att sällskapet under samma tid anordnar 

minst tre folkkonserter mot 25 öres entréafgift, dels medgifva, att stadshusets festsal med 

tillhörande entrésalong måtte för konsertändamål ställas till sällskapets förfogande mot 

erläggande af allenast de kostnader, som vållas staden för värme, belysning, städning och 

bänkflyttning. 

Sedan antecknats, att det af Stadsfullmäktige under de senaste åren till sällskapet lämnade 

anslag utgjorde 500 kronor, hade Drätselkammaren, som ansåg, att stadens ekonomi icke 

lämpligen tålde vid ett större anslag för ett dylikt ändamål, beslutit att med tillstyrkande af 

upplåtelsen af stadshusets festsal med entrésalong på föreslagna villkor hemställa, att ett 

anslag af 500 kronor måtte, under förutsättning att sällskapet anordnar två folkkonserter på 

utfästa villkor, beviljas Luleå Musiksällskap för år 1914 till uppehållande af sällskapets 

verksamhet 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag 

samt föreskrefvo, att medlen skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 13. 

Uti afgifvet yttrande öfver Herr Burmans hos Stadsfullmäktige väckta motion om beviljande 

af ett anslag af 500 kronor till Norrbottens läns Handelskammare för innevarande år hade 



Drätselkammaren hemställt, att då någon utredning rörande behofvet af understöd från 

stadens sida icke föreligger, Stadsfullmäktige måtte afslå motionen. 

Beredningsnämnden hade hemställt om bifall till detta Drätselkammarens förslag. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige med 13 röster mot 11, som afgåfvos för 

bifall till Beredningsnämndens förslag, att återremittera detsamma till Drätselkammaren. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af vagnkarlen W. 

Wallin gjord ansökan om befrielse från erläggande af 1912 års kornmunalutskylder till staden, 

hade Drätselkammaren, vid det förhållande att Wallin, som visserligen enligt företedda 

debetsedlar blifvit för år 1912 för inkomst taxerad på två ställen, dock icke genom utslag eller 

annorledes styrkt, att annan plats än Luleå stad vore hans rätta mantalsskrifningsort för 

nämnda år, hos Stadsfullmäktige hemställt om afslag å ansökningen. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

afslå ansökningen. 

 

§ 15. 

I skrifvelse den 24 sistlidne september hade Landshöfdingeämbetet infordrat 

Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring i anledning af de besvär Neder-Luleå sockens 

kommunalstämma hos Kungl. Maj:t  anfört öfver Kungl. Kammarrättens utslag den 25 

februari detta är i fråga om entreprenören J.Nygrens inkomsttaxering år 1910. 

Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att uppdraga 

åt Drätselkammaren att själf eller genom den Kammaren i sitt ställe förordnade å deras vägnar 

afgifva den infordrade underdåniga förklaringen. 

 

§ 16. 

Enär ett af Konungens Befallningshafvande den 23 november 1887 för Luleå stad fastställt 

ordningsstadgande rörande skyldighet för stadens innevånare att i vissa fall lämna 

polismyndigheten uppgifter om resande, ej längre i sin nuvarande lydelse syntes vara ägnat att 

fylla sitt ändamål, hade Konungens Befallningshafvande funnit sig böra taga i öfvervägande, 

huruvida detta ordningsstadgande borde ändras till följande lydelse: 

’Hotellvärdar, innehafvare af pensionat eller rum för resande samt personer, som förestå 

likartad affärsverksamhet, vare skyldiga anmäla en hvar resande, som hos dem uppehåller sig. 

Samma skyldighet åligger en hvar af samhällets invånare, som hyser utländsk undersåte. 

Anmälan göres inom 24 timmar efter den resandes emottagande skriftligen hos stadsfiskalen i 

Luleå och skall innefatta den resandes namn, yrke och hemvist. Uraktlåtenhet häraf straffas 

med böter, första gången med 10 kronor och följande gånger med högst 25 kronor. 

Vid enahanda bot vare hvarje samhällets invånare, som hos sig hyser resande, skyldig att om 

dem till polismyndighet vid anfordran genast muntligen aflämna nödiga upplysningar.’ 

Genom Magistraten hade nu Konungens Befallningshafvande infordrat Stadsfullmäktiges 

yttrande öfver förslaget och beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

förklara sig ej hafva något att emot detsamma erinra. 

 

§ 17. 

Från Magistraten hade till Stadsfullmäktige för yttrande remitterats ett från Luleå 

Utskänkningsbolag inkommet anbud å öfvertagande under år 1914 af all detaljhandel med 

bränvin i Luleå stad. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

förklara sig ej hafva något att erinra emot anbudets antagande. 

 



§ 18. 

Arbetaren F.J.Palm, som den 15 april detta år under makadamslagning för stadens räkning 

skadat sitt högra öga, hade med biläggande af läkarebetyg i till Stadsfullmäktige ställd 

skrifvelse anhållit om understöd af l krona per dag från och med den 15 juli till den 15 

november innevarande år eller till dess sökanden kan börja arbeta, om detta skulle inträffa 

före sistnämnda dag. 

Under erinran att Stadsfullmäktige vid sammanträde den 11 sistlidne september beviljat Palm 

ett understöd af l krona per dag under 90 dagar från olyckstillfället, hade Drätselkammaren, 

då Palm vore i nödställd belägenhet, hemställt, att ett ytterligare understöd af l krona per dag 

måtte få till Palm utbetalas under högst 4 månader eller så länge han med läkarebetyg styrker 

sig på grund af den ådragna skadan vara oförmögen till arbete. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag samt 

föreskrefvo, att erforderliga medel skulle utgå af fonden för olycksfallsförsäkring. 

 

§ 19. 

Uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade P.R.Nilsson 

anhållit att för ett pris af 45 öre per kv.-fot få. köpa stadens del af tomten N:o l i kvarteret 

Hjärpen, innehållande i vidd 15,91 kv.-meter eller 180 kv.-fot, hvarvid köpeskillingen skulle 

blifva 81 kronor. 

Sedan antecknats, att sökanden önskade köpa området för reglering af ifrågavarande tomt i 

kvarteret Hjärpen, hade Drätselkammaren på hemställan af stadsingenjören hos 

Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till sökandens framställning. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på Berednings-nämndens hemställan att 

bifalla framställningen. 

 

§ 20. 

Hos Byggnadsnämnden hade Robertsviks Ångsåg Wiklund & Sjödin anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk kontorsbyggnad å 

vretan n:o 132. 

Sedan upplyst blifvit, att staden vore ägare till jordområdet i fråga, hade Byggnadsnämnden 

öfverlämnat ärendet till Stadsfullmäktige med förfrågan, om Stadsfullmäktige hade något att 

erinra mot ansökningen. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville förklara sig ej hafva 

något att erinra emot bifall till framställningen. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att remittera detsamma till 

Drätselkammaren. 

 

§ 21. 

En från Konungens Befallningshafvande inkommen afskrift af Kungl. Maj:ts den 22 augusti 

detta år gifna utslag på besvär af Stadsfullmäktige i fråga om arbetaren G.V.Anderssons 

bevillningstaxering år 1911 beslöto Stadsfullmäktige att öfverlämna till Drätselkammaren. 

 

§ 22. 

Till Byggnadsnämnden remitterades en framställning från N.P.Boman om förändring af 

tomtindelningen inom kvarteret Laxen. 

 

§ 23. 

Till Hälsovårdsnämnden remitterades ett från Länsstyrelsen inkommet frågecirkulär från 

apotekskommittén. 

 



§ 24. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Framställningar från O.V.Is och J.O.Lindqvist om afkortning af kommunalutskylder; 

2:o) Elektricitetskommitténs utredning rörande användningen af öfverloppskraften vid 

elektricitetsverket; 

3:o) Baningenjör E.Schültz afsägelse af ledamotskap i Byggnadsnämnden. 

§ 25. 

Från elektricitetskommittén inkommen utredning rörande elektrifiering af pumpstationen och 

ångfärjan Trafik remitterades till Drätselkammaren i hvad ärendet rörde pumpstationen och 

till Hamndirektionen i hvad detsamma rörde ångfärjan. 

 

§ 26. 

En från Aug.Jonsson m. fl. inkommen framställning om upphäfvande af Drätselkammarens 

beslut att anställa endast en entreprenör för installation af elektriska ledningar remitterades till 

Drätselkammaren med uppdrag för Kammaren att inkomma med fullständig motivering för 

dess klandrade beslut. 

Som ofvan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt. 

 A. Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt, A.J.Westerberg, H.K.Brändström.” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 4 oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt, Nilsson Och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 22 sistlidne september. 

 

§2. 

Magistraten hade, då i fråga em uppbärande af afgifter för användande af stadens 

ångfärjeinrättning mellan Luleå och Bergnäset Stadsfullmäktiges den 17 maj 1906, §8, fattade 

beslut, att den 1 juni nämnda år under sön- och hälgdagar afgift för enkel tur skulle gälla för 

såväl fram- som återresa samma dag, icke längre efterlefves, hemställt det Hamndirektionen 

efter Hamnmästarens hörande ville inkomma med förklaring i ärendet. Vid föredragning af 

detta ärende beslutade Hamndirektionen, efter att hafva i saken hört Hamnmästaren, att till 

Magistraten afgifva följande förklaring. Sedan Stadsfullmäktige den 17 maj 1906 beslutat att 

söka fastställelse å taxa för färjeinrättningen öfver Luleå älf mellan Luleå och Bergnäset att 

gälla f.o.m. år 1912 och i sammanhang härmed jämväl beslutat att f.o.m den 1 juni 

förstnämnda år viss rabatt skulle gälla under sön- och helgdagar vid färd å ångfärjan mellan 

Luleå och Bergnäset eller tvärtom för gående samt Stadsfullmäktige sedermera år 1912 vid 

dåvarande taxeperiods utgång beslutat söka fastställelse å ny taxa  för 5-års perioden 1913-

1917, men i sammanhang härmed icke förnyat sitt beslut från år 1906 beträffande 

ifrågavaranderabatt för gående under sön- och hälgdagar, har Hamndirektionen ansett, att 

denna den 13 juli 1913 af Kungl. Majt fasttällda taxa oförändrad måste äga tillämpning. Mot 

detta beslut anmälde Herr Schönfeldt sin reservation. 

 

§3. 

Robertsviks Ångsågs hos Stadsfullmäktiges gjorda framställning att få endera en del staden 

tillhöriga områden invid nämnda såg remitterades till Hamnmästaren för utredning och 

yttrande. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna 1) Stadsfullmäktiges protokoll af den 11 september 

1913 §23, ang. beviljad ansvarsfrihet för Hamndirektionen för 1912 års räkenskaper och 

förvaltning; och 2) K. Hamrins skrifvelse af den 12 sistlidne spetember jämte Neder-Torneå 

tingslags utslag den 5 augusti 1913 mål mellan Luleå stad och Trafik AB Haparanda ang. 

muddringsafgifter. 

                                                                      Som ofvan 

Justeradt den 13/10 1913                              Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                          K.H. Santesson 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren tekniska nämnd i Luleå den 6 

oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Isaksson och Gärde ävensom 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den sistlidne september. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna Luleå Domkapitels utdrag av protokoll den 6 sistlidne 

september angående uppsättning av rågångsstängsel å Norviken. 

 

§3. 

Sedan Stadskamreraren på i skrivelse anförda skäl hemställt om höjning av den arrende 

avgift, som för närvarande utgår för Luleå ångsåg disponerat område i kvarteret Stören, 

beslutade nämnden att remittera ärendet till Stadsingenjören för utredning rörande det av 

ångsågen diponerade områdets storlek; varjämte Stadsingenjören hade att inkomma med 

förslag till lämplig arrendeavgift för området. 

 

§4. 

Drätselkammaren hade med anledning av inkommen anmälan, att fröken Märta Bucht å 

staden tillhöriga Småskären uppförde en byggnad, beslutat att infordra hennes förklaring i 

ärendet. Efter föredragning av en från fröken Bucht nu inkommen skrivelse, varav framgick, 

att hon uppfört byggnaden i den tro, att något stadens tillstånd ej erfordrades, beslutade 

nämnden att lämna fröken Bucht tillstånd att hava byggnaden tills vidare kvarstående å 

platsen, mot villkor att en arrendeavgift av 2 kronor pr år erlägges till Luleå stads 

drätselkontor samt att byggnaden bortflyttas från platsen ett år efter av drätselkammaren gjord 

uppsägning. 

§5. 

Baningenjören Ludvig Hjelm hade hos drätselkammaren gjort framställan, att de arbeten för 

utvidgningar av vattenledningsnätet inom Statens Järnvägars område, som komma att 

påfordras, måtte få utföras under järnvägens egen regi, varvid Statens Järnvägar förbunde sig 

att fullgöra gällande föreskrifter för dylika ledningars anordnande. Vid föredragning av detta 

ärende beslutade nämnden att på angivna villkor lämna bifall till framställningen, under 

förutsättning dock, att järnvägens utfästelse, att i varje fall i förväg göra anmälan hos 

drätselkammaren, noga iakttages. 

§6. 

Beslutade nämnden, på tillstyrkan av Stadsingenjören, att till byggmästare Carl A. Flemström 

försälja en å vattenledningens förråd befintlig, förut å stadshusets vind uppsatt plåtcistern för 

ett pris av 75 kronor. 

§7. 

Meddelade Stadskamreraren att han i samråd med ordföranden antagit av arrendatorn Edv. 

Enbom avgivet anbud att å Moritsängen s.v. om järnvägen dels uppsätta erforderligt stängsel, 

skidhage, till ett pris av 15 öre pr meter, med virke från stadens intilliggande skog, dels att 

ock lägga nya takbräder, täckta med papp, å den å ängen befintliga ladan för ett pris av 55 

kronor; och beslutade nämnden att godkänna åtgärden. 

  



§8. 

Sedan arrendatorn Edv. Enbom erbjudit sig att för en kostnad av 3 öre pr kvm. verkställa 

rödjning av viss del av Moritsängen, beslutade Nämnden att avslå anbudet, då det syntes 

nämnden för högt. 

§9. 

Beslutade nämnden att för årets inventering av stadens under drätselkammarens förvaltning 

stående fasta och lösa egendom utse följande inventeringsmän: 

För elektricitetsverket:linjedirektören T. Bennet och telegrafingenjören G. Larsson, för 

vattaenverkets, gatuarbetenas, drätselkammarens och brandkårens förråd. Snickaren J. 

Danielsson och målaremästaren J.A. Nilsson, för husbygganderna och inventarier i dessa: 

snickaren J. Danielsson och fängelsedirektören C. Gustafsson. 

 

§10. 

Sedan Luleå Goodtemplars Restaurantförening begärt tillstånd att få i enlighet med företedd 

ritning uppföra en musikpaviljong å Gültzuudden, hade Stadsbyggmästaren i avgivet yttrande 

över framställningen hemställt, att, då paviljongen, som redan tidigt under innevarande 

sommar blivit uppförd, vore ur estetisk synpunkt mindre väl lyckad samt dessutom erhållit ett 

sådant läge, att den till stor del skymmer den vackra bakgrunden, framställningen måtte av 

drätselkammaren avslås. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att navslå 

ansökningen, men ville nämnden därest ny, mer tilltalande ritning och förslag till annat läge 

inkommer, taga saken i förnyad ompröfning. 

                                                                         

§11. 

Sedan av Stadsbyggmästaren uppgjord arbetsbeskrivning över beslutade reparationsarbeten i 

rummen N:r 15, 16 och 25 i hotellägenheten i stdashuset föredragits och godkänts, blevo de 

av Stadsbyggmästare under hand infordrade förseglade anbuden brutna och befunnos avgivna 

av följande personer, vilka erbjödo sig utföra arbetena till här nedan jämväl antecknade pris: 

1. J. A. Nilsson, samtliga arbeten Kr. 853.80 

2. Osk. Olsson,       ”              ”      ”   600:- 

3. E. Bergbom, samtliga arbeten, Kr. 760:- 

Varjämte N.P. Boman avgivit ett anbud å Kr.416, innefattande endast snickeriarbetena. Vid 

företagen prövning av de sålunda inkomna anbuden, beslutade nämnden, på hemställan av 

Stadsbyggmästaren, att antaga det av Osk. Olsson angivna anbudet såsom varande det lägsta 

av de angivna. 

§12. 

Arbetaren F.J. Palm, som den 15 april innevarande år under makadamslagning för staden 

skadat sitt högra öga, hade med bifogande av läkarbetyg i till Stadsfullmäktige ställd skrivelse 

anhållit om understöd av 1 krona pr dag f.o.m. den 15 juli till den 15 november innevarande 

år, eller till dess sökanden kan börja arbeta, om detta skulle inträffa före sistnämnda dag. 

Sedan antecknat blivit, att Stadsfullmäktige vid sammanträde den 11 sistlidne september 

beviljat Palm ett understöd av 1 krona pr dag under 90 dagar från olyckstillfället beslutade 

nämnden att, då Palm vore i nödställd belägenhet, hemställa att ett ytterligare understöd av 1 

krona pr dag måtte få till Palm utbetalas under högst 4 månader eller så länge han med 

läkarbetyg styrker sig på grund av den ådragna skadan vara oförmögen till arbete. Protokollet 

förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

§13. 

På framställning av Hamndirektionen beslutade nämnden att lämna Elektricitetsverkets 

föreståndare i uppdrag att i samråd med hamnmästaren uppgöra och till hamndirektioen 

inlämna förslag till förbättrad ytterbelysning vid stadens kajer. 



 

§14. 

Beslutade nämnden att i kontraktet med Elektr. AB. Fram rörande entrepenörskap för Luleå 

stads Elektricitetsverk en omformulering av § 1 skulle göras så, att dess första punkt skulle 

utbytas mot följande: Drätselkammaren överlämnar all installationsverksamhet, avseende 

anslutning till stadens Elektricitetsverk, ävensom underhåll, reparationer och försäljning av 

material, med undantag för vad i entrepenörsinstruktionens § 1 angives, till Fram under en tid 

av 4 år, räknat f.o.m. den 1 oktober 1913; och förbinder sig drätselkammaren att bevaka denna 

entrepenörens ensamrätt på så sätt att på anmälan avstänga sådana anslutningar till 

ledningsnätet, å vilka arbeten utförts av annan person än entrepenören. Fram förbinder sig att 

under kontraktstiden bedriva ovannämnda verksamhet i enlighet med Elektricitetsverkets 

installationsföreskrifter, dess entrepenörsinstruktion samt med nedanstående förändringar, 

Frams anbud för entrepenörskap av den 20 augusti 1913, allt utgörande delar av detta 

kontrakt. 

 

§15. 

I till Stadsfullmäktige ställd skrivelse hade P.R Nilsson anhållit att för ett pris av 45 öre pr 

kv.-fot få köpa stadens del av tomten N:r 1 i kvarteret Hjärpen, innehållande 15.91 kvm. eller 

180 kv.-fot, varvid köpeskillingen skulle bliva Kr.81:-. Sedan antecknats, att sökanden 

önskade köpa området för reglering av ifrågavarande tomt i kvarteret Hjärpen, beslutade 

nämnden på hemställan av stadsingenjören att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

sökandes framställning. Protokollet förklarades, vad detta ärende beträffar, genast justerat.  

 

§16. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrad rapport rörande årets gatuarbeten, beslutade 

nämnden efter anteckning att bristande makadamtillgång varit orsaken till, att arbetena ej 

hunnit utföras i beräknad omfattning, att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§17. 

Magistraten hade för den åtgärd, som på Drätselkammaren kunde ankomma, översänt en av 

J.P Ruth inkommern skrivelse med begäran om tillstånd att få bygga  en trumma under 

landsvägen vid Bergviken utanför Ruths å vretan n:r 147 uppförda åbyggnader, varvid 

sökanden ville förbinda sig att iakttaga de föreskrifter, som meddelas av stadsingenjören såväl 

i fråga om rörledningens framdragande m.m som med avseende å trummans läge och 

byggande. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden på hemställan av 

Stadsingenjören att bifalla ansökningen på av sökanden angivna villkor samt mot den 

ytterligare villkor att trumman nöjaktigt underhålles. 

 

§18. 

Beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att inkomma med utredning rörande 

storleken av stadens del av ägofigurerna N:ris 148 och 149 å Stadsön. 

 

§19. 

Beslutade Nämnden att på därom av Borgmästare A.E. Fagerlin gjord framställning uppdraga 

till Elektricitetsverkets föreståndare att skyndsamt i samråd med Stadsbyggmästaren genom 

utbyte av armatur och lampor förbättra belysningen i korridoren 1 trappa upp mellan stadens 

olika tjänstelokaler i stadshuset. 

  



 

 

§20. 

Beslutade nämnden att anmoda Elektricitetsverkets föreståndare att snarast möjligt uppgöra 

och inkomma med förslag till bättre ordnande av stadens gatubelysning, eventuellt genom 

utbyte av nuvarande båglampsbelysnig mot modernare sådan. 

 

§21. 

Beslutade nämnden att någon ny borgensman efter avlidna R. Lundmark icke erfordrades å 

det med E.O. Johansson upprättade arrendekontraktet rörande Småskärsfisket. 

 

                                                                           Som ofvan 

Justeradt den 23 oktober 1913. 

H.K.Brändström”                                               K.H. Santesson 

  



” Protokoll, fördt vid folkskolestyrelsen i Luleå stads sammanträde den 7 okt. 1913. 

 

 

Närvarande: orf. Pastor J.Hansson, herr O.Åhrström, G.Norrby, A.Gullberg,G. Nyberg, 

V.Oscarsson,Hildur Mörtzell, Märta Bucht, M.Lindkvist och G.Landström samt undertecknad 

sekr. 

 

§1. 

Från ekonominämnden anmäldes att densamma till entreprenör för grundläggningen till 

skolhuset i Karlsvik antagit cementgjutare J.E. Berg för en anbudssumma av 7038:- kr. 

Folkskolestyrelsen godkände denna anordning. Herr Oscarsson begärde få till protokollet 

antecknat att enligt hans mening sockeln borde utgöras av huggen sten istället för av betong. 

 

§2. 

Till skolhusbyggnadskommitté för Karslvik valdes Direktör C. Tillman, folkskollärare O. 

Åkerström, överlärarae P.Edv.Lindmark, sammankallande lokomotivförare V.Falk och 

gårdsägare J. Lidgren. 

 

§3. 

Folkskolestyrelsen beslöt vitsorda, att nedanutlämnade lärarinnor oförvitligt tjänstgjort 

Folkskollärarinnan Gurly Högström  i 10 år 

”                              Sigrid Dahl          i 5  ” 

Småskollärarinnan  Ellen Lindberg    i 15 ” 

”                              Alma Degermark i 10 ” 

”                              Gertrud Ridderstråle 10 år 

 

§4. 

Folkskolestyrelsen lämnade i uppdrag åt ekonominämnden samt styrelsens ordförande att i 

samråd med överläraren fastställa anslagen till underhåll av hus och gårdsplaner samt till 

oförutsedda utgifter. 

 

§5. 

Från lärarekåren hade inkommit en skrivelse med anhållan, att ersättningen för 

naturaförmåner måtte höjas för folkskollärare till 750:- för folkskollärarinnor till 600:- och 

småskollärarinnor till 375:- skrivelsen remitterade till ekonominämnden för styrelsens 

utvärdering. 

 

§6. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att annonsera platsen som vaktmästare i Notviken ledig till 

ansökan och att antaga vaktmästare därstädes. 

 

§7. 

Herr O. Oscarsson hade väckt försdlag om att alla skolans elever skulle erhålla fri 

skolmateriell. Enligt beräkning av överläraren skulle detta medföra en utgift av ca 5500 kr, 

varav 2500 kr. till förbrukningsartiklar och 3000 kr. till läroböcker. På förslag av 

ekonominämnden avslogs framställningen. Herr Oscarsson reserverade sig mot beslutet. 

 

§8. 

Ett förslag om avsättande av 1500 kr.för insättande av en tandklinik avslogs med 3 röster mot 

2. 



 

§9. 

Förslag till utgifter- och inkomststat för år 1914.                    Bil. 

 

                                                                         §10. 

Folkskolläraren D. Ekroth beviljades tjänstledighet på grund av sjukdom från den 7 okt. till 

höstterminens slut. 

 

§11. 

Till vikarie för hr Ekroth förordades folkskolläraren K.G.E. Backteman. 

 

§12. 

Överläraren P.Edv.Lindmark beviljades tjänstledighet för studieresa under minst fyra veckor 

mot villkor, att han själv anskaffade lämpliga personer att sköta sånär undervisningen som de 

löpande expeditionsgöromålen. 

 

§13. 

Folkskolestyrelsen biföll överlärarens hemställan, att folkskoleexpedtionen under överlärarens 

resa skulle få hållas öppen endast tre dagar i veckan. 

 

§14. 

Folkskollärarinnan Sigrid Dahl hade begärt tjänstledighet för enskilda angelägenheters 

vårdande fr. den 1 nov. till höstterminens slut. Denna anhållan beviljades, men uttalade 

styrelsen denna önskan, att tjänstledigheten måtte tas i anspråk redan från den 13 okt. 1913. 

 

§15. 

Till vikarie för Sigrid Dahl förordnades folkskollärarinnan Elina Larsson. Besluten i §§14 och 

15 förklarades genast justerat. 

 

§16. 

Tvenne protokollutdrag från stadsfullmäktige med föranmälan att stadsfullmäktige bifallit … 

förslag till skolhusbyggnad i Karlsvik, och att folkskolestyrelsen beviljat ansvarsfrihet för 

1912 års förvaltning och räkenskaper lades till handlingarna. 

 

§17. 

Genom protokollutdrag kunde drätselkammarens ekonominämnd meddelat som sin mening, ” 

att drätselkontoret icke är styrkt eller berättigat att utan vederbörlig utanordning av 

folkskolestyrelsen verkställa  någon utbetalning för dess räkning, vare sig detta gäller 

amorteringar och lån, brandförsäkringsavgifter eller andra utgifter för folkskolans räkning. 

Folkskolestyrelsen beslöt att med vidhållande av sina förut lämnade uppgifter och sin förut 

uttalade mening lägga protokollutdraget till handlingarna. Herr A.Gullberg  ville för sin del ha 

antecknat till protokollet, att, ehuru mycket svaga skäl förelåge för stadskamreraren att 

frånsäga sig det en gång gjorda åtagandet att ombesörja omsättningen av skolans lån och 

brandförsäkringar, han dock ansåge att skolstyrelsen borde genom sin ekonominämnd i vanlig 

ordning låta nämnden utanordna även i frågavarande utgifter. 

 

§18. 

Överläraren erhöll i uppdrag att göra förfrågning hos domkapitlet om möjlighet förefunnes att 

få skolböckernas lån i Riksbanken överflyttat till domkapitlet. 

 



§19. 

Folkskolestyrelsen beslöt  hos stadsfullmäktige  hemställa om bemyndigande att hos Luleå 

domkapitels uppdrag ett lån å 21000 kr. 

 

§20. 

Folkskolestyrelsen beslöt låta genom protokollsutdrag meddela arbetaren Petter Lundgren i 

Lulsundet och hans hustru att, ifall deras barn ej hädanefter ordentligt och regelbundet 

besöker skolan, kommer skolstyrelsen att vidta årgärder för barnens skolkande från hemmet. 

 

§21. 

Från ekonominämnden anmäldes att golvet i kyrkvaktmästaren J. Nilssons kök blivit 

reparerat, att ny järnspis insatts i folkskollärare A. Forséns kök, att ett nytt rör med slang 

anskaffats till skolbadet, och att gardiner anskaffats för Västra och Notvikerns skolor. 

 

§22. 

Till justeringsmän utsågos hrr G. Åhrström och A.Gullberg. 

                                                                       Dag som ofvan 

                                                                       John Hansson 

Justeradt: 

Oskar Åhrström 

Alfr.Gullberg”                                               P.Edv.Lindmark 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse den 10 okt.1913. 

 

Närvarande: Ordf. Pastor J.Hansson, hrr O.Åhrström, G.Norrby, A.Gullberg, M. Lindkvist 

och G.E. Wester , fröken Hildur Mörtzell,hr G. Landström samt underteckand sekr. 

 

§1. 

Från lärarekåren vid stadens folk-och småskolor hade inlämnats en framställning om förhöjd 

hyres- och från…ersättning fr.o.m. år 1914. Ekonominämnden hade till detta sammanträde 

inkommit med utredning och yttrande i enlighet med vid förra sammanträdet givet uppdrag I 

sin utredning redogör nämnden först för vad som kan anses vara tjänlig bostad och nämner, 

att en sådan lägenhet för folkskollärare betingar en hyra av 500 och 600 kr. som 

hyresersättningen f.n. utgår med endast 400 kr måste den anses för lågt tilltagen varav 

däremot den av lärarpersonalen föreslagna hyresersättningen för manlig lärare torde få anses 

för hög. Enligt nämndens mening vore en ersättning av 550 kr. tillräcklig. Nämnden, som 

anmärker, att man för frågans bedömande måste ta i betänkande varelsen av samtliga till 

tjänsten hörande inkomster, redogör sedan för lärarna i en del  svenska städer. Av denna 

utredning framgår, att bland de 2 städer, utredningen omfattar, Härnösand och Borås ha lika 

löner med Luleå, Östersund högre, medan de flesta av de övriga ha mindre. Av en mera 

omfattande statistik, till vilken nämnden hänvisar, framgår, att bland 45 städer ha 16 högre 

löner än Luleå, 19 lägre och 10 lika med Luleå, allt i 1:a lönegraden. Lönerna i Luleå  således 

betecknas som rättvisa. För att kunna visa hur livsmedelspriserna ställa sig på olika platser i 

riket har nämnden upprättat en jämförande statistik över dessa priser under sista halvåret 

1912. Av denna utredning framgick, att Östersund hade högst och därnest Luleå, men att 

skillnaden i livsmedelspriserna ej kan betecknas som så synnerligen stor. Nämnden 

hemställde till sist, att, då folkskollärarinnorna så sent som 1912 erhöllo en mindre 

löneförhöjning då de utgående lönerna icke kunna anses befinna sig vid minimigränsen och då 

det icke torde dröja länge innan en ny lönereglering bör komma till stånd, folkkskolestyrelsen 

ej måtte bifalla framställningen. Med hänvisning till den av ekonominämnden före 

utredningen ville folkskolestyrelsen vitsorda det berättigade i kårens framställning, men med 

hänsyn såväl till det störst behov härav, vilka i år faller på skolbarnen, som till den 

omständigheten, att skolministeriet fr.o.m. år 1915 har att påräkna ökat statsbidrag till 

lärarpersonalens avlöning anser sig skolstyrelsen f.n icke bör hos Stadsfullmäktige göra 

framställning i frågan. 

 

§2. 

Motiv till folkskolestyrelsens förslag till stat för år 1914: 

I fråga om anslaget till underhåll av hus och gårdsplaner hänvisas till stadsarkitekten och 

stadsingenjören av folkskolestyrelsen granskade och genomsedda förslag. Det årligen 

återkommande anslaget till inventarier har folkskolestyrelsen ansett sig kunna sänka till 1500 

kr. För den nya skolan i Karlsvik och skolköket därstädes härav extra anslag av 2200:- kr. 

Rörande dessa hänvisas till bilagda förteckningar. På grund av priset för den elektriska 

strömmen sänkts, har anslaget till belysning av skolorna inom staden sänktes till 1150:- kr. 

Den nya skolan i Karlsvik motiverar höjningen av anslaget under b. till 200 kr. Gamla köks- 

och vedspisar har tvingat till höjning av anslaget till bränsle till 5300 kr. Det ordinarie 

anslaget är bibehållet vid samma belopp men då Karlsviks skola är synnerligen vanlottad med 

avseende å undervisningsmaterial ser sig folkskolestyrelsen nödsakad anhålla om ett extra 

anslag å 300 kr för nämnda skola. Fem utav skolans lärarinnor, fruarna  Gurly Högström, 

Sigrid Dahl och Hilma Degermark samt fröknarna Gertrud Ridderstråle och Ellen Lindberg, 

ha uppflyttats i högre lönegrad. Folkskolestyrelsen ser sig föranlåten att ånyo hos 

Stadsfullmäktige göra en hemsällan, att den läraretjänst, som sedan 1 juli 1908 stått på extra .. 



måtte förvandlas till ordinarie från den 1 juli 1914. Då fr.o.m. höstterminen 1914 lokalre bli 

tillgängliga för skolan å Karlsvik, erfordras för undervisningens bedrivande å folkskolan 

ytterligare en lärarinna, som tills vidare lämpligen bör uppföras på extra stat. För skolköket 

vid samma skola föreslår folkskolestyrelsen tillsättande av ännu en skolkökslärarinna, för 

vilken beräknats en lön av 525 kr. för höstterminen. För att bereda denna lärarinna full 

tjänstgöring har skolstyrelsen ansett att hon utom tjänstgöringen i skolköket, som torde 

komma att omfatta tre veckodagar, kunde åläggas nedlagda undervisning i slöjd. 

Folkskolestyrelsen vill förnya sin föregåedne år gjorda hemställan att lärarinnorna i huslig 

ekonomi och slöjd måtte förklaras berättigade till ersättningstillägg å 150 kr. rendera att utgå 

efter 5, 10 och 15 års tjänstgöring. Med hänsyn till att skolkökslärarinnan Anna Hällgren den 

1 juli 1913 uppnått fulla fem tjänsteår hur hennes lön för 1914 beräknats till 1350 kr. Rörande 

det föreslagna lönetillägget till överläraren vill folkskolestyrelsen anföra följande: 

Överläraretjänsten vid Luleå stads folkskola är tillkommen genom beslut av kyrkostämman av 

den 20 maj 1901. Löneförmånerna fastställdes vid samma kyrkostämma sålunda:1:e läraren 

inom skoldistriktet erhåller utom bostadslägenhet av tre rum och kök, som inrymmas i nya 

folkskolebyggnaden, såsom begynnelselön 2500 kr och efter 5 års oförvitlig tjänstgöring 3000 

kr. Det betydligt ökade arbete och ansvar som genom  ny instruktion kan att tilldelas 

överläraren, föranledde kyrkostämman att den 23/11 1908, § 14, höja dennes arvode till 3000 

kr. i penningar jämte fri bostad av 3 rum och kök med vedbod och lyse, varjämte han 

tillerkändes tvenne ålderstillägg, å 500 kr. att utgå efter resp. 5 och 10 års oförvitlig 

tjänstgöring räknad fr.o.m. år 1909. Då sedermera tjänsten genom överlärare Lunds frånfälle 

blivit ledig, beslöt stadsfullmäktige på förslag av folkskolestyrelsen att lön och ålderstillägg 

till överläraren skulle utgå som för ordinarie lärare vid Luleå folkskolor med ett tilläggsarvode 

av 400 kr pr år samt fri bostad om tre rum och kök med vedbod och lyse. Enligt detta beslut 

erhåller överläraren först efter 15 års tjänstgöring ett arvode av 3150 kr. eller i det närmaste 

samma belopp som icke fullt tre år tidigare fixerats såsom minimilön för samma befattning. 

Med 400 kr understiger det även lönebeloppet för befattningen vid tjänstens inrättande, enligt 

vad ovan angivits. Ehuru man på flera håll inom folkskolestyrelsen hyste starka betänkligheter 

mot en så avsevärd reducering av överläraren, ansåg man sig likväl böra biträdas 

kommiterade förslag till ändrade lönebestämmelser för överläraren, då vid denna tidpunkt 

frågor om tjäntens vara eller icke vara, då tjänsten för skolväsendets behöriga skötsel ansågs 

vara oumbärlig och då man saknade erfarenhet av vad i mån en dugande och för folkskolans 

utveckling intresserad folkskollärare skulle kunna fylla de krav, man borde ställa på en 

överlärare. Efter vunnen erfarenhet särskilt i sist angivet avseende tillåter sig 

folkskolestyrelsen föreslå stadsfullmäktige att bevilja personlig löneförhöjning till överlärare 

Lindmark. Därest det skalll vara styrelsen möjligt att på ett tillbörligt sätt handhava värdet av 

stadens i rask utveckling stadda folkskoleväsen måste styrelsen bereda sådana förbättrade 

löneförmåner åt överläraren, att det må bli styrelsen möjligt att till överlärare erhålla och vid 

den maktpåliggande tjänstens något längre tid  bibehållas en fullt kvalificerad person. I detta 

sammanhang må även erinras därom att sedan skolrådsordföranden självskrivenhet som 

ordförande upphört, det honom påhvilande krävande och tidsödande sekreterareskapet i 

folkskolestyrelsen genom särskilt beslut ålagts överläraren. Då styrelsen kan vitsorda  

överlärare Lindmarks synnerliga duglighet och stora nit i tjänsten, och då det, såsom ovan 

erinrats, måste vara synnerligen önskvärt att, ej minst  för åstadkommande av kontinuitet i 

ledningen av folkskoleväsendet, en duglig och intresserad överlärare kan förmås att under en 

längre tid kvarbliva i  skoldistriktets tjänst, får folkskolestyrelsen föreslå stadsfullmäktige att 

utöver löneförmåner till överläraren enligt stadsfullmäktiges beslut den 15/6 1911 bevilja ett 

personligt lönetillägg av 200 kr. till överlärare Lindmark att utgå fr.o.m. 1914. 

Anslaget under bedriven ”gosslöjd” har höjts med 175, utgörande det berättigade arvodet för 

tvenne nya slöjdgrupper fr.o.m höstterminens början. Den ena av dessa skulle undervisa i 



metallslöjd, för vilket ändamål Tekniska skolans verkstad och verktyg stå till förfogande. Två 

nya flickslöjdgrupper är beräknade fr.o.m. 1914 års början. Ersättningen stannar dock vid 

68:75, enär för höstterminen tre grupper fulla under den nya skolkökslärarinnans 

undervisningsskyldighet.–Rörande slöjdlärarinnan Ellen Lindbergs lön från folkskolestyrelsen 

till sin gjorda hemställan. För de klent begåvade eller på annat sätt svagt utrustade barn, som 

erhålla tillstånd att avgå med minimibetyg i enlighet med folkskolestadgans §48 har 

folkskolestyrelsen önskat inrätta  en s.k ersättningsskola, där dessa barn kunde förkovra sig i 

folkskolans viktigaste ämnen räkning, skrivning och läsning. Lästid och arvode har beräknats 

i likhet med vad som nu gäller för fortsättningsskolorna,och föredras därför för 

nästkommande år ett anslag av 87:50 kr. Anslaget till sjukvikarier har i år visat sig 

otillräckligt, och hemställer därför folkskolestyrelsen en höjning med 100 kr. För bedrivande 

av undervisningen i engelska i folkskolans högre avdelning behövs ett  anslag av 800 kr. Från 

vaktmästarna vid skolorna inom staden har till skolstyrelsens sammanträde den 19 sept 

inkommit en framställning om förhöjda löner. I enlighet med sitt beslut av nämnda dag har 

styrelsen upptagit arvodet till vaktmästaren i Västra skolan till 1100 kr. I anslaget till 

Notvikens och Karslviks skolor ingår även ersättningar för skurningar av lokalerna i 

Notviken, varför anslaget under mom.23 hamnat i någon svår situation. Folkskolestyrelsen 

har sett sig nödsakade förhyra ytterligre en sal i Notviken att använda till avklädningsrum, och 

har därför fördubblats. Anslaget har höjt särskilt med hänsyn till de nya skolköksgrupperna. 

Folkskolestyrelsen har beslutat göra hemställan om ett lån hos domkapitlet å 21000 kr. för att 

därmed inlösa dels det nuvarande lånet därstädes å 18500 kr., dels lånet i riksbanken å 3600:- 

Den sammanlagda amorteringen i dessa båda lån skulle då gå upp till 1100:- kr. Efter samråd 

med drätselkammarens ordf. har räntan å det nya lånet för skolhusbyggnaden i Karlsvik 

upptagits till 5000:- kr. 

 

§3. 

Folkskolläraren J. Gunnarsson förordnades till bibliotekarie vid skolbiblioteket till 

bibliotekarie vid skolbiblioteket under folkskolläraren O.E. Westers tjänstledighet. 

                                      

                                                               Dag som ovan 

                                                               John Hansson 

Justeradt:                                                                      P.Edw. Lindmark 

Alfr. Gullberg 

Hildur Mörtzell” 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 october 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nordberg och Hamnmästaren. 

 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 4 innevarande oktober. 

 

§2. 

Hamnmästaren hade inkommit med förslag att en af ångbåtskommisionärerna ombesörjd 

debitering och inkassering af hamnafgifter för varor måtte får omhänderhafvas af 

hamnkontoret för alla inrikes varor och af tullkammaren för alla utrikes varor samt att i 

samband därmed ett uppbördskontor finge inrättas med tvänne extra biträden hvilka skulle 

hafva till uppgift, förutom handhafvande af ifrågavarande debiteringar och inkasseringar, att 

emottaga och expediera vagnsbeställningar samt uppbära afgifter för detsamma. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att detsamma skulle bordläggas till 

ordinarie sammanträdet  under  nästkommande januari månad. 

 

§3. 

Sedan rådmannen T. Sandström i egenskap av Luleå järnverksaktiebolag och Luleå 

träsliperiaktiebolag begärda landtmäteriförättningar, hvilka afse utstakning af gränser för 

nämnda bolags fastigheter å den s.k. Nedantillheden, i till drätselkammaren ställd skrifvelse, 

åtföljd en af förättningsmannen distriktlandtmätaren Lennart Brännström upprättad karta, 

utvisande bolagens yrkanden rörande rågångarnes uppdragande i vattnet, anhållit att 

kammaren ville fatta beslut huru i ärendet från staden sida vidare skulle förfaras, hade 

dräteslkammaren remitterat detsamma till hamndirektionen med begäran om yttrande.Efter 

föredragning af genom Hamnmästarens försorg infordrade utlåtanden i saken från 

vattenfallsdirektören F. Vilh. Hansen och lotskapten B. Östrand, beslutade Hamndirektionen 

på i dessa utlåtanden anförda skäl, att med remisshandlingarnes återställande hos 

drätselkammaren göra hemställan, att kammaren måtte bestrida att bolagen hafva äganderätt 

till vattnet utanför respektive markområden, då detsamma utgör en del af Luleå stads 

hamnområde och följaktligen är allmän farled. 

 

§4. 

I samband med i föregående paragraf af detta protokoll omförmälda ärende beslutade 

Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att anmoda Luleå Träsliperi AB. att 

inkomma med ritningar öfver de kaj- och utfyllnadsarbeten som bolaget utfört inom Luleå 

stads hamnområde. 

 

§5. 

Med öfversändande af tre olika förslag till iordningställande af hamnpiren vid södra hamnen, 

hade Stadsingenjören förordat antagande af alt. III , innefattande: 

Stensättning framför varuskjulets portar ned till kajbetäckningar, 250 kvm. à 9:- kr.2250:- 

Makadamisering med tjärning af återstående delar af planen, 3400 kvm à 2:-       kr.6800:- 

                                                                                                            Tillhopa        kr.9050:- 

Hvarjämte Stadsingenjören hemställt om inköp af en tjärsprutningsapparat till ett pris af 845 

kronor. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen att under nästkommande 

år utföra iordningställande af hamnpiren enligt förenämnda alt.III samt att inköpa af 



Stadsingenjören föreslagen tjärsprutningsapparat. Hamndirektionen beslutade vidare att 

nödiga medel skulle upptagas i förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade med begäran om yttrande öfversändt från A. ander m.fl. inkommen 

framställning om anordnande af kaj vid Skurholmsfjärden i Lulsundsgatans förlängning. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande i ärendet beslutade Hamndirektioenn 

att på af Hamnmästaren anförda skäl afstyrka bifall till framställningen om anordnande af en 

brygga i Lulsundsgatans förlängning, hvaremot Hamndirektionen ville föreslå, att en 

tilläggsbrygga i enlighet med Hamnmästarens förslag finge för en kostnad af högst 2400 

kronor utföras i förlängningen af Pilgatan, när dit ledande gata blir iordningställd, så att 

körtrafik med bryggan kan anordnas. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade den 19 december 1911 bifallit en framställning från Hamndirektionen 

att få i enlighet med af Stadsfullmäktige den 14 september samma år fastställd plan öfver 

södra hamnplanens ordnande flytta befintligt hamnspår och förlänga detsamma till kvarteret 

Beckasinen för en kostnad af 11000 kronor. Sedan Hamndirektionen hos statens järnvägar 

härvarande distriktsförvaltning anhållit om tillstånd att få utföra den beslutade 

spårförändringen erhölls emellertid det svaret, att Statens Järnvägar icke ansågo sig kunna 

godkänna den föreslagna anordningen, hvarför Hamndirektionen, som på grund häraf icke 

kunde utföra densamma, låtit genom en för ändamålet utsedd särskild komité uppgöra nytt 

förslag af oktober 1912 till ordnande af bl.a. trafikeringsförhållandena vid södra hamnen, med 

anledning af hvilket förslag statens järnvägar meddelat att mot hamnspårets förändring och 

anordnande på mer föreslaget sätt intet vore att erinra från järnvägens sida. Som emllertid 

dessa spårförändringar enligt uppgjort kostnadsförslag skulle komma att draga en kostnad af 

50000 kronor och Hamndirektionen ansett detta belopp vara för stort, för att kunna bestridas 

med under nästkommande år inflytande hamnmedel, har Hamndirektionen låtit genom 

Stadsingenjören uppdela arbetena på tvenne år på så sätt, att på arbetena under år 1914 skulle 

komma en kostnad af 25790 kronor och på 1915 års arbeten 24120 kronor. Sedan antecknats 

att nu föreslagna spåranordningar  icke äro i full, men dock hufvudsaklig öfverensstämmelse 

med af Stadsfullmäktige den 14 september 1911 fastställd plan för södra hamnplanens 

ordnande, beslutade Hamndirektionen vid nu företagna slutlig behandling af ärendet att ingå 

till Stadsfullmäktige med hemställan att ifrågavarande förslag af oktober 1912 till ordnande af 

trafikeringsförhållandena vid södra hamnen måtte af Stadsfullmäktige godkännas till 

utförande under åren 1914 och 1915. Hamndirektionen beslutade vidare att i enlighet med 

Stadsingenjörens förslag 25790 kronor skulle för detta ändamål upptagas i förslaget till 

nästkommande års utgiftsstat. 

     

§8. 
Sedan Hamnmästaren i enlighet med uppdrag infordrat uppgifter från olika försäkringsbolag å 

kostnaden för olycksfallsförsäkring af befattningshafvare och arbetare vid hamnen med en 

dagersättning af kr. 1.50 resp. kr. 2:-, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att 

uppgöra aftal med Riksförsäkringsanstalten om olycksfallsförsäkring af hamnens till 51 personer 

uppgående lägre tjänstemän och arbetare med rätt till sjukhjälp af 2 kronor f.o.m. 1:a dagen af 

läkarbehandlingen, hvilken försäkring skulle draga en årspremie af 515 kr. 10 öre. 

 

§9. 

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i 

uppdrag att för en kostnad af ca 500 kronor anskaffa en hyfvelbänk, nödiga snickarverktyg 

och diverse mindre smidesverktyg för hamnens smedja och snickareverkstad; och skulle 



medlen i likhet med kostnaden för anskaffande af arbetsmaskiner till smedjan utgå af årets 

muddringsanslag. 

 

§10. 

Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att antaga ett af Åström och 

Wikström afgifvet anbud att leverera 2 st. vagnar med tillhörande 5 st. dubbellängder räls att 

användas vid båtuppdragning för ett pris af tillhopa 155 kronor. 

 

§11. 

Sedan J.O. Sundqvist i skrifvelse till Hamndirektionen påkallat direktionens åtgärd till 

förhindrade af att sökandens boningshus å tomt  nr 3 i kvarteret Laken vid pågående 

igenfyllning af Åmansgrubban komme att stå i vatten, beslutade Hamndirektionen att 

remittera skrifvelsen till Stadsingenjören med anhållan om yttrande. 

 

§12. 

Beslutade Hamndirektionen att till arbetaren A.Björkman, som under arbete vid hamnen 

ådragit sig krosskada å venstra kinden utbetala en sjukaflöning af 1 kr. 50 öre pr dag under 

den tid han med läkarbetyg styrkt sig hafva på grund af skadan varit oförmögen till arbete 

eller under 9 dagar f.o.m. den 27 augusti 1913. 

 

§13. 

Till hamnmästaren  remitterades. 

1)S.E Ohlssons och A.Nordströms framställningar om fortsatt tjänstgöring vintertid som 

hamnpoliser. 

2)B.Fridströms begäran att få mottaga och innehafva anställning som ombud för Aktiebolaget 

Sjöassurans-kompaniet i Stockholm. 

3)Johansson och Nordins begäran att utfå likvid för af K.E Karlsson till hamnen levereradt 

virke. 

 

§14. 

Beslutade Hamndirektionen att en af S.J. Flodin inlämnat anbud å leverans af sågtimmer ej 

skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§15. 

Föredrogs Hamnmästarens kassarapport för september. 

 

§16. 

Utanordnades diverse räkningar. 

                                                     

                                                   Som ofvan 

Justeradt den 30/10-13               Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                       K.H. Santesson 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 16 oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Sundberg, Gullberg, Danielsson, Rignell, fröken Björkman, fru 

Sundström och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Efter prövning av inkomna anbud beslöt styrelsen antaga som leverantör till fattiggården 

handlanden Ture Hagberg; som leverantör av matvaror till understödstagare handlanden Ture 

Hagberg efter lottning med handlanden H. Kempe; som leverantör av bröd till fattiggården 

bagare K. Lindqvist, samt som leverantör av skor till fattiggården fröken Augusta Jansson. 

 

§2. 

En av stadsläkaren Sven Kjellman ingiven räkning för läkarevård åt en del andra kommuners 

understödstagare bordlades och uppdrogs åt arbetsutskottet att utreda huruvida stadsläkaren 

enligt sin instruktion vore skyldig att utan särskild ersättning meddela läkarevård åt andra 

kommuners å fattiggården intagna understödstagare. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen med stöd av den utredning, som verkställts av vederbörande vårdare, att 

understödet för oktober skulle få utbetalas till Magdalena Lindqvist. 

 

§4. 

Från stadsfullmäktige hade för yttrande remitterats en av tillsyningsmannen N. Boman gjord 

framställning, att stadsfullmäktige ville med hänsyn till beskaffenheten av hans 

bostadslägenhet bestämma värdet av densamma till endast 300 kronor samt sålunda öka det 

kontanta arvodet med 100 kronor pr år från och med år 1912. Vid föredragning härav beslöt 

styrelsen under hänvisning till sitt i protokollet för den 28 februari 1913, § 18 gjorda uttalande 

hos stadsfullmäktige tillstyrka tillsyningsman Bomans framställnig. 

 

§5. 

Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Emma 

Kristina Söderberg lades till handlingarna. 

 

§6. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Johanna Sofia 

Bergström och Johan Oskar Häll. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen att hos statsverket utsöka ett understöd av kr. 6:35, som på grund av styrkt 

sjukdom lämnats finske undersåten Anna Lisa Stenros. 

 

§8. 

Avslogs Kristina Lindqvists begäran att få lämna fattiggården. 

 

§9. 

Antog styrelsen Leo Ruuths boktryckeris anbud att för för ett pris av 135 kronor trycka 

redogörelse för fattigvården under 1912 i 300 exemplar med omslag. Från Luleå 

boktryckeriaktiebolag tryckeriaktiebolaget Norrskenet hade inkommit anbud å resp. 135 och 

160 kronor. 

 



§10 

En av herr J. Sundberg gjord anhållan att bliva entledigad från uppdraget att vara föreståndare 

för fjärde distriktet remitterades till arbetsutskottet för yttrande. 

 

Justeradt:                                                                     Som ofvan 

H.Lindgren                                                                  å tjänstens vägnar. 

J.Sundberg                                                                   J.O. Dahl 

M.Sundström” 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 20 

oktober 1913. 

 

Närvarande:Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Fernlund, varjämte 

Brandchefen deltog i behandlingen av under § 9 här nedan omförmälda ärende. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 15 sistlidne september. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll av den 11 sistlidne  september, ang. beviljade anslag 

av avsatta brännvinsmedel; ang. beviljade avkortningar av A.M. Spångbergs, C.O.N. 

Lindströms, N.A. Giörloffs och J.E. Ströms kommunalutskylder samt ang. avslag å G. 

Stjernborgs och Adrian Bergströms ansökningar av utskylder. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade med begäran om yttrande till drätselkammaren översänt en av herr 

Nilsson m.fl. väckt motion, att fullmäktige ville dels anslå ett belopp av 400 kr. till 

anställande av en levnadskostnadsundersökning i samverkan med den av Kungl. 

Socialstyrelsen igångsatta undersökningen beträffande landets övriga delar, dels ock utse 

kontrollanter för att övervaka och kontrollera undersökningsarbetet. Då det vid olika tillfällen, 

särskilt vid löneuppgörelser och för statistiska ändamål av olika slag är av stor vikt att erhålla 

så vitt möjligt tillförlitliga uppgifter om levnadskostnaderna för ett genomsnittshushåll, 

särskilt bland de mindre bemedlade, beslutade Ekonominämnden, att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till den väckta motionen. 

 

§4. 

Sedan styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt hos Stadsfullmäktige begärt ett 

anslag av 600 kronor för upprätthållande av anstaltens verksamhet för år 1914 och 

Stadsfullmäktige infordrat drätselkammarens yttrande över ansökningen, beslutade 

Ekonominämnden vid föredragning av ärendet, att hemställa om bifall till densamma. 

 

§5. 

I enlighet med vad Stadskamreraren uti ingiven skrivelse hemställt, beslutade 

Ekonominämnden, att framställning skulle göras hos Länstyrelsen om utbekommande av 

statsmedel av 1813 kronor 43 öre, utgörande på länsresidensbyggnaderna och läncellfängelset 

belöpande bidrag för åren 1906-1912 enligt Kungl.Maj:ts brev av den 13 juli och 16 augusti 

1866; och skulle samtidigt återbetalning ske av de 483 kronor 37 öre, som staden uppburit för 

landstatshuset för åren 1902-04. 

§6. 

I sammanhang med i föregående paragraf av detta protokoll omförmälda ärende beslutade 

Ekonominämnden, att till Nämndens ordinarie sammnträde den 17 nästkommande november 

av drätselkammarens förre sekreterare, länsbokhållaren A.Holm, begära upplysning vad han 

åtgjort för verkställigheten av drätselkammarens honom den 10 maj 1910 meddelade uppdrag 

att uppsätta ansökan till Kungl.Maj.t om rätt för staden att uppbära ersättning för 

brandväsendet för landstatshuset. 

  



§7. 

Brandchefen hade till drätselkammaren inkommit med infordrade anbud å brandkårens behov 

för år 1914 erforderliga förbrukningsartiklar m.m., vid anbudens öppnande fört protokoll 

ävensom följande av Brandchefen uppsatta jämförelsetablå över desamma: 

”Jämförelsetablå över---------” Bil.26 

Vid föredragning av detta ärende beslutade Ekonominämnden på förslag av Brandchefen att 

antaga de med rött bläck i jämförelsetablån utmärkta anbuden och priserna. 

 

§8. 

Beslutade Ekonominämnden på av Stadskamreraren i skrivelse anförda skäl, att vid uthyrning 

av stadshusets  fästvåning för teaterföreställning eller basartillställning hyresgäst skall, 

förutom vanlig hyra, i varje särskilt fall erlägga ett belopp, som motsvarar stadens ökade 

kostnader för brandförsäkring. 

 

§9. 

Stadskamreraren hade i ingiven skrivelse under påpekande att Kemisk-Växtbiologiska  

anstalten under de gågna åren icke kontraktsenligt lämnat staden ersättning för påkostad 

renhållning, brandförsäkrning m.m av vestra baracken, gjort förfrågan om efetrdebitering 

skulle göras ävensom hemställt huruvida någon hyra borde för de kommande åren fordras. 

Vid föredragning av detta ärende beslutade Ekonominämnden att efterdebitering skulle göras 

ävensom hemställt huruvida någon hyra borde för de kommande åren fordras. Vid 

föredragning av detta ärende beslutade Ekonominämnden att efterdebitering skulle verkställas 

för de belopp, som kunde visas att staden gått förlustig om under kontraktstiden, men att 

frågan om hyra f.n. icke skulle till åtgärd föranleda. 

 

§10. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att årligen tillsvidare tillsammans 

med hamnen från stadens affärsmän infordra anbud å de à-pris, till vilka de äro villiga att i 

mån av behov och ingående rekvisitioner under påföljande år tillhandahålla drätselkammaren 

diverse förbrukningsartiklar, sedan varje  år uppgifter å det ungefärliga årsbehovet infordrats 

från resp. tjänstemän; och skulle i anslutning härtill framställning göras hos Hamndirektionen 

om gemensam anbudsinfordring. 

 

§11. 

Beslutade Ekonominämnden att godkänna av Alf.r Gullberg gjord överlåtelse av 

hyreskontraktet rörande raksalongen i stadshuset på barberaren I. Lindström f.o.m. den 1 

oktober 1913. 

 

§12. 

Belsutade Nämnden att Adrian Bergströms begäran om avkortning av 1912 års 

kommunalsutskylder skulle remitteras till Stadsfogden för yttrande. 

 

§13. 

Beslutade Nämnden att godkänna följande av Stadsfogeden ingivna avkortningsförslag 

rörande hundskattemedel i Luleå stad för år 1913: 

”Utdrag av restlängd ----------------”Bil. 27; 

Och skulle beloppet, 30 kronor, avskrivas ur räkenskapen. 

  



§14. 

Föredrogs och lades till handlingarna 

1)Luleå Domkapitels protokoll ang. 5-årigt hyreskontrakt rörande lägenheter i gamla 

rådhuset. 

2)Avskrifr av Kungl. Maj:ts utslag av den 22 augusti 1913 på underdåniga besvär i fråga om 

arbetare G.V. Anderssons bevillningstaxering år 1911; och skulle beträffande det senare 

ärendet antecknas, att utdömda utskylder restituerats med Kronor 76:94. 

 

§15. 

Beslutade Nämnden att en från Styrelsen för Kom.Tekniska Föreningen ingången förnyad 

framställning rör. Stadens deltagande i Baltiska utställningen i Malmö år 1914 icke skulle till 

åtgärd föranleda, varom Styrelsen skulle underrättas. 

 

§16. 

Godkände Nämnden, att ränta efter 2½ procent för tiden 9 juli-10 oktober 1913 erlägges av 

allmänna läroverket för försenad likvid av stadens utlägg för koksleverans. 

 

§17. 

Bifölls Magistratens begäran att anskaffa en bokhylla av ek för magistratens behov. 

 

§18. 

Uppdrogs till Stadskamreraren att inkomma med förslag dels till inventariebokföring för 

poliskåren, dels till upphandlingsordning för nyanskaffning av beklädnadseffekter för samma 

kår. 

                                                                           Som ofvan 

Justeras                                                              å tjänstens vägnar 

A.Gullberg”                                                        K.H. Santesson 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 23 

oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gärde och Nilsson ävensom 

Stadsingenjören, Elektricitetsverkets föreståndare, Brandchefen och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet av den 6 innevarande oktober. 

 

§2. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt att 

maskinisten C.F. Westbom finge bibehållas i ordinarie tjänst vid elektricitetsverket. Sedan 

tekniska nämnden remitterat framställningen till Elektricitetsverkskomitén för yttrande, hade 

komitén översänt en av elektricitetsverkets föreståndare förebragt utredning i saken, utvisande 

att den utsträckning av drifttiden, som skulle möjliggöras genom att tre maskinister funnes i 

stället för två, kan åstadkomma en nedsättning av den till kraftbolaget utgående avgiften med 

minst så stort belopp, som motsvarar lönen till maskinist Westbom. Efter anteckning att 

komitén för sin del tillstyrkt elektricitetsverkets föreståndare förslag, beslutade tekniska 

nämnden att ånyo antaga C.F. Westbom till 2:dre maskinist vid elektricitetsverket; och skulle 

frågan om hans löneförmåner hänskjutas till samfälld drätselkammare. 

 

§3. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade i infordrat förslag till utsträckning av gatubelysningen 

nattetid framhållit, att lämplig nattbelysning borde anordnas på så sätt, att bränntiden för de 

båglampor, som nu släckas kl.12 på natten, utsträckes till 1.5 timme före soluppgången, vilket 

kunde göras utan extra anläggningskostnader med endast tilägg för utgifterna för ström, 

båglampskol och extra hjälp med kolning. Sedan antecknats, att stadens självkostnadspris för 

en utsträckning av gatubelysningen nattetid på sålunda föreslagit sätt bleve cirka 1000 kronor, 

räknat från slutet av oktober till slutet av april, beslutade att hos Stadsfulläktige hemställa om 

bifall till förslaget. Nämnden beslutade vidare, att gatubelysningen skulle utsträckas på nu 

föreslaget sätt provisoriskt, till dess Stadsfullmäktige fattat beslut i saken. 

 

§4. 

J. Carlsson hade hos drätselkammaren anhållit om fri elektrisk ström till en lägenhet om 2 

rum och kök i fastighet n:r 258 i kvarteret Braxen enligt Stadsfullmäktiges beslut den 11 

september 1913. Sedan elektricitetsverkets föreståndare upplyst, att Carlsson icke vore att 

betrakta som nytillträdande abonnent, avslogs framställningen. 

 

§5. 

Sven A. Johansson hade för kyrkorådets räkning anhållit att dräteslkammaren ville föranstalta 

om upprättande genom elektricitetsverkets föreståndare av uppgift å behövligt antal av 

elektriska lampor för kyrkan för infordrande av anbud å sådana. Vid behandling av detta 

ärende beslutade tekniska nämnden meddela Kyrkorådet, att staden numera har fullt moderna 

elektriska lampor i lager, vilka själfkostnadspris tillhandahålles stadens olika  förvaltningar. 

Nämnden  beslutade vidare att ifråga om antal behövliga lampor m.m. hemställa att 

Kyrkorådet  ville i denna sak vända sig direkt till elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren med begäran om yttrande översänt en från G. 

Hägglund m.fl. hos Stadsfullmäktige gjord framställning, att staden tillhörande mark 



gränsande intill verkstadsområdet vid Notviken snarast möjligt måste uppdelas och utstakas i 

tomter, vilka efter ansökan hos drätselkammaren måtte försäljas till personalen vid Statens 

Järnvägars verkstad för byggande av egna hem smat att dessa tomter få i första hand användas 

till uppläggningsplats för byggnadsmaterial, till dess äganderätt av desamma kan förvärvas. 

Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden, att med hänvisning därtill, att 

Stadsfullmäktige den 16 innevarande oktober lämnat Byggnadsnämnden i uppdrag att låta 

uppgöra förslag till indelning i tomter av området närmast söder om Notviksverkstaden samt 

till bestämmelser för dessa tomters upplåtande och bebyggande, till Stadsfullmäktige 

återställa framställningen med ett yttrande, beträffande sökandenas begäran att få upplägg 

byggnadsmateriel på de blivande tomterna, att det syntes nämnden olämpligt  att på förhand 

anvisa dylika upplagsplatser på grund därav att, förutom det att någon garanti ej finnes att 

byggnadsfrågan hinner bliva ordnad under nästkommande år, det torde vara riskabelt att 

genom sådana förhandsupplåtelse medverka därtill, att byggnadsmaterial eventuellt upplägges 

på tomter, som sedermera eventuellt icke kunna förvärvas av resp. sökande eller ock vid 

byggnadsplanens utarbetande kunna befinnas böra reserveras för något allmänt ändamål eller 

dylikt, varigenom olägenheter och trassel av olika slag helt visst skulle komma att uppstå. 

 

§7. 

Styrelsen för Tekniska skolan hade för drätselkammaren anmält att av kammaren den 7 juli 

1913 till Stadsbyggmästaren lämnat uppdrag att låta reparera och komplettera i skolans 

lokaler befintliga kaminer icke blivit utfört, varför olägenheter uppkommit för skolan i dess 

verksamhet. Sedan Stadsbyggmäastaren upplyst att två av de tre ifrågavarande kaminerna 

numera blivit iordningställda, beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

tillse, att det, som ytterligare brister, skyndsamt avhjälpes. 

 

§8. 

Beslutade nämnden att ej godkänna Gustav Hedström och John Johansson såsom borgensmän 

å entrepenörskontraktet med Elektr. A.B. Fram, utan skulle ny borgen anskaffas. 

 

§9. 

Sedan tekniska nämnden med anledning av Stadsfullmäktiges uppdrag för drätselkammaren 

att låta upprätta förslag till de närmare bestämmelser för upplåtelse av  s.k. Svartöudden till 

egnahemstomter åt stadens invånare, uppdragit till Stadskamreraren, Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren att gemensamt inkomma med förslag, vari hemställdes att det område, 

som skall upplåtas, begränsas till inom röda heldragna linjer å förslaget bilagd av 

Stadsingenjören E. Kinnman år 1912 upprättad karta; att å kartan utmärkt tomtindelning måtte 

fastställas; att tomterna på grund av områdets belägenhet nära inpå den planlagda staden och 

järnvägsområdet endast upplåtes under tomträtt på högst 30 år samt att tomterna få bebyggas 

endast i enlighet med de byggnadsbestämmelser, som komiterade föreslagit att gälla 

beträffande Mjölkudden, varjämte komiterade ansett att vid bestämmande av priset hänsyn 

bör tagas till eventuellt blivande skyldighet för staden att framdraga och underhålla gator, 

belysnings, vatten- och avloppsledningar m.m ävensom eventuel skyldighet att vidtaga 

anordningar för eldsläckning, ordningens upprätthållande och dylikt. Vid föredragning av 

detta ärende beslutade nämnden att översända komiterade förslag till Stadsfullmäktige med 

hemställan dock, att Svartöstaden icke måtte på följande skäl till bebyggande upplåtas, 

nämligen 

1)att området ligger så nära inpå den planlagda staden att det bör reserveras för framtida 

behov; 

2)att området, beläget som det inpå Järnvägens lokomotivstallar och kolupplag icke är ur 

hälsosynpunkt lämpligt till bostadsbebyggande; 



3)att en del av tomterna ligga så lågt att källare i grunden och avlopp ej torde kunna erhållas. 

4)att det viktigaste skälet, som framhållits till förmån för upplåtelse av området, nämligen de 

stränga och fordrande byggnadsbestämmelser för den planlagda staden, som omöjliggör 

byggande av mindre egnahemshus, redan torde hava i väsentlig mån undanrödjts, i det 

byggnadsnämnden under innevarande år upprepade gånger lämnat dispens från i § 38 mom, 2 

av gällande byggnadsordning föreskrivna minimiytinnehåll, när det gällt tomter inom så 

kallade nya stadsdelen norr om Lulsundsgatan med Östermalm. 

 

§10. 

Föredrogs och lades till handlingarna Kyrkorådets protokoll av den 15 innevarande oktober 

angående övertagande av vården av planteringarne å kyrkoplanen. 

 

§11. 

Vice pastor hade hos drätselkammaren anhållit att kammaren ville anmoda Stadsingenjören E. 

Kinnman att ofördröjligen gå i författning om anskaffande av den utredning, som blivit 

begärd i en från Gustav Hedin, Kungl. Kammarkollegium, till Pastorsämbetet i Luleå 

översänd skrivelse rörande vissa upplysningar i fråga om prästbordet i Luleå. Som emellertid 

Stadsingenjörens tid är strängt upptagen med en del viktiga arbeten av brådskande natur, 

beslutade nämnden meddela vice pastor, att då inga orginalhandlingar förvaras hos staden, 

utan begärda upplysningar endast torde vinans genom arkivforskning å lantmäterikontoret, 

vilken forskning lika  väl torde kunna utföras av pastorsämbetet, nämnden icke kunnat 

annorlunda tillmötesgå den framställda begäran, än att Stadsingenjören erhållit i uppdrag att, 

när tiden så medgiver, verkställa den begärda utredningen. 

 

§12. 

Brandchefen hade under framhållande av de svårigheter, som uppstått vid rekryteringen av det 

extra brandmanskapet uti ingiven skrivelse hemställt, att drätselkammaren ville hos 

Stadsfullmäktige göra framställning om sådan ändring i den fasta brandkårens styrka och 

sammansättning, att de ordinarie brandmännens antal ökas med två man mot det att de extra 

brandmännens antal minskas med tre man. Vid föredragning av detta ärende beslutade 

nämnden att översända Brandchefens framställning till Stadsfullmäktige med hemställan om 

bifall till densamma; och skulle löneförmåner för ytterligare 2 brandmän i enlighet härmed 

förslagsvis upptagas i 1914 års statförslag. 

 

§13. 

Genomgicks och granskades Brandchefens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 

brandväsendet för år 1914. 

 

§14. 

Sedan A. Glaas hos drätselkammaren anhållit om inläggning på stadens bekostnad av en 

korkmatta i ett rum i av honom förhyrd lägenhet i fastighet n:r 7 Örnen, beslutade nämnden på 

hemställan av Stadsbyggmästaren att avslå framställningen. 

 

§15. 

Genomgicks och granskades Stadsbyggmästarens utgiftsstat för stadens husbyggnader. 

 

§16. 

Under framhållade av det otllfredställande däri, att de två brandposter, som finns i Bergviken, 

äro belägna på västra sidan om järnvägen, under det att nästan hela den bebyggda delen av 

Bergviken ligger på östra sidan, Hade Brandchefen gjort framställning om upptagande i 



förslaget till 1914 års utgiftsstat för vatten- och avloppsledningar av 875 kronor, utgörande 

kostnaden för 3 st.nya brandposter och 2 st. så kallade slangrännor till desamma. Vid 

behandling av detta ärende, beslutade nämnden att med bifall härtill, översända Brandchefens 

skrivelse till Stadsfullmäktige med hemställan om anslagets beviljande. 

                                                                          Som ofvan 

Justeradt den 29 okt 1913                                 å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                K.H.Santesson 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 24 oktober 1913. 

 

Närvarande:Herrar Borgmästaren, Flemström, Ullman, Wahlgren, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§72. 

Protokollet för den 10 september föredrogs och justerades. 

 

§73. 

Hos byggnadsnämnden hade arbetaren C.J Nordgren anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus till boningshuset å tomt n:r 7 i kvarteret 

Måsen. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att sökanden 

vid arbetets utförande ställde sig föreskifterna i gällande byggnadsordning till noggrann 

efterrättelse. 

§74. 

Hos byggnadsnämnden hade C.A. Nordmarks sterbhus anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett mindre provisoriskt lider av spantervirke å tomt 

n:r 249 i kvarteret Aborren. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnaden borttoges, då nämnden så påfordrade. 

 

§75. 

Hos byggnadsnämnden hade Luleå ångsåg, Nilsson & Venner, anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 196 i kvarteret 

Stören. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnaden borttoges, då nämnden så påfordrade. 

 

§76. 

Hos byggnadsnämnden hade handlanden P. Th. Andrén anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta upptaga en dörr på östra gavelväggen till boningshuset å 

tomt n:r 1 i kvarteret Råttan samt anbringa ett mindre tak på konsoler över dörren. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§77. 

Hos byggnadsnämnden hade apotekaren J.F. Gravström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingivna ritningar och tomtkarta tillbygga förstuga och glasveranda till boningshuset å 

tomt n.r 4 i kvarteret Göken, vilken ansökning stadsfullmäktige genom belsut den 22 maj 

1913 för sin del bifallit. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges  vid arbetets 

utförande.. 

§78. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren B.A.Hellsten anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 415 i kvarteret Skatan, vilken 

ansökning stadsfullmäktige genom den 22 maj 1913 för sin del bifallit. Vid föredragning 

härav  beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i 

tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§79. 

Hos byggnadsnämnden hade H.&T. Backteman anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett provisoriskt automobilstall å område vid s.k. 



Pontusudden, som till dem mot arrende upplåtits av staden. Vid föredragning härav beslöt 

nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnaden borttoges, då nämnden så 

påfordrade. 

 

§80. 

Hos byggnadsnämnden  hade handlanden Sven Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta tillbygga köket i boningshuset å tomt n:r 296 i kvarteret 

Gripen, vilken ansökning stadsfullmäktige genom beslut den 11 sept.1913 för sin del bifallit. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande. 

 

§81. 

Hos byggnadsnämnden hade tillsyningsmannen V. Oscarsson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en överbyggnad över verandan till 

boningshuset å tomt n:r 13 i kvarteret Hästen. Vid föredragning härav beslöt nämnden avslå 

ansökningen, enär den tilltänkta överbyggnaden icke ansågs  tillfredställa ens de billigaste 

anspråk på smak och prydlighet. 

 

§82. 

Från stadsingenjören hade inkommit förslag till ändringar i gällande byggnadsordning i och 

för åstadkommande av vissa lättnader för Östermalms bebyggande och blev detta förslag 

bordlagt till ett kommande sammanträde. 

 

§83. 

Biföll nämnden en av Maria Carlsson gjord ansökan om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning uppföra en skorstensmur i södra gårdsbyggnaden å tomt n.r 422 i kvarteret Skatan. 

 

Justeradt d.14 nov 1913                                                            Som ofvan 

På nämndens vägnar                                                                  å tjänstens vägnar 

Axel Fagerlin”                                                                           J.O.Dahl 

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 28 oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Rosengren, Hellstén och Lindgren 

 

§1. 

Protokollet för den 23 september föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs ett utlåtande från herrar Backteman och Hellstén, vilka fått i uppdrag av nämnden 

att närvara vid ångning av kläder i epidemisjukhusets desinfektionsugn, av huvudsakligt 

innehåll, att pannan ävensom vattnet i densamma befunnits vara rostig samt skötseln av 

pannan underhaltig, vadan förstörning av kläder vid desinfektion ej kunde undvikas, varemot 

desinfektionsugnen, därest den sköttes i enlighet med vaktmästaren meddelade föreskrifter, 

vore fullt brukbar, så att någon förstörning av kläder genom rost eller dylikt icke borde 

ifrågakomma; och beslöt nämnden, att utdrag av detta protokoll ävensom avskrift av 

besiktningsmännens utlåtande skulle tillställas  vaktmästare Johansson. 

§3. 

Tillsyningmannens rapport för september föredrogs och lades till handlingarna. 

 

 

§4. 

Föredrogs en anmälan från slaktaren Axel Hultqvist, att han i fastigheten n:r 2 kvarteret 

Braxen ämnade bedriva korvfabrikation och tillverkning av charkuterivaror. Med anleding 

härav uppdrog nämnden åt herrar Rosengren och Oscarsson att verkställa besiktning av 

lokalen och inkomma till nämnden med utförande. 

 

§5. 

Anmälde tillsyningsmannen att han, sedan Stadsläkaren förklarat, att han för sin del icke hade 

något att däremot erinra, begagnat den honom tillkommande semestern under tiden 6-22 

oktober, samt att förre tillsyningsmannen C.H. Rosén under nämnda tid uppehållit hans tjänst, 

och beslöt nämnden godkänna denna åtgärd. 

 

§6. 

Godkändes en av C.H. Rosén ingiven räkning å 50 kronor, utgörande semestervikariatsarvode 

för tiden 6-22 oktober. 

 

§7. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 11 september 1913, § 23, angående ansvarsfrihet för 1912 

års förvaltning föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§8. 

Sedan nämnden uppdragit åt ordföranden och sekreteraren att inkomma med förslag till 

ordnande av tillsyningsmannens löneförmåner, hade sådant förslag nu avgivits och beslöt 

nämnden i överensstämmelse därmed hos stadsfullmäktige hemställa: att 

hälsovårdstillsyningsmannens löneförmåner i enlighet med den fastställda staten måtte 

bestämmas till 1800 kronor med tre ålderstillägg à 150 kronor efter 5, 10 och 15 års tjänst; att 

av detta belopp måtte utgå 1500 kronor kontant och 300 kronor beräknas för bostad, vedbrand 

och lyse, så länge tillsyningsmannen bebor sin nuvarande lägenhet, men att han måste äga rätt 

uppbära hela arvodet kontant, därest han avstår från förmånen av bostad, ved och lyse; att 

tillsyningsmannen i övrigt skall vara underkastad bestämmelserna i det av stadsfullmäktige 



den 3 juni 1912 fasttällda lönereglementet, samt att dessa bestämmelse träda i kraft från och 

med den dag, då tillsyningsman Oscarsson ingår på den av stadsfullmäktige den 3 juni 1912 

fastställda lönestaten. 

 

§9. 

Anmälde ordföranden, att han på därom framställd begäran medgivit, att sköterskan och 

sköterskebiträdet finge själva uppbära sina kostpengar ombesörja sin mathållning, och blev 

denna åtgärd av nämnden godkänd. 

 

§10. 

Anmälde ordföranden, att han meddelat sköterskan tre dagars ledighet, och blev denna åtgärd 

av nämnden godkänd. 

 

§11. 

Uppdrogs åt tillsyningsmannen att uppköpa för hans bostad erforderlig ved för kommande 

bränsleår. 

 

Justerat : [           ]                                                      Som ofvan 

                                                                                   Å tjänstens vägnar: 

 [              ]                                                                  J.O. Dahl”   

  



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 29 

oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gärde, Stadsingenjören och 

Elektricitetsverkets föreståndare. 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 23 sistlidne oktober. 

 

§2. 

Föreståndaren för elektricitetsverket hade under framhållande att stadens gatubelysning 

åtskilligt övrigt att önska uti en till drätselkammren översänd skrivelse framlagt förslag till ny 

anordning av gatubelysningen i staden för en anläggningskostnad av 9200 kornor. Sedan 

antecknats, att med av elektricitetsverkets föreståndare föreslagen bränntid för de olika 

lamporna, ett strömpris av 30 öre och 8 öre pr kwtim under resp.högtarifftid och lågtarifftid 

samt med tillägg av kostnaden för kolning och underhåll, den totala årskostnaden skulle bliva 

26000 kronor, därav c:a 2000 kronor skulle komma på belysningen efter kl. 12 midnatt, 

beslutade nämnden att översända det av elektricitetsverket förslag och i enlighet med av 

drätselkammaren närmare meddelade föreskrifter. Nämnden beslutade vidare föreslå att 

kostnaden måtte få bestridas med lånemedel. 

 

§3. 

Genomgicks och granskades föreståndarens försalg till inkomst-och utgiftsstat för 

elektricitetsverket för år 1914. 

§4. 

Beslutade nämnden bemyndiga elektricitetsverkets föreståndare att anskaffa vikarie för 

mätarejusteraren B. Gustavsson under den tid, 1/12 1913 – 1/6 1914, denne är tjänstledig för 

fullgörande av sin värnplikt, för högst det fastställda arvodet, 125 kronor pr månad; och skulle 

vikarien få antagas f.o.m. den 15 nästinstundande november. 

 

§5. 

Sedan Stadsingenjören i inkommet yttrande över P. Th. Auréns m.fl. ansökan om Pilgatans 

framdragande från landsvägen till tomt n:r 4 Renen föreslagit provisoriskt iordningställande 

genom planering och grusning av en redan befintlig väg från landsvägen utefter 

begravningsplatsens stängsel fram till ifrågavarande byggnader i Charlottendal, beslutade 

nämnden att återremittera ärendet till Stadsingenjören för utredning och förslag till Pilgatans 

framdragande enligt stadsplanen från landsvägen till tomt n:r 4 Renen. 

 

§6. 

Luleå Ångsåg m.fl. hade i till Stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit att Lotsgatan måtte så 

fort som möjligt iordningställas mellan Kungs- och Hermelinsgatorna under uppgift att förut 

trafikerad provisorisk väg genom tomt n:r 204 komme att av tomtägaren avstängas för 

körtrafik. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden, att, då iordningställande av 

Lotsgatan skulle draga allt för stora kostnader i förhållande till där förekommande ringa 

trafik, i enlighet med vad Stadsingenjören i avgivet yttrande förslagit, översända 

framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att en väg måtte få på stadens bekostnad 

anläggas omkring sydvestra hörnet av fastighet n:r 204; och skulle kostnaden, av 

Stadsingenjören beräknad till 200 kronor upptagas i förslaget till nästkommande års utgiftstat. 

  



§7. 

Sedan G. Isaksson m.fl. hos drätselkammaren anhållit att staden måtte bryta Malmgatan från 

västra Järnvägsesplanaden till Timmermansgatan för att bereda utfartsväg från deras resp. 

fastigheter, hade Stadsingenjören i avgivet yttrande hemställt att staden, osm icke vore 

skyldig att bryta och framdraga nämnda gata ända till Timmermansgatan, i stället måtte gå i 

författning om iordningställande dels av Västra Järnvägsesplanaden till 6 meters bredd från 

Lulsundsgatan till tomt n:r 14 Hästen dels av Malmgatan från Västra Järnvägsesplanaden till 

tomt n:r 12 Hästen, varigenom nödig utfartsväg skulle beredas från ifrågavarande fastigheter. 

Vid  föredragning av detta ärende beslutade nämnden, som ansåg staden skyldig att enligt 

bestämmelser i stadsplanelagen iordningställa ifrågavarande av Stadsingenjören föreslagna 

gatudelar att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till Stadsingenjörens förslag. Nämnden 

beslutade vidare att kostnader, 3000 kronor skulle upptagas i förslaget till 1914 års utgiftsstat. 

 

§8. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammren remitterat en från Joh. Hellsten m.fl. till 

Fullmäktige inkommen om vattenledningens framdragande i Hermelinsgatan till kvarteret 

Renen och Elgen. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att återsända 

framställningen till Stadsfullmäktiges beslut den 14 september 1911, § 3, under 

tilländagången sommar utfört anläggningen i fråga. 

 

§9. 

Under framhållande dels att det särskilt under innevarande år visat sig omöjligt att erhålla 

tillräckligt behov av makadam genom handslagning dels att det för nästkommande år för 

hamn- och gatuarbetena kommer att erfordras en stor myckenhet makadam, hade 

Stadsingenjören hemställt att drätselkammaren ville inköpa en stenkross till ett pris av 1890 

kronor 50 öre enligt inkommet anbud. Efter anteckning att Stadsingenjören under innevarande 

år icke kunnat utföra de bestämda gatuarbetena av brist på makadam, beslutade nämnden att 

hos Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande att få inköpa en stenkross för högst angivet 

pris; och skulle kostnaden upptagas i förslaget till utgiftstat för 1914. 

 

§10. 

Sedan Fastighets a.bol. Spiggen hos drätselkammaren anhållit, att Skomakaregatan förbi 

kvarteret Kaninen måtte iordningställas, hade Stadsingenjören inkommit med yttrande över 

framställningen. Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela fastighetsbolaget att 

drätselkammaren på grund av de vidlyftiga gatuarbeten, som redan äro avsedda att utföras 

under år 1914 icke ansett sig kunna hos Stadsfullmäktige föreslå ifrågavarande arbete till 

utförande under nästkommande år, utan att det borde anstå till ett kommande år. 

 

§11. 

Sedan Stadsingenjören i ingiven skrivelse hemställt att drätselkammaren ville till ett pris av 

428 kronor övertaga en av honom inköpt ny skrivmaskin, modell Continental, varvid till 

Stadsingenjören nu utgående ersättning av 40 kronor pr år skulle upphöra, beslutade nämnden 

att nödiga meel för skrivmaskinens övertagande skulle i förslaget till vattenledningens 

utgiftstat för 194 upptagas. 

§12. 

Genomgicks och granskades Stadsingenjörens förslag till stat för gatuarbetena, renhållning 

och vattenverket för år 1914. 

 

Justeradt d.3 november 1913                                               Som ofvan 

H.K.Brändström”                                                                 å tjänstens vägnar K.H. Santesson 



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 oktober 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Danielsson, fröknarna Björkman och Sundberg; fru 

Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen 

 

§1. 

Protokollen för den 30 september och 16 oktober föredrogs och justerades. 

 

§2. 

J.O. Brändström, Gellivare, som omhändertagit F. O. Engfors’ son Gustav Vilhelm och därför 

tillerkänts en ersättning av 15 kronor för oktober månad, anhöll nu, att arvodet måtte höjas till 

18 kronor pr månad f.o.m. 1 november. Med avslag härå beslöt styrelsen bevilja en ersättning 

av 15 kronor per månad tillsvidare. 

 

§3. 

Avslogs  Alma Wallströms begäran om förhöjning av hennes understöd. 

 

§4. 

Beslöts att för ett pris av 16 kronor inköpa en badbalja till fattiggården. 

 

§5. 

Uppdrogs åt arbetsutskottet att bestämma lämpligaste sättet att kunna hålla gårdsporten vid 

fattiggården stängd. 

 

§6. 

Listan över utdelade extra understöd under oktober föredrogs och godkändes. 

 

7§. 

Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades kr. 166:- 

 

§8. 

Beslöt styrelsen, att tvättstugan i Oscarssons gård i Charlottendal skulle uthyras mot en avgift 

av en krona per dag under förutsättning, att fru Lundberg eller annan lämplig person åtoge sig 

tillsynen över tvättstugan emot en ersättning av tre kronor per månad. 

 

§9. 

På därom av fostermodern Brita Larsson gjord framställning beslöt styrelsen f.o.m. 1 oktober 

höja fosterbarnsarvodet för Axel Harild Löfgren från 5 till 10 kronor per månad. 

 

§10. 

Godkändes en räkning från doktor Kjellman å kr.841:- för vård av andra kommuners 

understödstagare. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen avböja  en av svenska fattigvårdsförbundet gjord inbjudan att deltaga i 

Baltiska utställningen. 

  



§12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att sjömannen Gustaf Adolf Palén måst på grund av styrkt 

sjukdom intagas å fattiggården den 7 oktober och utskrivits därifrån den 28 i samma månad 

samt att kostnaden för hans vård och underhåll utsökts hos Stockholms stad och blevo dessa 

åtgärder av styrelsen godkända. 

 

§13. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Reinhold Karlsson Bring och hans hustru måst intagas å 

fattiggården den 7 oktober, enär de saknade bostad, samt att mannen, som vore sjuk, 

fortfarande vårdades å fattiggården, men att hustrun utgick därifrån den 9 oktober, och blev 

denna åtgärd godkänd av styrelsen. 

 

§14. 

Anmälde tillsyningsmannen, att målaren Isak Valdemar Pettersson måst på grund av styrkt 

sjukdom intagas å fattiggården den 20 oktober, men utgick därifrån redan den 21, enär han av 

enskild person erhållit respengar till Korpilombolo. Och beslöt styrelsen med godkännande 

härav utsöka kostnaden för hans underhåll m.m hos vederbörande kommun. 

 

§15. 

Anmälde tillsyningsmannen, att finska undersåten Hilda Erika Vuokkavaara måst på grund av 

meddelöshet erhålla fri läkarvård och medicin och beslöt styrelsen med godkännande härav, 

att kostnaden härför inte skulle utökas hos statsverket. 

 

§16. 

Beslöt styrelsen att hos Jukkasjärvi kommun utsöka kostnaden för medicin m.m.åt ynglingen 

Axel Martin Nilsson, född den 10 augusti 1897 och son till Ida Magdalena Nilsson. 

 

§17. 

Uppdrogs åt arbetsutskottet att uppgöra förslag till dagar och tider för styrelsens och 

distriktsrådens  sammanträden under nästkommand år. 

 

§18. 

Beslöt styrelsen nedlägga sin emot Jockmocks socken anhängiggjorda talan angående 

ersättning för fattigvård, som lämnats Svea Malmström. 

 

§19. 

Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Alfred 

Ahlström, Albertina Holmström och Magdalena Lindqvist föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§20. 

Föredrogs  och godkändes november  månads understödslistor. Den kontanta utdelningen 

uppgick till 

i I distriktet                                                                   kr. 352:16 

”II       ”                                                                          ”  382:92 

”III      ”                                                                          ”  282:25 

”IV      ”                                                                          ”  267:50 

 

§21. 

Beslöt styrelsen att Sofia Melin skulle intagas å fattiggården. 



 

§22. 

Beslöt styrelsen, att P.A. Håkansson skulle erhålla hjälp en dag i veckan med tvätt och 

rengöring. 

 

§23. 

Anna Sofia Andersson skulle underrättas, att därest hon ej åtnöjdes med det rum, som 

styrelsen anvisat henne, finge hon flytta till fattiggården. 

 

§24. 

Diakonissans rapport över oktober månads utgifter föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

                                                                          §25. 

Företrädde Nils Petter Nilsson – Stråka och anhöll om hyresbidrag och beslöt styrelsen med 

anledning härav uppdraga åt ordföranden och tillsyningsmannen att söka anskaffa lämplig 

bostad åt honom. 

 

§26. 

Avslogs O.A. Öbergs framställning om förhöjning i hyrorna för en del understödstagare, som 

bodde i hans gård i Bergviken. 

 

§27. 

Anna Rysslander beviljades ett hyresbidrag av 10 kronor i månaden tillsvidare. 

 

§28. 

Hulda Melin beviljades en förhöjning i november månads understöd med 10 kronor. 

 

                                                                             Som ofvan 

Justerat                                                                 å tjänsten vägnar 

Tyra Björkman”                                                   J.O. Dahl 

  



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 oktober 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt,Wadstein, Nilsson och Hamnmästaren. 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 13 innevarande oktober. 

 

§2. 

Sedan Magistraten genom utdrag af protokoll den 27 nästlidne oktober förständigat 

Hamndirektionen att ställa sig till efterrättelse Stadsfullmäktiges den 17 maj 1906, §8, fattade 

beslut, att från och med den 1 juni nämnda år under sön – och helgdagar afgift för enkel tur 

vid färd med stadens ångfärja skulle gälla för såväl fram – som återrresa samma dag, 

beslutade Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att anföra besvär hos Konungens 

befallningshafvande öfver Magistratens ifrågavarande beslut. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne af Stadsingenjören afgifven rapport angående 

kajunderbyggnadsarbetena i norra hamnen. 

                                                                                 Som ofvan 

Justeradt den 4/12-13                                               Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                                     K.H. Santesson 



Protokoll november 1913 

 

Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 2O november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, 

Westerberg, Burman, Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, 

Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, 

Fernlund, Sandberg och Nilsson, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Wahlgren, 

Hellström, Nordström, Wallin, Carlgren, Andersson och Leijonflycht, af hvilka Herrar 

Wahlgren, Nordström och Carlgren, anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet och de 

öfriga ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ l. 

Utsågos Herrar Lindquist och Åhrström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 25 

innevarande november kl. 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 16 sistlidne oktober förda protokoll. 

 

§ 3. 

Vid föredragning och granskning af från Folkskolestyrelsen inkommet förslag till utgifts- och 

inkomststat för folkskoleväsendet för år 1914 beslöto Stadsfullmäktige till en början på 

förslag af Beredningsnämnden att beträffande en del af Folkskolestyrelsen i samband med 

förslaget till stat gjorda särskilda framställningar fatta följande beslut: 

att afslå Styrelsens framställning om tillsättande af en ny ordinarie lärarebefattning, enär 

tillfälle nu genom en ordinarie lärares afgång förefinnes att befordra innehafvaren af den e. o. 

lärarebefattningen till ordinarie tjänst; 

att bifalla styrelsens förslag om anställande från och med den l juli 1914 af en ny e. o. 

lärarinna och en lärarinna i huslig ekonomi vid skolan i Karlsvik; 

att endast på så sätt bifalla Styrelsens förslag om lönetillägg åt lärarinnorna i slöjd och huslig 

ekonomi, att åt dem för år 1914 beviljas ett personligt lönetillägg af 150 kronor hvardera, 

samt att anmoda Folkskolestyrelsen att, om dessa lönetillägg anses böra fortfarande utgå, 

inkomma med förslag till definitivt ordnande af nämnda lärarinnors löneförhållanden; 

att afslå förslaget om ett personligt lönetillägg af 300 kronor åt öfverläraren, enär frågan om 

reglering af folkskolelärarnes löner öfver hufvud taget f. n. är föremål för utredning och fråga 

om förhöjning af en gång fastställda löner bör väckas i vanlig ordning som en särskild 

framställning utan samband med staten; 

att afslå styrelsens förslag om löneförhöjning åt vaktmästarne vid östra och västra skolorna, 

enär ej visat blifvit, att deras innehafvande bostäder hafva mindre värde än 400 kronor, till 

hvilket belopp de uppskattats uti den genom Stadsfullmäktiges beslut den 3 juni 1912 

fastställda lönestat; 

att bemyndiga Folkskolestyrelsen att för inlösen af 2:ne äldre lån upptaga ett nytt lån å 21,000 

kronor hos Domkapitlet i Luleå, 

Beträffande själfva staten beslöto Stadsfullmäktige: 

att räntan å skolhusbyggnadslånet skulle upptagas till 3,000 kronor i stället för föreslagna 

5,000 kronor samt att lönerna åt öfverläraren och skolvaktmästarne skulle minskas med.de 

föreslagna löneförhöjningarna tillhopa 450 kronor; 



att såsom ny utgiftspost upptaga ett belopp af 650 kronor, utgörande under år 1913 beslutade 

uttaxeringar, nämligen dels enligt beslut den 27 februari pension åt småskolelärarinnan 

E.Wingård, dels enligt beslut den 10 april kostnader för undervisning i engelska; 

att på grund af ofvan angifna ändringar, innebärande en minskning i utgifter å 3,450 kronor 

samt en ökning å 650 kronor, bristen att uttaxera skulle minskas med 2,800 kronor eller från 

101.000 kronor till 99,200 kronor; 

att de obetydliga förändringar, som kunna blifva en följd af Stadsfullmäktiges öfriga här 

ofvan angifna, från Folkskolestyrelsens förslag afvikande beslut skulle utjämnas genom 

motsvarande ökning eller minskning af posten »oförutsedda utgifter»; 

att med ofvan angifna förändringar fastställa den föreliggande staten samt öfverlämna 

densamma till Magistraten för iakttagande vid uppgörande af generalförslaget. 

 

§ 4. 

Uti till Stadsfullmäktige ställda skrifvelser hade arbetarne Olof Vitalis Is och Johan Otto 

Lindqvist i Karlsvik hvar för sig anhållit om afkortning af dem påförda, men oguldna 

kommunalutskylder för åren 1911 och 1912. 

Sedan stadsfogden afstyrkt bifall till framställningarne, hade Drätselkammaren öfverlämnat 

desamma till Stadsfullmäktige med hemställan om afslag å desamma. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att med bifall till framställningarne bemyndiga stadsfogden att å 

nästafgifvande afkortningsförslag upptaga Is' resterande utskylder för år 1911 Kr. 55: 48 samt 

för år 1912 Kr. 72: 60 samt Lindqvists restförda utskylder för år 1911 Kr. 33: 50. 

 

§ 5. 

Uti afgifvet yttrande öfver en från A.Ander m.fl. inkommen framställning om anordnande af 

kaj vid Skurholmsfjärden i Lulsunds-gatans förlängning hade Hamndirektionen på grund af 

det ringa vattendjupet därstädes afstyrkt framställningen om anordnande af en brygga på 

föreslaget ställe, men däremot föreslagit, att en tilläggsbrygga i enlighet med af 

Hamnmästaren uppgjort förslag finge för en kostnad af högst 2,400 kronor utföras i 

förlängningen af Pilgatan, när dit ledande gata blir iordningställd, så att körtrafik med bryggan 

kan anordnas. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag 

samt bestämde, att erforderligt belopp skulle utgå af hamnmedel. 

 

§ 6. 

Sedan Hamndirektionen hos statens järnvägars härvarande distriktsförvaltning anhållit om 

tillstånd att få utföra den af Stadsfullmäktige den 19 december 1911 beslutade förändringen af 

hamnspåren å södra hamnplanen, men därvid erhållit det svar, att statens järnvägar icke kunde 

godkänna den föreslagna anordningen, hade Hamndirektionen, som på grund häraf icke kunde 

utföra densamma, låtit genom en för ändamålet särskilt utsedd kommitté uppgöra nytt förslag 

af oktober 1912 till ordnande af bland annat trafikeringsförhållandena vid södra hamnen, med 

anledning af hvilket förslag statens järnvägar meddelat, att mot hamnspårets förändring och 

anordnande på nu föreslaget sätt intet vore att erinra från järnvägens sida. 

Som emellertid dessa spår förändringar enligt uppgjort kostnadsförslag skulle komma att 

draga en kostnad af 50,000 kronor och Hamndirektionen ansett detta belopp vara för stort för 

att kunna bestridas med under nästkommande år inflytande hamnmedel, hade 

Hamndirektionen låtit genom Stadsingenjören uppdela arbetena på tvänne år på så sätt, att på 

arbetena under år 1914 skulle komma en kostnad af 25,790 kronor och på 1915 års arbeten 

24,210 kronor. 



Under erinran att nu föreslagna spåranordningar icke voro i full, men dock hufvudsaklig 

öfverensstämmelse med af Stadsfullmäktige 

den 14 september 1911 fastställd plan för södra hamnplanens ordnande, hade 

Hamndirektionen vid företagen slutlig behandling af ärendet beslutit att ingå till 

Stadsfullmäktige med hemställan, att ifrågavarande förslag af oktober 1912 till ordnande af 

trafikeringsförhållandena vid södra hamnen måtte af Stadsfullmäktige godkännas till 

utförande under åren 1914 och 1915. 

Hamndirektionen hade vidare beslutit, att i enlighet med Stadsingenjörens förslag 25,790 

kronor skulle för detta ändamål upptagas i förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att bifalla, hvad Hamndirektionen sålunda föreslagit. 

 

§ 7. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade uti af Drätselkammaren infordrat förslag till 

utsträckning af gatubelysningen nattetid framhållit, att lämplig nattbelysning borde anordnas 

på så sätt, att bränntiden för de båglampor, som nu släckas kl. 12 på natten, utsträckes till l½ 

timme före soluppgången, hvilket kunde göras utan extra anläggningskostnader med endast 

tillägg för utgifterna för ström, båglampskol och extra hjälp med kolningen. 

Sedan antecknats, att stadens själfkostnadspris för en utsträckning af gatubelysningen på 

sålunda föreslaget sätt blefve cirka 1,000 kronor, räknadt från slutet af oktober till slutet af 

april, hade Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till 

förslaget. 

Därjämte hade Drätselkammaren beslutit, att gatubelysningen skulle utsträckas på nu 

föreslaget sätt provisoriskt, till dess Stadsfullmäktige fattat beslut i saken. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att 

Drätselkammaren skulle bemyndigas att för innevarande belysningsår på försök anordna 

gatubelysningen på nu föreslaget sätt.  

§ 8. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande öfverlämnat en från G.Hägglund m. 

fl. inkommen framställning, att staden tillhörande mark intill verkstadsområdet vid Notviken 

snarast möjligt måtte uppdelas och utstakas i tomter för försäljning samt att dessa tomter 

måtte få i första hand användas till uppläggsplats för byggnadsmaterialier, till dess äganderätt 

af desamma kunde förvärfvas. 

Vid föredragning af detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att med hänvisning därtill, att 

Stadsfullmäktige den 16 innevarande oktober lämnat Byggnadsnämnden i uppdrag att låta 

uppgöra förslag till indelning i tomter af området närmast söder om Notviksverkstaden samt 

till dessa tomters upplåtande och bebyggande, till Stadsfullmäktige återställa framställningen 

med det yttrande beträffande sökandenas begäran att få upplägga byggnadsmateriel på de 

blifvande tomterna, att det syntes Drätselkammaren på anförda skäl olämpligt att på förhand 

anvisa dylika upplagsplatser. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att framställningen f.n. ej 

skulle till annan åtgärd föranleda än att sökandena beträffande begäran om upplagsplatser för 

virke skulle hänvisas att därom söka särskildt tillstånd hos Drätselkammaren. 

 

§ 9. 

Brandchefen hade under framhållande af de svårigheter, som uppstått vid rekryteringen af det 

extra brandmanskapet, uti till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hemställt, att Kammaren 

ville hos Stadsfullmäktige göra framställning om sådan ändring i den fasta brandkårens styrka 

och sammansättning, att de ordinarie brandmännens antal ökas med två man mot det att de 

extra brandmännens antal minskas med tre man. 



Drätselkammaren hade därefter öfverlämnat Brandchefens framställning till Stadsfullmäktige 

med hemställan om bifall till densamma samt i samband därmed beslutit, att löneförmåner för 

ytterligare 2 brandmän skulle förslagsvis upptagas i 1914 års statförslag. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden och 

efter votering med 13 röster mot 10, hvilka afgåfvos för bifall till Drätselkammarens förslag, 

att vidtaga sådan ändring uti den fasta brandkårens styrka, att en extra brandman utbytes mot 

en ordinarie sådan samt att arfvodet för de 4 återstående extra brandmännen höjes från 100 

kronor till 150 kronor per år, allt räknadt från nästa års början. 

 

§ 10. 

Under framhållande af det otillfredsställande däri att de två brandposter, som finnas i 

Bergviken, äro belägna på västra sidan om järnvägen, under det att nästan hela den bebyggda 

delen af Bergviken ligger på östra sidan, hade Brandchefen hos Drätselkammaren gjort 

framställning om upptagande i förslaget till nästa års utgiftsstat för vatten- och af 

loppsledningar af 875 kronor, utgörande kostnaden för 3 st. nya brandposter och 2 st. så 

kallade slangrännor till desamma. Drätselkammaren hade därefter öfversändt Brandchefens 

framställning till Stadsfullmäktige med hemställan om anslagets beviljande. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen samt bestämde, 

att erforderligt belopp skulle uttaxeras. 

 

§ 11. 

Sedan Drätselkammaren med anledning af Stadsfullmäktiges uppdrag för Kammaren att låta 

upprätta förslag till närmare bestämmelser för upplåtelse af den s.k. Svartöudden till 

egnahemstomter åt stadens invånare uppdragit åt Stadskamreraren, Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren att gemensamt inkomma med förslag i ärendet, hade kommitterade till 

Drätselkammaren aflämnat sådant förslag. 

Vid föredragning af detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att öfversända 

kommitterades förslag till Stadsfullmäktige med hemställan att Svartöudden icke måtte till 

bebyggande upplåtas och detta på följande skäl, nämligen: 

l:o) att området ligger så nära inpå den planlagda staden, att det bör reserveras för framtida 

behof; 

2:o) att området, beläget som det är inpå järnvägens lokomotivstallar och kolupplag, icke är ur 

hälsosynpunkt lämpligt till bostadsbebyggande; 

3:o) att en del af tomterna ligga så lågt, att källare i grunden och aflopp ej torde kunna 

erhållas; 

4:o) att det viktigaste skälet, som framhållits till förmån för upplåtelse af området, nämligen 

de stränga byggnadsbestämmelserna för den planlagda staden, som omöjliggöra byggande af 

mindre egnahemshus, redan torde hafva i väsentlig mån undanröjts, i det Byggnadsnämnden 

under innevarande år upprepade gånger lämnat dispens från i § 38 mom. 2 af gällande 

byggnadsordning föreskrifna minimiytinnehåll, när det gällt tomter inom s. k. nya stadsdelen, 

d. v. s. stadsdelen norr om Lulsundsgatan med Östermalm. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förevarande 

förslag. 

 

§ 12. 

Uti afgifvet yttrande of ver en af Luleå Ångsåg m. fl. hos Stadsfullmäktige gjord anhållan om 

iordningställande så fort som möjligt af Lotsgatan mellan Kungs- och Hermelinsgatorna, enär 

förut trafikerad provisorisk väg genom tomt N:o 204 komme att af tomtägaren afstängas för 

körtrafik, hade Drätselkammaren hemställt, att då Lotagatans iordningställande skulle draga 

allt för stora kostnader i förhållande till där förekommande ringa trafik, en väg måtte få på 



stadens bekostnad anläggas omkring sydvästra hörnet af fastigheten N:o 204, hvarjämte 

Kammaren beslutit att i förslaget till nästkommande års utgiftsstat upptaga beräknade 

kostnaden härför 200 kronor. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla detta förslag. 

 

§ 13. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Johan Hellsten m. fl. 

inkommen framställning om vattenlednings framdragande i Hermelinsgatan till kvarteren 

Kenen och Elgen, hade Drätselkammaren nu återsändt framställningen till Stadsfullmäktige 

med meddelande, att Drätselkammaren med stöd af Stadsfullmäktiges beslut den 14 

september 1911, § 3, under tilländagången sommar utfört anläggningen i fråga. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att framställningen icke skulle 

till vidare åtgärd föranleda. 

 

§ 14. 

Fastighetsaktiebolaget Spiggen hade gjort erbjudande till Drätselkammaren att förvärfva 

bolaget tillhörig del af fastigheten N:o 191, fallande inom Lotsgatan och kvarteret Stören samt 

utgörande enligt Stadsingenjörens uppgift 895,21 kvm. eller 10,155 kv.-fot, emot ett pris 

motsvarande halfva  zonvärdet eller 12,5 öre per kv.-fot. 

Sedan antecknats, att lösesumman skulle blifva 1,269 kronor 38 Öre, hade Drätselkammaren 

beslutit, att då Lotsgatans framdragande endast vore en tidsfråga, i det att den blifvande 

landsvägen till Svartö-och Skurholmsstäderna vore afsedd att anslutas till staden vid Lots-

gatans mynning, hos Stadsfullmäktige hemställa, att området måtte af staden till angifvet pris 

inköpas. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur 

fastighetsfonden. 

 

§ 15. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt hos 

Stadsfullmäktige gjord begäran om ett anslag 

af 600 kronor för uppehållande af anstaltens verksamhet för år 1914 hade Drätselkammaren 

hemställt om bifall till densamma. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen samt beslöto att 

anslaget skulle uttaxeras. 

 

§ 16. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren öfversändt en af Herr Nilsson m.fl. 

väckt motion att Fullmäktige ville dels anslå ett belopp af 400 kronor till anställande af en 

lefnadskostnadsundersökning i samverkan med den af Kungl. Socialstyrelsen igångsatta 

undersökningen beträffande landets öfriga delar, dels ock utse kontrollanter för att öfvervaka 

och kontrollera undersökningsarbetet. 

Då det vid olika tillfällen, särskildt vid löneuppgörelser och för statistiska ändamål af olika 

slag, vore af stor vikt att erhålla så vidt möjligt tillförlitliga uppgifter om lefnadskostnaderna 

för ett genomsnittshushåll, särskildt bland de mindre bemedlade, hade Drätselkammaren 

tillstyrkt bifall till den väckta motionen. 

På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 22 röster 

mot l, hvilken afgafs för rent afslag, att för angifvet ändamål anslå ett belopp af 400 kronor att 

anskaffas genom uttaxering äfvensom att för kontrollering af undersökningsarbetet utse en 



kommitté af tre personer, nämligen öfveringenjören C.Tillman, maskinisten E.Sandberg och 

handlanden Sven Johansson med den förstnämnde som sammankallande. 

 

§ 17. 

Luleå Folketshus Förening u. p. a. hade i en till Drätselkammaren ingifven ansökan anhållit 

att få för reglering af tomt N:o l i kvarteret Karpen göra följande ägoutbyte med Luleå stad: 

’Föreningen afstår till Luleå stad sin del af fastigheten N:o 238, som faller inom Skomakare- 

och Sandviksgatorna, utgörande 43,54 kvm. eller 494 kv.-fot, mot det att föreningen af staden 

erhåller dels den del af utfyllningen utanför fastigheten N:o 238, som faller inom blifvande 

tomt N:o l i kvarteret Karpen, dels staden tillhörig del af fastigheten N:o 497, som faller inom 

samma tomt, utgörande tillhopa 98,72 kvm. eller 1120 kv.-fot. 

För de 626 kv.-fot, som föreningen erhåller utöfver hvad den lämnar till staden, erlägger 

föreningen, räknadt efter zonvärdet, en mellangift af 187 kronor 80 öre’. 

Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande öfver ansökningen tillstyrkt densamma, hade 

Drätselkammaren öfversändt densamma till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till 

ägoutbytet på föreslaget sätt. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att genom bytet inflytande medel skulle 

läggas till fastighetsfonden. 

 

§ 18. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat dels från den af Stadsfullmäktige 

tillsatta Idrottskommittén inkommet förslag till ordnande af en idrottsplats i kvarteret Loet, 

dels ock af Idrottsföreningen Kamraternas lokalafdelning i Luleå gjord framställning, att 

Fullmäktige ville besluta att för en idrottsplans anläggning fritt upplåta nödig areal planerad 

mark för alltid eller på viss tid, dock minst 20 år. mot skyldighet för föreningen att underhålla 

anläggningen. 

Sedan Stadsingenjören i af ritning åtföljdt yttrande tillstyrkt dels att kvarteret Loet eller norra 

järnvägstorget måtte jämte tillstötande del af Prästgatan på vissa villkor upplåtas till 

Idrottsföreningen Kamraterna, dels att staden ville anvisa ett belopp af 5,500 kronor till 

kvarterets planering, så att det blir användbart till idrottsplan, hade Drätselkammaren vid 

ärendets behandling förklarat sig på anförda skäl på det bestämdaste afstyrka ett upplåtande 

för ändamålet af kvarteret Loet, men däremot föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta att 

till Idrottsföreningen Kamraterna på 20 år afgiftsfritt upplåta ett å af Stadsingenjören 

upprättad karta närmare utmärkt område å Gultzauudden om 60 X 110 meter förutom 

erforderligt intill liggande område för åskådareplatsers anordnande mot följande villkor: 

att endast förutnämnda område af 60 x 110 meter får planeras; 

att området i öfrigt ej får planeras utan Drätselkammarens särskilda medgivande; 

att föreningen redan år 1914 påför matjord och ordnar platsen i ungefärlig öfverenstämmelse 

med bilagd karta; 

att föreningen endast vid täflingar och uppvisningar eller eljest, då entré skall tagas, får 

omgifva detsamma med tätt stängsel; 

att föreningen icke får utan tillstånd af stadens myndigheter uppföra permanent stängsel eller 

byggnad, som erfordras för åskådarplatser; 

att föreningen ovillkorligen ställer sig till efterrättelse de fordringar med afseende på områdets 

renhållning, som Drätselkammaren kan komma att ålägga densamma, samt när som helst 

lämnar af staden utsedd kontrollant tillfälle att inspektera platsen; 

att föreningen i god tid före planeringsarbetenas början till Drätselkammaren aflämnar 

säkerhet för de åtagna arbetenas behöriga utförande; 



att föreningen icke utan Drätselkammarens medgifvande äger på annan öfverlåta 

dispositionen af det upplåtna området, samt 

att Drätselkammaren förbehålles rätt att efter förslag af föreningen fastställa stadgande för 

planens användande. 

Slutligen hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige måtte såsom bidrag till 

planering af planen anslå ett belopp af 2,500 kr. 

Vid företagen behandling af detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige ville för en tid af 20 år till Idrottsföreningen Kamraterna i och för 

anordnande af en idrottsplan upplåta kvarteret Loet jämte angränsande del af Prästgatan samt 

såsom bidrag till platsens planerande anvisa ett belopp af 5,500 kronor, allt emot de villkor, 

som Drätselkammaren föreslagit för upplåtelse af plats på Gultzauudden, samt 

Stadsingenjören föreslagit för denna upplåtelse, dock med det tillägg att, därest föreningen 

upplöses och 

annan förening med likartadt ändamål ej öfvertager dess rörelse, staden utan lösen får 

öfvertaga anläggningen. Därjämte föreslog Beredningsnämnden, att erforderligt belopp skulle 

anskaffas genom uttaxering. 

Herr Falk hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han ej röstat för detta 

Beredningsnämndens förslag. 

Sedan ett vid ärendets behandling hos Stadsfullmäktige väckt förslag om bordläggning blifvit 

afslaget, företogs först till afgörande frågan om upplåtelse af visst område, och framställdes 

därvid tre yrkanden, nämligen dels om bifall till Beredningsnämndens förslag, dels om bifall 

till Drätselkammarens förslag och dels om rent afslag. Vid framställd proposition förklarades 

det förstnämnda yrkandet antaget, och då votering begärdes, antogs till kontraproposition i 

hufvudvoteringen med 11 röster mot 11 och ordförandens utslagsröst yrkandet om bifall till 

Drätselkammarens förslag, hvarefter Stadsfullmäktige i hufvudvoteringen med 12 röster mot 

10 biföllo Beredningsnämndens förslag. Emot detta beslut anmälde Herrar Brändström, 

Lindgren, Falk och Nilsson sin reservation. 

I fråga om det af Beredningsnämnden föreslagna anslaget till platsens planerande förklarade 

ordföranden, att för dess beviljande fordrades två tredjedelars röstpluralitet. Vid anställd 

votering afgåfvos 11 röster för bifall och 11 röster för afslag, hvadan Stadsfullmäktige afslagit 

det föreslagna anslaget. 

 

§ 19. 

Sedan Stadsfullmäktige för yttrande till Drätselkammaren remitterat en af J.A.Öhman nm. fl. 

gjord framställning om åtgärders vidtagande för bostadsbristens afhjälpande, hade 

Drätselkammaren, under erinran att flera åtgärder från det allmännas sida redan vidtagits i 

detta syfte, nämligen dels att öka bostadslägenheternas antal, dels att underlätta byggande af 

egna hem såväl inom som utom den planlagda staden, på anförda skäl hemställt, att 

framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 20. 

Sedan Herr Nilsson hos Konungens Befallningshafvande anfört besvär öfver 

Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 16 sistlidne oktober förrättade val af ledamöter och 

suppleanter i pensionsnämnden samt Konungens Befallningshafvande infordrat 

Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmars förklaring öfver besvären, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att såsom sitt yttrande i ärendet 

anföra, att då klaganden icke ens påstått, att någon olaglighet begåtts vid valet, besvären icke 

borde förtjäna afseende. 

 



§ 21. 

Vid föredragning af från häradsskrifvaren P.O.Nordström och bankdirektören A.Leijonflycht 

inkomna afsägelser af ledamotskap af Stadsfullmäktige beslöto Stadsfullmäktige på 

hemställan af Beredningsnämnden att godkänna afsägelserna. 

 

§ 22. 

Sedan baningenjören R. Schültz på grund af afflyttning från orten afsagt sig uppdraget att vara 

medlem af Byggnadsnämnden, beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att 

med godkännande af afsägelsen till ledamot af Byggnadsnämnden i hans ställe för tiden intill 

1914 års utgång utse länsnotarien O.Forssgren. 

 

§ 23. 

Godkände Stadsfullmäktige af Herr Edström uppgifvit förfall för utevaro från sammanträdet 

den 16 sistlidne oktober. 

 

§ 24. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o)   Kronokassören   L.Westerlunds   begäran om löneförhöjning; 

2:o) C.W.Anderssons begäran att få köpa stadens del af tomten N:o 5 i kvarteret Tjädern; 

3:o)   En   framställning   från   stadens poliskår om löneförhöjning; 

4:o) Brandchefens framställning om lönereglering för fasta brandkårens befäl; 

5:o) Norrbottens läns Arbetsförmedlingsanstalts begäran om anslag för år 1914; 

6:o) E.Lindbergs framställning om upphäfvande af Drätselkammarens beslut att entlediga 

honom från eldarebefattningen vid stadshuset; 

7:o)   Slumsystrarnes begäran om anslag för år 1914; 

8:o)   K.O.Sjöholms begäran om afkorning af kommunalutskylder; 

9:o) C.F.Wikströms anhållan om anordnande af utfartsväg från vretan N:ris 445—447; 

10:o) O.Wikströms begäran om upphäfvande af Drätselkammarens beslut att uppsäga honom 

såsom entreprenör för elektricitetsverket. 

 

§ 25. 

Till Beredningsnämnden remitterades C.A.Palms afsägelse af uppdraget att vara suppleant i 

pensionsnämnden. 

Som ofvan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt.  

A.Holm. 

 

Vid protokollets justering aflämnades af Herr Brändström skriftliga reservationer mot de 

fattade besluten enligt §§ 4 och 18. 

Per Segerstedt 

 

Justeradt: 

Per Segerstedt, Oskar Åhrström, Melcher Lindquist.” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 

november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gärde och J.A Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet av den 23 innevarande oktober. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna 

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll av den 29/8 1913, ang. avslag å framställningen om 

resebidrag till Stadsingenjören E.Kinman; 

2:o) Stadsfullmäktiges protokoll av den 11/9 1913, betr.§§ 4-6, 8-10 och 21. 

 

§3. 

Föredrogs ånyo filare David Anderssons anhållan i skrivelse till drätselkammaren att få köpa 

tomt invid Notviksverkstaden å Mjölkudden för byggande av ett ”eget hem”. Nämnden 

beslutade, att med bordläggning av ärendet i öfrigt lämna sökanden underrättelse att besked i 

saken kan lämnas först sedan tomtindelning och byggnadsbestämmelser blivit för området 

fastställda, varom Stadsfullmäktige numera gått i författning. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av J.A. Öhman m.fl. gjort anhållan 

om åtgärders vidtagande för bostadsbristens avhjälpande i första hand genom att 

Järnvägsverkstadspersonalens bostadsfråga ordnades dels genom Järnvägsmyndigheternas 

försorg dels så, Luleå stad upplåter för bebyggande vid Notviken tillräckligt antal lämpliga 

byggnadstomter samt att Stadsfullmäktige skyndsamt vidtager åtgärder för upplåtande av 

staden tillhörig mark, lämplig för egnahemsbyggande i stadens omedelbara närhet ävensom 

vidtaga åtgärder för uppförande av bostäder för i stadens tjänst varande personer. Vid förnyad 

föredragning av detta ärende, beslutade nämnden att avgiva följande yttrande. Flera åtgärder 

ha från det allmännas sida redan vidtagits i detta syfte, nämligen dels att öka 

bostadslägenheternas antal dels att underlätta byggande av egna hem såväl inom som utom 

den planlagda staden. Sålunda har på förslag av Statens Järnvägars härvarande 

distriktsförvaltning Kungl. Järnvägsstyrelsen hos Kungl. Maj:t begärt anslag av 161000 

kronor till uppförande vid Notviken av 7 st.bostadshus om 4 lägenheter vardera, med plats 

alltså för icke mindre än 28 familjer. Vidare har Byggnadsnämnden under behandling ett 

förslag till ändringar av den för staden gällande byggnadsordningen beträffande den s.k. nya 

stadsdelen incl.Östermalm, vilka ändringar avse möjliggörande av ifrågande stadsdels 

bebyggande med hus av mindre dimensioner än som med gällande bestämmelser är möjligt. 

Slutligen ha Stadsfullmäktige den 16  sistlidne oktober uppdragit till Byggnadsnämnden att 

snarast möjligt uppgöra förslag dels till bestämmelser för dessa tomters upplåtande och 

bebyggande. Med hänsyn till redan vidtagna åtgärder ansåg nämnden slutligen, att sökandenas 

begäran att staden måtte för sina tjänstemän uppföra bostäder icke måtte föranleda åtgärd, i 

synnerhet som dessa själva icke gjort någon framställning i saken. 

 

§5. 

Fastighetsbolaget Spiggen hade gjort erbjudande till drätselkammaren att förvärva bolaget 

tillhörig del av fastighet n:r 191, fallande inom Lotsgatan och kvarteret Stören samt utgörande 

enligt Stadsingenjörens uppgift 895,21 kvm, eller 10155 kv.fot, emot ett pris motsvarande 

halva zonvärdet eller 12,5 öre pr kv.fot.Sedan antecknats, att lösensumman skulle bliva 1269 



kronor 38 öre, beslutade nämnden, att, då Lotsgatans framdragande endast vore en tidsfråga, i 

det att den blivande landsvägen till Svartö-och Skurholmstäderna vore avsedd att anslutas till 

staden vid Lotsgatans mynning, hos Stadsfullmäktige hemställa, att området måtte av staden 

till angivet pris inköpas. 

 

§6. 

Sedan Stadsingenjören i avgivet yttrande över Fastighetsaktiebolaget Lejonets hembud till 

staden att förvärva diverse tomter och tomtdelar i s.k. nya stadsdelen och Östermalm på 

anförda skäl avstyrkt framställningen, beslutade nämnden återremittera ärendet till 

Stadsingenjören med uppdrag för denne att träda i underhandling med bolaget för inhämtande 

av lägsta pris beträffande utbjudna tomter i kvarteret Rönnen. 

 

§7. 

Med anledning av en av J.E Rosén gjord framställning om viss ändring i villkoren för 

ifrågasatt ägobyte rörande för Lots-och Hermelinsgatorna erforderlig mark, beslutade 

nämnden att, i enlighet med vad Stadsingenjören uti angivet yttrande föreslagit, såtillvida 

bifalla ansökan, att Rosén får, till dess staden framdrager gatan, disponera den del av 

fastigheten n:r 201, som tillfaller staden vid bytet med undantag av de delar, som falla inom  

av lokomotivföraren A:F.Olsson utförd odling å vret.n.r 201 och 196; och skulle Rosén innan 

vidare åtgöres i saken skriftligen förklara sig godkänna  bytesvillkoren. Nämnden beslutade 

vidare att uppdraga till Stadsbyggmästaren, att verkställa undersökning, i vad mån de tre 

byggnader, som enligt bytesförslaget tillfalla staden befinna sig i samma skick, som när 

senaste värdering av desamma verkställdes av Stadsbyggmästaren. 

 

§8. 

Beslutade nämnden att avslå av J.E.Rosén gjord ansökan att få arrendera ett område av vretan 

196 och 201, enär området f.n. vore utarrenderat till annan person, som enligt nämnden 

mening borde äga företrädesrätt till arrendet. 

 

§9. 

Efter föredragning av en av Stadskamreraren i ärendet ingiven skrivelse beslutade nämden 

beträffande de till F. Flygare av Stadsfullmäktige åren 1878 och 1880 upplåtna områden i 

Mjölkudden att uppdraga till Stadsingenjören att utreda, varest de upplåtna områdena äro 

belägna, och i vad mån arrendatorn uppfyllt de av Stadsfullmäktige fastställda villkoren samt 

att efetrdebitering av tomtöre skall göras för det upplåtna området f.o.m. år 1905. 

 

§10. 

Sedan Hälsovårdsnämnden i inkommet protokollsutdrag förklarat sig f.n. icke kunna avgiva 

yttrande över de översända analysbevisen rörande arsenikförekomsten i stadshusets 

banklokaler, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att, då skäl icke förelåg att 

vidtaga någon åtgärd i saken, lägga protokollet till handlingarna. 

 

§11. 

Föredrogs följande av Stadsingenjören inlämnade tablå över nämnden på hemställan av 

Stadsingenjören att antaga av Bergman&Beving, Stockholm, avgivet anbud att leverera 

Dreyer, Rosenkranz & Droops: vattenmätare till följande pris: 

20 st. 13 m/m till Kr. 24:- pr st. 

20 ”   20 m/m till ”     27:25 pr st 

10 ”   25 m/m till ”     32:25 pr st 

Netto, fritt Luleå, inclusive tull, frakt och emballage. 



§12. 

Bestämdes att nästa sammanträde skulle hållas fredagen den 7 instundande november kl. 5.30 

e.m. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade med begäran om yttrande till drätselkammaren översänt en av P. Th. 

Aurén m.fl. hos Stadsfullmäktige gjord framställning om Pilgatans framdragande till tomten 

n:r 5 kvarteret Renen. Sedan Stadsingenjören beräknat kostnaden för upptagande av gatan till 

5 meters bredd utefetr södra sidan av Pilgatan från landsvägen till tomt n:r 4 Renen, beslutade 

nämnden att hos Stadsfullmäktige hemställa att Pilgatan finge på av Stadsingenjören 

föreslagit sätt iordningställas för en kostnad av högst 630 kronor; och skulle detta belopp 

upptagas i förslaget till utgiftsstat för år 1914. 

 

§14. 

Föredrogs och godkändes följande förslag till utgifts- och inkomsttater för år 1914 nämligen 

elektricitetesverket och vattenverket. 

”Förslag till inkomst-och utgiftsstat för elektricitetsverket-------------” Bil.29. 

”Förslag till stat för år 1914”------------------------------------------------” Bil.30 

 

§15. 

Med anledning av att Brandchefen i sitt förslag till utgiftsstat för år 1914 upptagit kostnad för 

inköp av en brandatumobil föredrogs nu en av Brandchefen uppgjord förteckning över 

inkomna offerter å automobiler och automobilchassier jämte tillhörande anbud Efter 

föredragning vidare av genom Brandchefens försorg infordrade utlåtanden från Brandcheferna 

i Gävle och Östersund rörande brandautomobilarnas tillförlitlighet och framkomlighet 

vintertid, beslutade emellertid nämnden att låta med frågan om anskaffande av automobil 

anstå till ett kommande år. Nämnden beslutade vidare i anslutning härtill, att kostnaden för 

anskaffning av automobil med tillbehör, kr. 9475.- skulle ur förslaget till utgiftsstat utgå och 

att i stället under rubrik h upptaget belopp 900 kr. för skoning och underhåll av 2 hästar skulle 

ökas till 1800 kr. såsom underhåll av 4 sådana. Nämnden beslutade slutligen, att, då av 

Brandchefen införskaffade veterinärsbetyg utvisade, att utbyte av 2:ne av brandkårens hästar 

inom kort torde bliva nödvändigt i förslaget till innevarande års stat för brandväsendet under 

rubrik oförutsedda utgifter upptaga kostnaden för inköp av en häst à 2000 kronor med 

fråndrag av 100 kronor eller slaktvärdet för den häst, som eventuellt måste under året 

kasseras. 

 

§16 

Föredrogs en av Elektr. AB Fram till drätselkammaren ingiven skrivelse med begäran om 

anstånd med de ritningar, som enligt elektricitetsverkets föreskrifter skola medfölja anmälan 

om nyanläggning eller ändring, som avser huvudledning, dels om uttalande från nämndens 

sida om i den omsättning å Frams rörelse inom staden, varå överenskommen rabatt skall 

beräknas, kontant lampförsäljning skall inräknas och bokföras på samma sätt som övriga 

inkomster. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att remittera framställningen 

till Elektricitetsverkets föreståndare för yttrande. 

 

§17. 

Beslutade nämnden att låta i 500 ex. trycka entrepenörens vid elektricitetsverket angivna 

anbud för att tillhandahållas abonnenterna. 

 

§18. 



Beslutade nämnden att bevilja förre eldaren J.O. Blomqvist fri elektrisk ström till bostaden, så 

länge han bestrider vaktmästaretjänsten vid fattigården på förordnande under den ord. 

Vaktmästarens tjänstledighet. 

 

§19. 

Brandmästaren O.P Stråhle hade hos drätselkammaren hemställt att till honom utgående 

uniformsbeklädnader in natura måtte få ersättas med kontant beklädnadsersättning av 150 

kronor pr år. Sedan Brandchefen upplyst att han hos Stadsfullmäktige i särskild skrivelse 

hemställt om lönereglering för brandbefälet, beslutade nämnden att i avvaktan härpå 

framställningen icke skulle till åtgärd föranleda. 

 

§20. 

Beviljade nämnden Stadsingenjören att begärt anslag av 35 kronor för skrivhjälp för 

upprättande av 4:de kvartalets vattendebiteringslängd m. m. 

  

                                                                                 Som ovan 

Justeradt 19 7 13                                                      å tjänstens vägnar: 

                    11                                                         K.H. Santesson 

H.K.Brändström” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 

november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Gärde och NiIsson ävensom Stadsingenjören 

och Elektricitetsverkets föreståndare. 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet av den 3 innevarande november. 

 

§2. 

Föredrogs ånyo Elektr. AB Frams skrivelse till drätselkammaren med begäran dels om 

anstånd med avlämnandet av de ritningar, som enligt föreskrift skola medfölja anmälan till 

Eletricitetsverket om nyanläggning eller ändring, som avser huvudledning, dels om uttalande 

från nämndens sida, huruvida i den omsättning å Frams rörelse inom staden, varå 

överenskommen rabatt skall beräknas, kontant armatur och lampförsäljning skall inräknas och 

bokföras på samma sätt som övriga inkomster. Beträffande först begärt anstånd med 

avlämnande av ifrågavarande ritningar beslutade nämnden, att i överensstämmelse med 

entrepenörsinstruktionen, § 6, överlämna till Elektricitetsverkets föreståndare att meddela det 

anstånd, han anser lämpligt medgiva. Nämnden beslutade vidare att, då i gällande kontrakt, 

tydlig föreskrift finnes, att årsrabatt skall räknas å anbudets priser i visst förhållande till 

föregående års omsättning å Frams rörelse inom staden, utan att något undantag angives, med 

Frams rörelse inom staden måste avses allt utfört arbete och all försåld material utan 

undantag, således även lampor och armatur. Nämnden beslutade slutligen beträffande i 

kontraktet, § 2, befintlig bestämmelse om åliggande  för entrepenören att utskriva noggrant 

specifierande räkningar å allt utfört arbete och all försåld materiel utan undantag, att lämna 

Elektricitetsverkets föreståndare bemyndigande att, om så befinnes lämpligt, låta entrepenören 

beträffande kontantförsäljning av lampor och armatur använda den enklare bokföirng och 

redovisning, som Elektricitetsverkets föreståndare kan godkänna. 

 

§3. 

Godkändes av Elektr. AB Fram ställd borgen av Gustav Edström, J.Johansson, C.L.Thurfjell 

och W. Thurfjell å kontraktet rörande entrepenörskap för Luleå stads Elektricitetsverk. 

 

§4. 

Föredrogs en från Elektricitetsverkets föreståndare till drätselkammaren inlämnad skrivelse 

innehållande anmälan del att entrepenören i flera avseenden icke följer gällande instruktion 

och föreskrifter dels att i skrivelsen uppräkande abonnenter vid reparationenr och 

utvidgningar av sina ledningar anlitade montören Wikström. Nämnden beslutade emellertid, 

att anmälningarna f.n. icke skulle till annan åtgärd föranleda än att genom Elektricitetsverkets 

försorg skriftlig erinran skulle göras till Wikström och de abonnenter, som anlitade honom, att 

ett sådant förfaringssätt icke vore tillåtet. 

 

§5. 

Godkändes av Elektricitetsverkets föreståndare vidtagen åtgärd att av entrepenören vid 

accumulatorsbatteriets ombyggnad inköpa överblivna 15 damejeaner syra till ett pris av Kr. 

10.20 pr damejean. 

 

§6. 

Beslutade nämnden på hemställan av Elektricitetsverkets föreståndare att antaga av 

Allgemeine Elektricitätsgesellschaft avgivet anbud att leverera 1000 st. metalltrådslampor till 

ett grundpris av 1,275 pr.st., fritt Luleå. 



§7. 

Sedan maskinist O. Andersson enligt från Elektricitetsverkets föreståndare ingången anmälan 

icke med gott vitsord skött sin tjänst vid verket, beslutade nämnden att icke föreslå honom till 

uppflyttning i den högre lönegrad, vartill han enligt gällande lönereglemente eljest vore 

berättigad. 

 

§8. 

Efter föredragning av herr Fernlunds hos Stadsfullmäktige väckta motion om viss ändring i i § 

10 av gällande reglemente för Elektricitetsverket, belsutade nämnden att återremittera ärendet 

till Elektricitetsverkets föreståndare för förnyat yttrande med anledning av de ändrade 

förhållanden som inträtt i och med antagande av endast en entreprenör. 

 

§9. 

Beslutade nämnden att låta trycka 500 exemplar av instruktion för entrepenören vid Luleå 

stads Elektricitetsverk.  

§10. 

Luleå Folkets Hus förening u.p.a. hade i till drätselkammaren ställd ansökan anhållit att få för 

reglering av tomt N:r 1 i kvarteret Karpen göra följande ägoutbyte med Luleå stad: 

Föreningen avstår till Luleå stad sin del av fastighet N:r 238, som faller inom Skomakare- och 

Sandviksgatorna, utgörande 43,54 kvm, eller 494 kv.fot mot det att föreningen av staden 

erhåller dels den del av utfyllningen utanför fastighet N.r 238, som faller inom blivande tomt 

N:r 1 i kvarteret Karpen dels staden tillhörig del av fastighet N:r 497, som faller inom samma 

tomt, utgörande tillhopa 98,72 kvm, eller 1120 kv.fot. För de 626 kv.fot, som föreningen 

erhåller, utöver vad den lämnar till staden, erlägger föreningen räknat efetr zonvärdet, en 

mellanavgift av 187 kronor 80 öre. Sedan Stadsingenjören i avgivet yttrande över 

ansökningen tillstyrkt densamma, beslutade nämnden att översända framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till ägarbytet på föreslaget sätt. 

 

§11. 

Till Stadsingenjören remitterades: 

1:o) Robertviks Ångsågs anhållan om tillstånd att få uppföra provisorisk kontorsbyggnad å 

vret. N:132; 

2:o) Elektricitetskomiténs förslag till elektrifiering av pumpstationen. 

 

§12. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren översänt en från Aug.Jonsson m.fl. inkommen 

framställning om upphävande av drätselkammarens beslut att anställa endast en entreprenör 

för installation av elektriska ledningar med uppdrag för kammaren att inkomma med 

fullständig motivering för beslutet, beslutade nämnden att överlämna remisshandlingarna i 

ärendet till sin vice ordförande med hemställan att han ville inkomma med förslag till yttrande 

i saken. 

§13. 

Beslutade nämnden uppdraga till Stadsbyggmästaren att inköpa och låta uppsätta flagglina på 

å gamla rådhuset befintlig flaggstång. 

 

§14. 

Beslutade nämnden anmoda Elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med förslag till 

mottagningstid, å vilken föreståndaren är tillgänglig för allmänheten i tjänsteangelägenheter. 

 

 



§15. 

Beslutade nämnden uppdraga till Stadskamreraren att gå i författning om verkställighet av 

Stadsfullmäktiges beslut den 26 oktober 1910 ang. ägoutbyte med A.Burman för reglering av 

tomt N:r 1 i kvarteret Laken. 

 

§16. 

Beslutade nämnden att för vattenledningens räkning av AB R.Naesvall inköpa ett skåp till ett 

pris av 85 kronor, enligt anbud. 

 

                                                                                Som ovan 

                                                                                Å tjänstens vägnar: 

Justeradt den 1/12 1913 

H.K.Brändström”                                                   K.H.Santesson 



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 7 november 1913. 

 

 

Närvarande: Herrar Rignell, Sundberg, fröken Björkman, fru Sundström och 

tillsyningsmannen. 

§1. 

Biföll styrelsen Kristina Lindkvists begäran att få antaga plats som hushållerska hos 

gårdsägaren A.P. Enström i Sävast. 

§2. 

Konungens Befallninghavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Fanny Maria 

Johansson, Josefina Rehnström och Axel Julius Holmström föredrogs och lades till 

handlingarna. 

§3. 

Beslöt styrelsen överklaga Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län i fattigvårdsmål 

rörande Isak Nyström. 

§4. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Oskar Johansson och 

Anna Victoria Andersson. 

§5. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 16 okt.1913 § 6, ang. semestervikariatsarvode åt 

hushållerskan vid fattiggården föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§6. 

Beslöt styrelsen tillställa hamndirektionen en räkning å 150 kronor, utgörande 

begravningskostnader för genom olyckshändelse vid hamnarbete avlidne arbetaren J.P. 

Gustafsson. 

§7. 

Beslöt styrelsen hos Över Luleå sockens fattigvårdstyrelse hemställa, att densamma ville låta 

avhämta Betty Karlssons son Patrik, som vårdades å närvarande fattiggård. 

 

§8. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat  för år 1914: 

”Fattigvårdsstyrelsens etc.-----------se bil.A  och skulle statsförslaget åtföljas av en så lydande 

skrivelse: 

”Till Stadsfullmäktige ----se bil. B. 

 

§9. 

Fälldes herr Melcher Lindqvist att för förfallolös frånvaro från sammanträdet böta två kronor. 

 

                                                                                    Som ovan 

Justerat:                                                                       å tjänstens vägnar 

Gustino Rignell                                                           J.O. Dahl 

Tyra Björkman” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 8 

november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde och Nilsson ävensom Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades § 10 av protokollet av den 7 innevarande november. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels från den av Stadsfullmäktige 

tillsatta Idrottskommitén inkommet förslag till ordnande av en idrottsplats i kvarteret Loet 

dels ock av Idrottföreningen kamraternas lokalavdelning i Luleå gjord framställning, att 

Stadsfullmäktige ville besluta att för en idrottsplans anläggning fritt upplåta nödig areal 

planerad mark för alltid eller på viss tid, dock minst 20 år, mot skyldighet för föreningen att 

underhålla anläggningen. Sedan Stadsingenjören i av ritning åtföljt yttrande tillstyrkt dels att 

kvarteret Loet eller norra järnvägstorget måtte jämte intillstötande del av Prästgatan på vissa 

uppräknade villkor upplåtas till Idrottsföreningen Kamraterna dels att staden ville anvisa ett 

belopp av 5500 kronor till kvarterets planering, så att den blir användbar till idrottsplan, 

beslutade emellertid nämnden vid ärendets behandling att till Stadsfullmäktige med 

remisshandlingarnas återställande avgiva följande yttrande: 

Såväl Idrottskommitén som Idrottsföreningen Kamraterna förorda idrottsplanens förläggande 

till kvarteret Loet framför att förlägga densamma till den öppna planen å Gyltzauudden. Båda 

erkänna visserligen att Gyltzauudden genom sin naturskönhet, med tillfälle till bad o.s.v. är 

vida att föredraga framför kvarteret Loet, men angiva tillika det avgörande skäl, som kommit 

dem att stanna vid att föreslå det senare till idrottsplats, vara, att placeringsarbetena för 

idrottsplanens iordningställande å Gyltzauudden skulle bliva dyrbara. Sålunda säger 

Idrottskommitén att planering å Gyltzauudden bleve synnerligen dyrbar och Idrottsföreningen 

Kamraterna  förklara att kvarteret Loet måste av tilltänkta platser vara fördelaktigast såsom 

varande billigast att iordningställa. Så är emellertid icke förhållandet. Enligt de 

kostandsberäkningar, som nämnden låtit utföra kostar en planering av kvarteret Loet på sätt, 

att det blir för idrotssändamål lämpligt minst 5000 kr. under det att planering av tilltänkt plan 

å Gyltzauudden endast drager en kostnad av c:a 3500 kr. Idrottsmännens viktigaste och enda 

åberopade skäl för kvarteret Loets föredragande framför Gyltzauudden synes nämnden 

härmed fallet. Härtill komma emellertid andra viktiga skäl, som tvinga nämnden att avstyrka 

förslaget om kvarteret Loets iordningställande till idrottsplan. Idrottsmännens fordran på 

idrottsplanen är nämligen sådan, att icke mer än ½ meters höjdskillnad får finnas mellan 

planens båda ändar således i detta fall mellan Hermelinsgatan i väster och Prästgatan i öster. 

Enligt fastställd gatuprofil ligger emellertid Hermelinsgatan i korsningen med Storgatan 2,2 

meter högre än Prästgatans diagonala korsning med Skeppsbrogatan, varför en planering av 

kvarteret Loet på sätt, som Idrottsföreningen fordrar, skulle åstadkomma att, om man lägger 

idrottsplanen i nordöstra hörnet av kvarteret i nivå med gatukrysset mellan Skeppsbro-och 

Prästgatorna, planens sydvästra hörn skulle komma att ligga 1,7 meter under gatunivån i 

korsningen mellan Hermelins-och Storgatorna. Förutom att en sådan anordning enligt 

nämndens mening vore synnerligen vanprydlig, vinner med denna planering ingen fördel för 

staden, utan resultatet av det hela skulle endast bliva det, att massorna  å torget skulle bliva så 

omflyttade, att den håla, som nu finnes i östra delen skulle bliva flyttad till den västra. 

Nämnden får därför på det bestämdaste avstyrka, att kvarteret Loet planeras på av 

idrottsmännen begärt sätt och upplåtes till dem som idrottsplats. Nämnden kommer däremot 

att i enlighet med Stadsfullmäktiges förut lämnade uppdrag inlämna förslag till kvarteret 

Loets iordningsställande på bästa och mest praktiska sätt med kostnadernas fördelning på 



flera år. Nämnden får därför föreslå att Stadsfullmäktige ville i föreliggande ärenden besluta 

att till Idrottsföreningen Kamraterna på 20 år, avgiftsfritt upplåta ett å bilagd, av 

Stadsingenjören upprättad karta närmare utmärkt område å Gyltzauudden om 60x110 meter 

förutom erforderligt intilliggande område för åskådarplatsers anordnande, mot följande 

villkor: att endast förutnämnda område av 60x110 m får planeras; att området i övrigt icke får 

planeras utan drätselkammarens särskilda medgivande; att föreningen redan år 1914 påför 

matjord och ordnar platsen i ungefärlig överensstämmelse med bilagd karta; att föreningen 

endast fvid tävlingar och uppvisningar eller eljest, då entré skall tagas, får omgiva detsamma 

med tät stängsel; att föreningen icke får utan tillstånd av stadens myndigheter uppföra 

permanent stängsel eller byggnad, som erfordras för åskådarplatser; att föreningen 

ovillkorligen ställer sig till efterrättelse de fordringar med avseende på områdets renhållning, 

som drätselkammaren kan komma att ålägga densamma samt när som helst lämnar av staden 

utsedd kontrollant tillfälle att inspektera platsen, att föreningen i god tid före 

planeringsarbetenas början behöriga utförande; att föreningen icke utan drätselkammarens 

särskilda medgivande äger på annan överlåta dispositionen av det upplåtna området; samt 

slutligen att drätselkammaren förbehålles rätt att efter förslag av föreningen fasttälla 

stadganden för planens användande. Nämnden ville till sist, då idrottsplatsens 

iordningställande säkerligen kommer att kosta föreningen 6 à 7000 kronor, hemställa hos 

Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville anslå 2500 kronor såsom bidrag till planering av själva 

planen, vilken enligt av Stadsingenjören uppgjort kostnadsförslag kommer att draga en 

kostnad av 3500 kronor. 

 

§3. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med förslag till kvarteret Loets ordnande, avseende 

kvarterets planering i det närmaste vågrätt, för en kostnad av 5000 kronor, beslutade nämnden 

att återremittera ärendet till Stadsingenjören med uppdrag att inkomma med detaljerat förslag 

till kvarterets iordningställande med planeringi förhållande till angränsande gatuprofiler; och 

skulle redan under nästkommande år ungefär en tredjedel av kvarteret, från Hermelinsgatan 

räknat, föreslås till iordningställande med fyllning dels från kullen i kvarterets sydvästra hörn 

dels från västra delen av kvarteret Fisken, som tidigt borde i möjligaste mån ordnas. Nämnden 

beslutade vidare att i förslaget till nästkommande års utgiftsstat skulle upptagas ett belopp av 

1500 kronor till påbörjande av järnvägstorgets iordningställande. 

 

                                                                                    Som ofvan 

Justeradt den 1/12 1913                                             å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström”                                                       K.H. Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt, Nilsson, Nordberg och Hamnmästaren 

 

§1. 

A.Nordström och S.E.Olsson hade hvar för sig i skrifvelse till Hamndirektionen gjort 

framställning om fast anställning som hamnpolis. Sedan Hamnmästaren i infordrat yttrande 

som sin åsikt uttalat, att afsevärda kostnader för renhållningen skulle kunna besparas hamnen, 

därest en person anställdes, som på ett nitiskt sätt öfvervakade dels att snöstjälpningen ägde 

rum på därtill afsedda områden, dels att inga sopor eller annan orenlighet därvid medfördes, 

beslutade Hamndirektionen att tillsvidare att anställa A. Nordström som tillsyningsman under 

vintermånaderna mot en aflöning af 125 kronor pr månad; och skulle kostnaden 625 kronor 

upptagas i förslaget till utgiftsstat för år 1914. 

 

§2. 

Sedan Firman Johansson & Nordin under uppgift att firman var ägare till  ett af K.G. Karlsson 

i Bergnäset till hamnen levererat parti torrfurutimmer i till Hamndirektionen ställd skrifvelse 

anhållit att få uppbära likvid för det af Karlsson levererade virket, hade nu en skrifvelse äfven 

inkommit från B.A. Hellsten och Rob. Lund hvilka i egenskap af gode män i Karlssons 

konkurs anhålla, att Hamndirektionen ville till dem utbetala likviden för ifrågavarande virke, 

ca 800 kronor. Efter föredragning af ett af Hamnmästaren afgifvet yttrande i ärendet, 

beslutade Hamndirektionen, som är beredd att till den, som genom laga kraft vunnet fall, kan 

visa sig vara rätt ägare till virket, utbetala det omtvistade beloppet 862 kronor 2 öre, att då 

saken vore tvistig, afslå de gjorda framställningarna. 

 

§3. 

Sedan Hamnmästaren i infordrat yttrande öfver hamnbokhållaren B. Fridströms framställning 

att få innehafva agenturen för Aktiebolaget Sjöassurans Kompaniet i Stockholm, tillstyrkt 

framställningen, under framhållan att nämnda syssla icke komme i konflikt med Fridströms 

göromål å hamnkontoret, beslutade Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att meddela 

Fridström begärdt tillstånd tillsvidare att mottaga och innehafva agenturen. 

 

§4. 

Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att elektrisk belysning skall på 

hamnens bekostnad indragas i färjebefälhafarens bostad; och skulle kostnaden ca 80 kronor 

bestridas med tillgängliga medel för ”färjbryggor och andra omkostnader” i årets stat. 

 

§5. 

Sedan Hamnmästaren inlämnat rapport, att sättningar förmärkts å glacinen å Tjufholmen 

beslutade Hamndirektionen, att anhålla hos ingenjören J.A. Forsgren, att han ville verkställa 

undersökning af glacinen och till Hamndirektionen inkomma med förslag till förebyggande af 

dylika sättningar; och uppdrogs till hamnmästaren att tillhandagå Forsgren med de 

upplysningar och handlingar, han önskade erhålla för uppdragets fullgörande. 

 

§6. 

Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att, sedan bortmuddringen af den 

del af Sandögrunnan, som sträckt sig i nordvästlig riktning från fyren, numera är verkställd 

och företagen ramledning konstaterat fullt djup ingå till Kungl. Loststyrelsen med begäran om 

tillstånd att ändra utprickningen på så sätt att den gröna lysbojen borttages och att 



kvastpricken inflyttas till 30 meter från fyrkistan eller till geografiskt läge lat.N 65 grader 32` 

36”, long. O 22 grader 11` 50” 

§7. 

Med öfversändande till en rapport angående inträffadt olyckstillbud vid vagnsväxling å 

hamnspåret hade Trafikinspektionen vid Statens Järnvägar hemställt, att den af 

Stationsinspektören i rapporten begärda hjälpen med ordningens upprätthållande vid 

hamnspåret, då vagnsväxling där äger rum, måtte erhållas till undvikande af olyckshändelser. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att, då trafiken för året vore 

afslutad och förslag till ny anordning hamnspårtrafiken inkommit och bordlagts  till afgörande 

på nyåret, lägga skrifvelsen till handlingarne. 

 

§8. 

Skeppsklareraren Th. W. von Schwerin hade i till Hamndirektionen ställd skrifvelse anhållit 

om Direktionens bekräftelse på, att af Hamnmästaren i attester angifven dag för sjöfartens 

öppnande på Luleå hamn vore att betrakta såsom officielt utlåtande att med denna tidpunkt 

inträdt ”official first open mater” Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektioen 

meddela von Schwerin att, som f.n. ingen officiell öppningsdag för sjöfarten på Luleå hamn 

finnes fastställd, Hamndirektionen icke anser sig kunna lämna begärdt intyg. 

 

§9. 

Hamnmästaren hade i skrifvelse  till Hamndirektionen gjort framställning om inköp för 

hamnens räkning af T. Nilssons arfvingar tillhöriga fastigheten nr 441, belägen å södra 

hamnplatsen och innehållande 176.3 kvm. Sedan af Hamnmästarens yttrande antecknats att 

tomten genom sitt läge vore till mer för hamntrafiken, så länge den låge i enskild hand, 

beslutade Hamndirektionen att med stöd af för direktionen gällande reglemente, § 5, punkt a 

inköpa fastigheten för högst 1000 kronor; och skulle erforderliga medel upptagas i förslaget 

till utgiftsstat för nästkommande år. 

 

§10. 

Föreståndaren för Luleå stads elektricitetsverk uti inlämnadt förslag till förbättrad belysning 

af hamnförrådet föreslagit dels att de nuvarande båglamporna skulle utbytas mot parvis på 

lampstolpar uppsatta metalltrådslampor om 400 normalljus hvarvid belysningsintensiteten 

skulle komma att ökas med ca 30% på hittills belysta platser, dels att några nya lampor skulle 

uppsättas på platser som hittills saknat belysning eller haft sådan i otillräcklig grad från 

befintliga gatulampor, allt enligt specifik förteckning i förslaget. Sedan vidare af utredningen 

inhämtats, att anläggningskostnaden, inclusive de delar af den gamla anläggningen, som 

samtidigt borde af hamnen öfvertagas, beräknades uppgå till 4900 kronor samt att det årliga 

strängpriset, beräknadt efter samma taxa, som gäller för privata abonnenter, skulle blifva ca 

7000 kronor, hvartill komme en årlig underhållskostnad af ca 500 kronor, beslutade 

Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande af det af 

Elektricitetsverkets föreståndare sålunda föreslagna anordningen; och skulle erforderliga 

medel upptagas i förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

 

§11. 

Hos Hamndirektionen hade Hamnmästaren hemställt, att, i betraktande af att fyrbelysningen i 

Tjufholmssundet är osäker på grund af beskaffenheten hos lysbojarne, hvilka ofta stärkas 

genom storm och isgång, och då det särskildt under stormiga nätter är af vikt, att belysningen 

fungerar tillfredställande, tre stycken AGA- lysbojar måtte anskaffas för en kostnad af 5600 

kronor, enligt af Hamnmästaren uppgjordt kostnadsförslag. Vid behandling af detta ärende 



beslutade Hamndirektionen att med tillstyrkan öfversända framställningen till 

Stadsfullmäktige, hvarvid nödiga medel skulle i utgiftsstaten för 1914 förslagsvis upptagas. 

 

§12. 

Sedan Lotskaptenen i öfre norra lotsdistriket under framhållande att han hos  

Kungl.Lotstyrelsen föreslagit uppsättande på lotsverkets bekostnad af en ledfyr med 

ljusvinkel åt nordost å Germandöns sydvästra udde, Lilludden, hos Stadsfullmäktige i 

november 1910 anhållit att fullmäktige ville i anslutning härtill  å Hamnholmen utanför 

Tjufholmssundet anordna en fyr med 10 minuters lysvidd och på afkskärmad att en med hvitt 

ljus belyser det från den ofvannämnda fyren å Lillienudden råkas, tillstyrkte Hamndirektionen 

på sin tid i yttrande  till Stadsfullmäktige att i enlighet härmed en ledfyr å Hamnholmen måtte 

få på hamnnens bekostnad uppföreas, under förutsättning att lotsverket anordnade 

förutnämnda ledfyr å Lilleinudden. Stadsfullmäktige beslöto emellertid att den 18 maj 1911, 

att, som den föreslagna fyren å Hamnholmen, hvilken hufvudsakligen vore afsedd att belysa 

en lotsled till sjöss, som låge utom Luleå stads hamnområde, rätteligen borde bekostads af 

lotsverket uppdraga till Hamndirektionen att hos Kungl. Lotsstyrelsen göra framställning om 

anordnande på lotsverkets bekostnad af såväl fyren å Lillienudden som den å Hamnholmen. 

Hamndirektionen har sedermera i skrifvelse den 12 juni 1911 underrättat Kungl. Lotsstyrelsen 

om Stadsfullmäktiges beslut, men har detta till ingen Styrelsens åtgärd föranledt. Då det 

emellertid är af vikt att med den starkt ökade trafiken på Luleå hamn möjliggöra fartygs in- 

och utsegling äfven på nätterna, hade nu Hamnmästaren, under framhållande, att, om också 

den föreslagna fyren å Hamnholmen hufvudsakligen vore afsedd att belysa en lotsled till 

sjöss, så hade dock endast trafikanter på Luleå hamn gagn af en dylik fyranordning, då den ju 

icke gagnar sjöfarten i allmänhet, hemställt om frågans återupptagande. Sedan vidare af 

Hamnmästarens yttrande inhämtats, att lotskaptenen i öfre norra distriktet, på föranledande af 

Hamnmästaren, i lotsverkets stat för år 1914 ånyo upptagit den planerade fyren på 

Lillienudden, beslutade Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren föreslagit, att 

hos Stadsfullmäktige hemställa att, under förutsättning att lotsverket anordnar nämnda ledfyr 

å Lillienudden, å Hamnholmen utanför Tjufholmssundet uppsätta en AGA-fyranläggnimg 

ledande klart från Geramandön in mot Tjufholmssundet för en kostnad af Hamnmästaren 

beräknad till 3350 kronor; och skulle nödiga medel upptagas i förslaget till utgiftsstat för 

1914. 

§13. 

Sedan Hammästaren i förslaget till 1914 års utgiftsstat upptagit ett belopp af 900 kronor dels 

för anläggning af, dels till årsafgift för telefonledning till signalstationen å Tjufholmen, 

belutade Hamndirektionen vid ärendets föredargning att förslagen telefonförbindelses 

anordnande skulle tills vidare anstå; och skulle i anslutning härtill 900 kronor utgå ur förslaget 

till 1914 års utgiftsstat. 

§14. 

Beslutade Hamndirektionen att i förslaget till utgiftsstat för år 1914 skulle upptagas 15000 

kronor, ungefär halfva kostnaden för en stenpråm, afsedd för Tjufholmssundet, i kombination 

med mudderanordning, så konstruerad att den vore användbar för diverse ändamål såsom 

muddring i Skurholmsfjärden, vid lossningar och lastning af gods m.m; och skulle 

Hamnmästaren till nästkommande sammanträde infordra anbud å dylika kranpråmar hvilka 

skulle föreläggas Hamndirektionen pröfning. 

 

§15. 

Aflägsnade sig herr Schönfeldt från sammanträdet, af sin tjänst hindrad att längre deltaga i 

detsamma. 

 



§16. 

Föredrogs Hamnmästarens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1914; och beslutades att 

däri göra följande ändringar.Posten ”hamn- och barlastutgifter” höjer  höjes å inkomstsidan 

med 14000 kronor till 110000 kronor, hvarvid å utgiftsidan en post å smma belopp, 14000 

kronor upptages under rubrik ”restitution af hamnafgifter”. Å inkomstsidan upptages under 

rubrik d posten ”brist att täcka ur bolagsmedelsfonden” 3000 kronor, hvarvid ”oförutsedda 

utgifter” under rubrik a 14 höjes med 3000 kronor till 4437 kronor 75 öre.ö Å utgiftssidan 

utgår med anledning av förut fattadt beslut posten ” telefon till signalstationen”, 900 kronor, 

hvarmenat posten ” amortering å lån till drätselkammaren” skulle höjas med samma belopp 

till 15700 kronor. Hamndirektionen beslutade därefter att godkänna förslaget till slut, 

balanserande på 304000 kronor. 

 

§17. 

Avslutade Hamndirektionen bifalla drätselkammarens medelst protokollutdrag gjorda 

hemställan om gemensam anbudsinfordring af à-pris å diverse mindre förbrukningsartiklar, 

afsedda att leverera rekvisitionsvis och i mån af behof. 

 

§18. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne oktober månad. 

 

§19. 

Föredrogs ocvh utanordnades diverse räkningar. 

 

                                                                            Som ofvan 

Justeradt den 4/12-13                                          Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                                K.H. Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 13 november 

1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Burman, Edström, Fernlund, Sandström, Gärde 

och J.A. Nilsson. 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet av den 10 sistlidne september. 

 

§2. 

Beslutade drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande för kammaren att 

för år 1914 för nya stadens lån å löpande räkning å 25000 kronor.  

 

§3. 

Beslutade drätselkammaren på hemställan av Stadskamreraren att i förslaget till inkomts- och 

utgiftstat för nästkommande år upptaga 2% å i staten beräkande brännvinsmedel, Kr. 1840:- 

för att användas till understöd under år 1914 av sjukkassor, läsrum, nykterhetsverksamhet 

m.fl. sociala ändamål. 

§4. 

Under framhållande av svårigheten att uppgöra och inkomma med något slutgiltigt förslag till 

ordnande av drätselkontorets angelägenheter, så länge frågan om fattigvårdens 

omorganisation och inrättanden av en sysslomansbefattning vid densamma vore av 

Stadsfullmäktige oavgjord, hade Stadskamreraren i till drätselkammaren ingiven skrivelse 

hemställt, att med definitivt ordnande av dessa angelägenheter finge anstå, till dess 

fattigvårdens organisationsfråga bleve slutbehandlad och även någon erfarenhet hunnit vinnas 

rörande det arbete, som folkpensioneringen komme att tillföra drätselkontoret. 

Stadskamreraren hade vidare hemställt att, då likväl stadsbokhållarens göromål med all 

säkerhet komme även framdeles förbliva vid den karaktär, den nu har, drätselkammaren ville 

hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att stadsbokhållarens arvode måtte bestämmas till 2400 

kronor pr år, fördelat till 1600 kronor lön och 800 kronor tjänstgöringspenningar med tvenne 

ålderstillägg à 300 kronor att utgå efter resp.. 5 och 10 års tjänst enligt i drätselkontorets 

reglemente närmare meddelade föreskrifter. Vid föredragning av detta ärende beslutade 

drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till detta Stadskamrerarens förslag. 

 

§5. 

Stadskamreraren hade samtidigt med överlämnande av förslag till utgifts- och inkomststat för 

drätselkammren för år 1914 uti särskild motivering till förslaget bl.a hemställt att innevarande 

års behållning, 55643 kr. 8 öre, måtte användas på så sätt att de från malmfältsbolagen 

influtna kommunalutskylderna, som erlagts i enlighet med Kungl. Maj:ts utslag den 25 

oktober 1912, Kr. 46076:27, måtte användas till nedbringande av stadens svävande skuld, att 

de under året influtna brännvinsmedel, utöver vad vad som i stat beräknats, Kr. 7416:91, 

måtte avsättas till brännsvinsmedelsfonden, samt att för år 1913 uttaxerade, men icke 

utbetalda avgifter till Svenska städers pensionskassa, Kr.2149 90 öre måtte avsättas till en 

pensionsfond. På anförda skäl hade Stadskamreraren vidare hemställt att de hamnmedel, som 

Hamndirektionen under årens lopp inlevererat till drätselkammaren såsom amortering å 

hamnens lån hos Kammaren måtte betraktas som avsatta för framtida amortering av Luleå 

stads  1909 års obligationslån samt att i enlighet härmed av i förslaget till inkomststat för år 

1914 beräknad amorering av hamndirektionen å hamnens lån hos drätselkammaren, 15700 

Kronor, att belopp av 8700 Kronor måtte avsättas för framtida inlösen av ifrågavarande 

obligationslån. Stadskamreraren hade slutligen föreslagit, att postens växlar skulle ur förslaget 

till inkomstat utgå, och staden i stället begagna sig av tillfälliga lån dels av ifrågavarande 



influtna reserverade hamnmedel dels av diverse stadens  fonder. Vid föredragning av detta 

ärende beslutade drätselkammaren att godkänna de föreslagna åtgärderna.   

 

§6. 

Föredrogs punkt för punkt det av Stadskamreraren avgivna förslaget till utgifts- och 

inkomststat för drätselkammaren för år 1914; och beslutades därvid att, under rubrik 5 cd 

upptaget ”semesterarvode” à 50 kronor skulle utgå och att i stället under rubrik 5 f upptagen 

post ”rättegångs-, lagfarts- och diverse omkostnader” skulle ökas med samma belopp. 

Drätselkammaren beslutade därefter att godkänna statsförslaget, sådant det av 

Stadskamreraren avfattats: ” Förslag till utgiftsstat- och inkomststat” ----Bil.31. 

 

§7. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll av den 11 nästlidne september ang. beviljat personligt 

lönetillägg till siffergranskaren W.Sahlin; ang. val av baningenjören A.B. Gärde till suppleant 

i drätselkammaren; ang. beviljad ansvarsfrihet för drätselkammarens räkenskaper och 

förvaltning år 1912 samt ang. beviljad lönefyllnad till t.f. vaktmästaren J.O. Blomqvist. 

 

§8. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 16 nästlidne oktober ang. beviljat understöd till 

arbetaren F.J. Palm. 

§9. 

Beslutade drätselkammaren att från Hamndirektionen inkommet yttrande rörande 

rågångsförrättning i vattnet utanför Luleå Järnverks Aktiebolags och Luleå Träsliperi AB:s 

fastigheter å Nordantillheden skulle vila till ett kommande sammanträde. 

 

§10. 

Sedan Tekniska nämnden, som den 23 nästlidne oktober åter antagit C.F. Westbom såsom 

2:dre maskinist vid elektricitetsverket, hänskjutit frågan om hans löneförmåner till samfälld 

drätselkammares behandling och avgörande, beslutade drätselkammaren på hemställan av 

Stadskamreraren, att Westbom skall inträda i samma lönegrad, som han innehade vid 

avskedet, och berättigas att räkna tjänsteår från av Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställd 

tidpunkt eller f.o.m. år 1903, mot villkor att han erlägger resterande pensionsavgifter för tiden 

november 1912 – november 1913 med Kr. 30:90. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från tillsyningsmannen vid 

fattigvården N. Boman inkommen framställning att Fullmäktige ville med hänsyn till 

beskaffenheten av hans bostad bestämma värdet av densamma till 300 kronor och i stället öka 

det kontanat arvodet med 100 kr. pr. år f.o.m. år 1912. Sedan Stadskamreraren att avgivet 

yttrande hemställt, att drätselkammaren ville, till förekommande av onödig rubbning av 

gällande lönebestämmelser hos Stadsfullmäktige föreslå, att tillsyningsmannen vid 

fattiggården måtte tillsvidare och till dess fullgod bostad kan tillhandahållas honom, tilldelas 

en årlig ersättning av 100 kronor för undermålig bostad att utgå retroaktivt f.o.m. år 1912, 

beslutade drätselkammaren att tillstyrka framställningen på av Stadskamreraren föreslaget 

sätt, dock att ersättningen endats skulle utgå f.o.m. innevaradne år. 

 

§12. 

Sedan mätarejusteraren B. Gustafsson av elektricitetsverkets föreståndare erhållit 

tjänstledighet under tiden 1 dec. 1913 – 1 juni 1914 för fullgörande av sin värnplikt, beslutade 



drätselkammaren med stöd av gällande lönereglemente, § 5, att Gustavsson under den sålunda 

beviljade tjänstledigheten äger att uppbära 15 kronor i lön pr månad. 

 

§13. 

Som stadens revisorer upprepade gånger uttalat ösnkvärdheten av särskild värdesättning av 

stadens fasta egendom och bestämmande av en viss avskrivningsprocent å densamma, hade 

drätselkammaren, som ansåg en sådan värdering vara till stort gagn för staden, tillsatt en 

komité bestående av bankdirektören S. Forsgren, baningenjören A. B. Gärde och 

snickerimästaren B.A. Hellsten med uppdrag att verkställa dylik förslag till avskrivningsplan 

för de olika fastigheterna. Vid föredragning av från värderingskomitén nu inkommen 

skrivelse, vari komitén hemställade om bemyndigande att anställa tekniskt biträde för en 

kostnad av 300 kronor ävensom meddelade, att komiténs ledamöter förbehöllo sig rätt at för 

sitt arbete tillgodoräkna sig arvode, beslutade drätselkammaren, som utsett komiténs 

ledamöter med sikte på deras fackkunskaper, att med framställningens översändande hos 

Stadsfullmäktige hemställa, att nödigt anslag måste beviljas. 

 

                                                                                  Som ovan 

Justeras                                                                     å tjänstens vägnar: 

                                                      K.H. Santesson  

A. Ljungberg” 



” Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 14 november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagrlin, Grafström, Rosengren och Hellstén 

 

§1. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- inkomststat för år 1914: 

 

Utgifter. 

Brist i 1913 års stat på grund av stadsläkarens sjukdom, ökning i kosthåll m.m              2000:- 

 

1.Allmän hälso- och sjukvård. 

a)Löner och arvoden: 

Stadsläkaren, lön                                   3000:-               3000:- 

Stadsläkaren, vikariatarvode                     -                      400:- 

Stadssjuksköterskan                              1044:-                1044:- 

Hälsovårdstillsyningsmannen               1200:-                1200:- 

         ”           , semestervikarie                   50:-                    50:- 

Föreståndaren för köttbesiktn.byrån        800:-                 800.:- 

1 stadsbarnmorska                                    675:-                 675:- 

1          ”                                                    525:-                 525:- 

Dispensärsköterska, lönebidrag                -                        360:- 

               ”              , hyresbidrag               -                       300:- 

Tillsyningsmannen vid sopplatsen           540:-                 540:-             8894:- 

d) Desinfektioner ( incl hyra för ett 

rum )                                                         350:-                                         500:- 

e) Köttbesiktning 

Underhåll av byggnaden                             50:-                    - 

Besiktningsarvode                                      100:-                100:- 

Städning                                                     180:-                 180:- 

Lyse, värme och vatten                              200:-                 250:- 

Renhållning                                                  90:-                   - 

Lokalhyra                                                     -                       550:-            1080:- 

fg ) Diverse och oförutsedda utgifter        196:-                                       1000:-              11474:- 

                                                          Transport                                                                  13474: 

 

III. Epidemisjukhusvård. 

a)Underhåll av byggnader                           460:-                 225:- 

b)Anskaffning och underhåll av 

inventarier                                                    350:-                 350:- 

c)Löner och arvoden                                     

Sjuksköterskan, lön                                      875:-                 425:- 

         ”             ,  kostpengar                         500:-                  350:- 

Sjuksköterskans biträde, lön                        500:-                  150:- 

          ”                          , kostpengar                                      350:- 

Hushållerskan                                              300:-                  300:- 

Vaktmästaren                                               500:-                  500:- 

d) Kosthåll                                                   650:-                  800:- 

e) Läkemedel                                               640:-                  250:- 

f) Förbrukningsartiklar                                                          400:- 

h) Lyse, värme och vatten                         1760:-                  1800:- 



ik) Diverse och oförutsedda utgifetr           425:-                   500:-                                     6400: 

                                                 Kronor       15400:-                                                         19874:- 

 

                                        Inkomster. 

Bidrag av landstinget till 

Stadssjuksköterskan                                     374:-                                                                374:- 

Brist att uttaxera                                       15026:-                                                           19500:- 

 

                                                   Kronor                                                                           19874:- 

                                                                              Som ovan 

                                                                              Å tjänstens vägnar: 

                                                                               J.O Dahl” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 14 november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Flemström, Ullman, Wahlgren, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

§84. 

Protokollet för den 24 oktober föredrogs och justerades. 

 

§85. 

Hos byggnadsnämnden hade Hilma Enström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta inreda en tvättstuga i uthuset å tomt n:r 2 i kvareret sparven. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§86. 

Hos byggnadsnämnden hade Luleå folketshusförening anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingivna ritningar och tomtkarta tillbygga samlingshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Karpen. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande. 

 

§87. 

Hos byggnadsnämnden hade slaktaren N.A.Harlin anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta reparera  isboden och magasinet å tomt n:r 3 i kvarteret Kråkan. 

Vid föredragning härav beslöt  nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§88. 

Från stadsfullmäktige hade för yttrande remitterats en framställning från N.P. Boman om 

förändring av tomtindelningen inom kvarteret Laxen. Vid föredragning härav beslöt nämnden 

tillstyrka bifall till ansökningen. 

§89. 

Sedan stadsfullmäktige godkänt att av särskildt utsedde komiterade upprättat förslag till plan 

för bebyggande av området mellan norra stadsgränsen och verkstadsområdet å Notviken, hade 

stadsfullmäktige uppdragit åt byggnadsnämnden att låta eventuellt genom anlitande av expert 

på området- uppgöra förslag dels  tills indelning i tomter  av området närmast söder om 

Notviksverkstaden intill den trafikled, som går genom vretorna n.r 698, 439, 438, 430, 432, 

426, 427, och 429, dels till bestämmelser för dessa tomters upplåtande och bebyggande utan 

att stadsplanebestämmelserna här komma till tillämpning. Vid föredragning härav beslöt 

nämnden uppdraga åt stadsingenjören att inkomma med förslag till tomtindelning jämte 

ungefärlig uppgift å tomternas areal. 

§90. 

I enlighet med stadsfullmäktiges i protokoll av den 4 sistlidne juni, § 8, meddelade uppdrag 

beslöt nämnden efter stadsingenjörens hörande föreslå, att stadsfullmäktige till förtydligande 

av sitt den 12 september 1912 fattade beslut att ingå till Kungl.Maj:t med underdåning 

ansökan om fastställelse av vissa beslutade ändringar i gällande stadsplan måtte förklara, att 

den begärda fastställelsen avsågs följande ändringar i stadsplanen, nämligen Kvarteret Kajan 

avskäres snett å södra sidan.. Kvarteret Ankan avskäres snett å södra sidan. Kvarteret Harren 

och Gärsen sammanslås till ett kvarter, som i sig upptager mellanliggande del av 

Timmermansgatan Kvarteret Stören, som för närvarande är genomskuret av hamnspåret, 

uppdelas tillika med planen utanför kvarteret i 6 mindre kvarter, Ålen, Sälen, Räkan, Kräftan, 

Hummern. Och Krabban. Kajlinjen ändras dels enligt redan utförda kajer och dels så, att 



kurvorna borttags, då en rak linje torde vara lämpligare för båtars tilläggning, allt i enlighet 

med kartan. Tomterna 1, 5 och 6 i kvarteret Ankan, 7 i kvarteret Ripan, 5, 6 och 7 i kvarteret 

Pelikanen och 5 i kvarteret Laken avses för upplåtelse åt enskilda för affärs- och 

magasinsbyggnader. Tomterna i kvarteren Harren, Gärsen, Ålen, Kräftan, Hummern och 

Krabban samt tomterna 1 och 2 i kvarteret Gäddan avses för upplag. Kvarteret Räkan avses 

för industriella ändamål. Kvarteret Sälen avses för vanliga byggnadsändamål. 

 

§91. 

Biföll nämnden en av Luleå ångsåg gjord ansökan om tillstånd dels att få minska bredden på 

det uthus, till vars uppförande tillstånd lämnats den 24 oktober 1913, till 4 meter och förse 

detsamma med snedtak eller enkelt röste, dels att huset finge förläggas intill norra 

tomtgränsen med skyldighet för sökanden att därest grannen i framtiden motbyggde, antingen 

deltaga i uppförande av nödig brandmur eller ock borttaga uthusbyggnaden. 

 

                                                                                            Som ovan 

Justerat den 10 dec 1913                                                    å tjänstens vägnar 

På nämndens vägnar                                                           J.O. Dahl 

Axel Fagerlin” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens sektionsnämnd i Luleå den 17 

november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström, och Fernlund. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 20 nästlidne oktober. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll av den 16 oktober 1913. 

ang. val av pensionsnämnd m.m 

ang. beviljat anslag m.m. till Luleå musiksällskap; 

ang. avslag å W.Wallins begäran om befrielse från erläggande av 1912 års 

kommunalutskylder. 

§3. 

Sedan Konungens befalkningshavande i länet i skrivelse den 8 sistlidne september infordrat 

Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring över de besvär, Neder Luleå sockens 

kommunalstämma hos Kungl. Maj:t anfört över Kungl.Kammarrättens utslag den 9 maj 1913 

i fråga om Luossavaara- Kirunavaara aktiebolags inkomsttaxering år 1910, hade 

Stadsfullmäktige beslutat, att uppdraga till drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe 

förordnade att å Fullmäktiges vägnar avgiva den infordrade förklaringen. Vid föredragning av 

detta ärende beslutade nämnden att uppdraga till e.o. hovrättsnotarien A. Bexell eller den, han 

i sitt ställe förordnar, att å drätselkammarens vägnar avgiva den äskade förklaringen; och 

skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna honom som fullmakt. 

 

                                                                        §4. 

Sedan Landshövdinge Ämbetet infordrat Stadsfullmäktiges underdåninga förklaring i 

anledning av de besvär, Neder Luleå sockens kommunalstämma hos Kungl. Maj:t anfört över 

Kungl. Kammarrättens utslag den 25 februari 1913 i fråga om entrepenören J. Nygrens 

inkomsttaxering år 1910, hade Stadsfullmäktige uppdragit till drätselkammaren eller genom 

den, kammaren i sitt ställe förordnade, att å deras vägnar avgiva den underdåniga 

förklaringen; och skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat herr Burmans hos Fullmäktige 

väckta motion om beviljande av ett anslag av 500 kronor till Norrbottens län handelskammare 

för år 1913. Sedan numera till drätselkammarens förfogande ställts dels en tablå över 

handelskammarens inkomster och utgifter, visande en brist under första verksamhetsåret på 6 

à 700 kr, dels ock diverse handlingar, av vilka det framgick, at åtskilliga svenska städer lämna 

liknande anslag till resp.läns handelskammare, beslutade ekonominämnden att återställa 

remisshandlingarna till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till motionen. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade med begäran om yttrande till drätselkammren översänt en av 

jordägaren Adrian Bergström gjord framställning om befrielse från erläggande av 

kommunalutskylder för år 1912 med kr. 79:20. Vid föredragning av detta ärende beslutade 

ekonominämnden att på av stadsfogden uti avgivet yttrande anförda skäl hemställa, att 

stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga ifrågavarande restförda utskylder, kr. 79:20, i 

nästavgivande avkortningsförslag. 

 



§7. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammrens remitterat en från vagnkarlen H. Granqvist 

inkommen ansökan att bliva befriad från erläggande av honom påförda, men oguldna 

kommunalutskylder för år 1912, hade stadsfogden i infordrat yttrande avstyrkt bifall till 

ansökningen. Vid föredragning av detta ärende beslutade ekonominämnden att på av 

stadsfogden anförda skäl hos Stadsfullmäktige avstyrka bifall till sökandens framställning. 

 

§8. 

Sedan en av stadsfogeden till drätselkammaren ingivna, av avkortningsförslag åtföljda 

redogörelser för 1908 och 1909 års kommunalutskylder blivit av särskilda av kammaren 

utsedda personer granskade, beslutade nu ekonominämnden – med ändring av sitt den 26 

november 1912 fattade beslut i saken – att, i enlighet med vad granskningsmännen föreslagit, 

hos Stadsfullmäktige hemställa att utskylderna måtte avkortas till följande belopp:  

För år 1908                 Kr. 22520:12 

”     ”  1909                   ”   21924:49 

tillhopa                             44444:61 

samt att beträffande de övriga utskylderna, kr, 8711:46, påförda i särskilda utdrag av 

avkortningslängderna upptagna personer, förnyade indrivningsåtgärder måtte vidtaga, 

eventuellt de restskyldiges försättande i konkurs, sedan likväl dessförinnan de skattebelopp, 

som till stadsfogden gäldats, efter det längderna upprättats, blivit ur desamma avförda. 

 

§9. 

Beslutade nämnden att av förre stadsfiskalen K. Hamrin övertaga en i stadsfiskalkontoret 

befintlig skrivstol till ett pris av 20 kronor. 

  

§10. 

Föredrogs och lades till handlingarne från A. Holm inkommen förklaring rörande av honom 

anförtrodd verkställighet av drätselkammraen beslut den 10 maj 1910 att hos Kungl. Maj:t 

göra ansökan om rätt för staden att uppbära ersättning för brandväsendet för landstatshuset. 

 

§11. 

Anmälde Stadskamreraren, att överexekutor, hos vilken enligt drätselkammrens beslut 

vräkning begärts av ägaren till å stadens del av fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan befintliga 

byggnader, icke torde på de papper, som i saken kunnat företas, meddela utslag om vräkning, 

och beslutade nämnden att med hänsyn härtill den begärda åtgärden skulle inhiberas. 

 

§12. 

Sedan f. stadskassören C.J. Bergström och länsbokhållaren A. Holm, vilka drätselkammaren 

den 21 oktober 1904 utsett att å kammarens vägnar i enlighet med bestämmelserna i Kungl. 

Maj:ts nådiga brev av den 27 maj 1904 träffa förlikning med innehavarne av stadens 

donationsjord, inkommit med den förklaring, att de ansett sitt uppdrag beträffande dessa 

uppgörelser hava upphört Bergström med 1906 års utgång, Holm i början av 1911 eller 

samtidigt med det, han erhöll befrielse från uppdraget att vara stadens ombud i 

donationsprocesserna, beslutade ekonominämnden att befria Bergström och Holm från vidare 

handhavande av dessa angelägenheter. Ekonominämnden beslutade vidare att uppdraga till 

ordföranden och e.o. hovrättsnotarien A. Bexell att gemensamt å kamamrens vägnar 

verkställa återstående uppgörelser med donationsjordsinnehavarne; och skulle de penningar, 

som komme att vid uppgörelserna gäldas, inlevereras direkt till drätselkontoret att tilläggas 

donationsjordsfonden. 

 



§13. 

Beslutade ekonominämnden att hos sitt ombud i donationsjordsprocesserna, e.o. 

hovrättsnotarien A. Bexell, begära kontokurant beträffande stadens hittills ådragna kostnader i 

processerna. 

 

§14. 

Sedan Stadskamreraren anmält att slaktaren A. Hultqvist resterade för hyra för salustånd i 

saluhallen med kronor 66:66, beslutade nämnden att handräckning skulle begäras hos 

överexekutor för likvids utfående. 

 

                                                                                      Som ovan 

Justeras 

A.Ljungberg”                                                                å tjänstens vägnar 

                                                                                      K.H.Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsen i Luleå den 25 nov-1913. 

 

Närvarande:hrr G. Åhrström, A. Gullberg, G. Norrby, G. Ljunggren, Fru Högberg, fröken 

Hildur Mörtzell och undertecknad sekreterare. 

 

§1 

Folkskolläraren Olof Emanuel Wester hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med 

anledning därav likt protokollet antecknas, att hr Wester tjänstgjort som e.o  lärare vid Luleå 

folkskola från den 1 okt. 1896 till den 1 juli 1899 och som ordinarie lärare, vid samma skolor 

från och med sistnämnda dag; att hr Wester undervist i träslöjd vid Luleå folkskolor; samt att 

hr Wester under tiden 1/9-31/12 1913 varit tjänstledig för uppehållande av lärarebefattning i 

fortsättningsskolan vid Luleå folkskoleseminarium. Folkskolestyrelsen ansåg att hr Wester 

gjort sig förtjänt utav följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                               Berömlig 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning 

och att i övrigt leda ungdomarnas uppförande               Berömlig 

Nit                                                                                   Berömligt 

Vandel                                                                             Hedrande 

 

§2. 

Folkskolläraren O.E. Wester, vilken sedan 1909 års början tjänstgjort som bibliotekarie vid 

skolinstitutets bibliotek, hade anhållit om betyg över sin tjänstgöring därutöver, och beslöt  

folkskolestyrelsen som sitt vitsord till protokollet lästa anteckningen, att hr Wester på ett 

synnerligen berömvärt sätt skött befattningen i fråga. 

 

§3. 

Folkskolestyrelsen beslöt att återstående del av innevarande år å lämna folkskolärare O. 

Åhrström i uppdrag att de tillfällen, då ekonominämndens ordf. är förhindrad, verkställa 

utanordingar för skolbarnens räkning. 

                                                          Dag som ovan 

                                                          Oskar Åhrström 

Justeradt 

Alfr. Gullberg 

Hildur Mörtzell”                                                        P.Edv. Lindmark 



” Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 november 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Wester, fru Sundström, fröknarna 

Björkman och Sundberg samt diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollen för den 30 oktober och 7 november föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen att af räntan å premiefonden tilldela Algot Granberg i Munksund 20 kronor 

såsom uppmuntran för den vård han ägnat fosterbarnet Ingeborg Bylund. 

 

§3. 

Anmälde ordföranden att han till Hjalmar Nikolaus Bergström, som företett sjukbetyg, måst 

lämna ett understöd af 7 kronor i matanvisning 1:35 i mjölk och ½ famn ved värd 6 kr. 

tillhopa kr. 14:3. Åtgärden godkändes och beslöt styrelsen att utsöka beloppet af Kristianstad 

där Bergström äger hemortsrätt. 

§4. 

Beslöt styrelsen att lämna ordföranden i uppdrag att för ett pris af 256 kronor inköpa en 

stickmaskin. 

§5. 

Från E.O. Hedlund inkommen afsägelse såsom vårdare remitterades till stadsfullmäktige. 

Utskottet fick i uppdrag att föreslå lämplig kandidat. 

 

§6. 

Till protokollet skulle antecknas att hustru Hulda Wikström beviljats att understöd af 50 

kronor till kläder åt hennes barn, samt att hustru Maria Häggberg beviljats fri resa till 

Stockholm, där hon skulle bosätta sig hos sonen Johan Häggberg. 

 

                                                                          §7. 

Uppdrogs åt sekreteraren att hos Kammarrätten öfverklaga Konungens Befallningshafvandes i 

Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande G.A. Petterssons hustru samt afgifva 

förklaring i fattigvårdsmål rörande Alfred Ahlströms hustru och minderåriga barn. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen till jan.1914 bordlägga frågan om inköp af verkstyg m.m åt Åke Westerlund. 

Sekreteraren fick i uppdrag att tillskrifva föreståndarinnan för Vanföreanstalten i Helsingborg, 

med förfrågan om Åkes förmåga. 

§9. 

Uppdrogs åt sekreteraren och tillsyningsmannen att söka utreda, huruvida Öfver Luleå blifvit 

sökt för fattigvård, som under åren 1909 och 1910 lämnats J.N. Svedberg. 

 

§10. 

Föredrogs en remiss från stadsfiskalen med en anmälan mot Maria Johansson Smålander, och 

beslöt styrelsen att remittera ärendet till Hälsovårdsnämnden för skyndsam behandling. 

 

§11. 

Med anledning af skrifvelse från gossen Karl Axel Nordströms förmyndare J.W Granberg, 

Kiruna, hvilken öfverlämnade en motbok n:o 1158 för å sparkasseräkning i Norrlandsbanken 

insatta kronor 260:60 beslöt styrelsen mottaga nämnda motbok, samt att medlen tills vidare 



skulle stå i gossens namn, samt tillskrifva Granberg med anhållan om fullmakt för lyftande af 

medlen, därest så skulle beslutas. 

§12. 

En från doktor Kjellman ingifven räkning beslöt styrelsen att bordlägga i och för utredning. 

Till utredningsmän utsågos herrar Rignell och Gullberg. 

 

§13. 

Inkomna borgensförbindelser från leverantörern, Handl. Ture Hagberg, firma K. Lindqvist 

och Fröken Augusta Jansson, godkändes. 

 

§14. 

En framställning från anstalten Anneberg, om efterskänkande af styrelsens tillgodohafvande å 

kr. 42:55 för aflidna Anna Wikström, afslogs. 

 

§15. 

Godkände styrelsen listan öfver understöd till på annan ort boende understödstagare, slutande 

å ett belopp af kronor 181:- 

§16. 

Föredrogs och godkändes december månads understödslistor. Den kontanta utdelningen 

uppgick till 

i I  distriktet                                                                 kr. 357:16 

i II      ”                                                                          ”  379:25 

i III     ”                                                                          ”  260:25 

i IIII    ”                                                                          ”  250:50 

I samband härmed beslöt styrelsen uppdraga åt beredningsutskottet att bevaka Fogmans barns 

rätt. 

§17. 

Anmälde tillsyningsmannen att Anna Löfgren och hennes barn måst intagas å fattigården den 

4 nov. Åtgärden godkändes. 

§18. 

Beviljade styrelsen en af fiskhl. Axel Nilsson gjord anhållan om ett hyresbidrag af 4 kr. att 

utgå under dec.1913 samt jan.febr. 1914. 

§19. 

Anmälde tillsyningsmannen att tyska undersåten Ernst O. Weber på grund af sjukdom måste 

intagas å fattiggården den 17 nov samt att hans hemsändande redan vore begärd. Åtgärden 

godkändes. 

§20. 

Afslogs bromsare J.L. Normans hemställan om ett penningelån. 

 

§21. 

Föredrogs och godkändes extra listan öfver utgående understöd under november, slutande å 

kronor 137:12, 8 ½ famnar ved, 8 par skor och 18 skolagningar. 

  



§22. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Axel Martin 

Nilsson. 

§23 

Diakonissans rapport öfver november månads utgifter föredrogs och lades med godkännande 

till handlingarna. 

                                                                            Som ofvan 

Justeradt:                                                             å tjänstens vägnar 

H.Lindgren 

Alfr.Gullberg                                                       A.Glaas 

M.Sundström”                                                     

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 



Protokoll december 1913 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, 

Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, 

Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, 

Fernlund, Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande 

antecknades Herrar Wahlgren, Hellström, Westerberg och Andersson. Af dessa hade Herrar 

Wahlgren och Hellström anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet och de öfriga hade 

ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte  bevistade  Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Flemström och Aurén att jämte Herr Ordföranden fredagen den 19 

innevarande december klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 20 sistlidne november förda protokoll. 

 

§ 3. 

Föreståndaren för elektricitetsverket hade, under framhållande att stadens gatubelysning 

lämnar åtskilligt öfrigt att önska, till Drätselkammaren inkommit med förslag till ny 

anordning af gatubelysningen i staden för en anläggningskostnad af 9,200 kr. 

Sedan antecknats, att med i förslaget upptagen bränntid för de olika lamporna, ett strömpris af 

30 öre och 8 öre per kw.-tim. under resp. högtarifftid och lågtarifftid samt med tillägg af 

kostnaden för kolning och underhåll, den totala årskostnaden skulle blifva 26,000 kronor, 

däraf cirka 2.000 kronor skulle komma på belysningen efter klockan 12 midnatt, hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att Fullmäktige ville besluta att för en 

kostnad af 9,200 kronor utföra ny anordning af gatubelysningen i hufvudsaklig 

öfverensstämmelse med föreståndarens för elektricitetsverket förslag och i enlighet med af 

Drätselkammaren närmare meddelade föreskrifter. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att återremittera detsamma till Drätselkammaren, med uppdrag för 

kammaren att inkomma dels med utredning och förslag till omläggning af hela 

gatubelysningen, på sätt som föreslagits för Storgatan och Stationsgatan, dels med fullständigt 

förslag till omläggning af hela elektricitetsverket, eventuellt till växelström och jämväl 

beträffande personalen, hvarvid Drätselkammaren borde bemyndigas att anlita expert för 

uppgörande af grunderna för omläggningen. 

Därjämte beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att 

bemyndiga Drätselkammaren att i afvaktan på detta förslag låta uppsätta nya gatulampor på 

de ställen, där sådana kunde anses oundgängligen erforderliga. 

 

§ 4. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade uti ett till Hamndirektionen inlämnadt förslag till 

förbättrad belysning af hamnområdet föreslagit, dels att de nuvarande båglamporna skulle 

utbytas mot parvis på lampstolpar uppsatta metalltrådslampor om 400 normalljus, hvarvid 

belysningsintensiteten skulle komma att ökas med c:a 30 proc. på hittills belysta platser, dels 



att några nya lampor skulle uppsättas på platser, som hittills saknat belysning eller haft sådan i 

otillräcklig grad från befintliga gatulampor, allt enligt specifik förteckning i förslaget. 

Sedan af utredningen inhämtats, att anläggningskostnaden inklusive de delar af den gamla 

anläggningen, sorn samtidigt borde af hamnen öfvertagas, beräknades uppgå till 4,900 kronor 

samt att det årliga strömpriset, beräknadt efter samma taxa, som gäller för privata abonnenter, 

skulle blifva cirka 7.000 kronor, hvartill komme en årlig underhållskostnad af omkring 500 

kronor, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige hemställt om godkännande af den 

sålunda föreslagna anordningen, med tillkännagifvande att erforderliga medel skulle upptagas 

i förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

På Beredninssnärnndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna, hvad 

Hamndirektionen sålunda föreslagit. 

§ 5. 

Hos Hamndirektionen hade Hamnmästaren hemställt, att i betraktande af att fyrbelysningen i 

Tjufholmssundet är osäker på grund af beskaffenheten hos lysbojarne, hvilka tidt och ofta 

släckas genom storm och isgång, och då det särskildt under stormiga nätter är af vikt, att 

belysningen fungerar tillfredsställande, tre stycken A.G.A.-lysbojar måtte anskaffas för en 

kostnad af 5,600 kronor enligt uppgjordt kostnadsförslag. 

Vid behandling af detta ärende hade Hamndirektionen beslutit att med tillstyrkan öfversända 

framställningen till Stadsfullmäktige samt att upptaga nödiga medel i utgiftsstaten för år 1914. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, hvad Hamndirektionen sålunda 

föreslagit. 

§ 6. 

Sedan Hamndirektionen på framställning af Lotskaptenen i öfre norra lotsdistriktet på sin tid 

hos Stadsfullmäktige föreslagit, att en ledfyr med 10 minuters lysvidd skulle få på hamnens 

bekostnad uppföras å Hamnholmen, under förutsättning att lotsverket anordnade en föreslagen 

ledfyr å Lillieudden, hade Stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 maj 1911 beslutit, att 

som den föreslagna, fyren å Hamnholmen, hvilken hufvudsakligen vore afsedd att belysa en 

lotsled till sjöss, som låge utom stadens hamnområde, rätteligen hörde bekostas af lotsverket, 

uppdraga, åt Hamndirektionen att hos Kungl. Lotsstyrelsen göra framställning om anordnande 

på lotsverkets bekostnad af förenämnda bägge fyrar. 

Hamndirektionen hade sedermera underrättat Kungl. Lotsstyrelsen om detta Stadsfullmäktiges 

beslut, men hade detta ej till någon Styrelsens åtgärd föranledt. 

Då det emellertid vore af vikt att med den starkt ökade trafiken på Luleå hamn möjliggöra 

fartygs in- och utsegling äfven på nätterna, hade Hamnmästaren, under framhållande att orn 

också den föreslagna fyren å Hamnholmen hufvudsakligen vore afsedd att belysa en lotsled 

till sjöss, så hade dock endast trafikanter på Luleå hamn gagn af en dylik fyranordning, då den 

ju icke gagnade sjöfarten i allmänhet, hos Hamndirektionen anhållit om frågans 

återupptagande. 

Sedan af Hamnmästarens yttrande inhämtats, att Lotskaptenen i lotsverkets stat för år 1914 

ånyo upptagit den planerade fyren på Lillieudden, hade Hamndirektionen hos 

Stadsfullmäktige hemställt, att, under förutsättning att lotsverket anordnar nämnda ledfyr å 

Lillieudden, å Hamnholmen utanför Tjufholrnssundet måtte uppsättas en A.G.A.-

fyranläggning ledande klart från Germandön in mot Tjufholmssundet för en kostnad af 

Hamnmästaren beräknad till 3,350 kronor, och hade nödiga medel upptagits i 

Hamndirektionens förslag till utgiftsstat för år 1914. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att bifalla Hamndirektionens förslag. 



        § 7. 

Sedan G.Isakson m.fl. hos Drätselkammaren anhållit, att staden måtte bryta Malmgatan från 

Västra, Järnvägsesplanaden till Timmermansgatan för att bereda utfartsväg från deras 

fastigheter, hade Stadsingenjören uti afgifvet yttrande hemställt, att staden, som icke vore 

skyldig att bryta och framdraga nämnda gata ända till Tirnmermansgatan, i stället måtte gå i 

författning om iordningsställande dels af Västra Järnvägsesplanaden till 6 meters bredd från 

Lulsundsgatan till tomt N:o 14 i kvarteret Hästen, dels af Malmgatan från Västra 

Järnvägsesplanaden till tomt N:o 12 i samma kvarter, hvarigenom nödig utfartsväg skulle 

beredas från ifrågavarande fastigheter. 

Vid föredragning af detta ärende hade Drätselkammaren, som ansåg staden skyldig att enligt 

bestämmelserna, i stadsplanelagen iordningställa ifrågavarande af Stadsingenjören föreslagna 

gatudelar, hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till Stadsingenjörens förslag samt beslutit, 

att kostnaden 3,000 kronor skulle upptagas i förslaget till 1914 års utgiftsstat, 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, hvad Drätselkammaren sålunda 

föreslagit. 

 

§ 8. 

Under framhållande dels att det särskildt under innevarande år visat sig omöjligt att erhålla 

tillräckligt behof af makadam genom handslagning, dels att det för nästkommande år för 

hamn- och gatuarbetena komme att erfordras en stor myckenhet af makadam, hade 

Stadsingenjören hemställt, att Drätselkammaren ville inköpa en stenkross till ett pris af 1,890 

kronor 50 öre enligt inkommet anbud. 

Efter anteckning att Stadsingenjören under innevarande år icke kunnat utföra de bestämda 

gatuarbetena af brist på makadam, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om 

bemyndigande att få inköpa en stenkross för högst ofvan angifna pris samt beslutit, att 

kostnaden skulle upptagas i förslaget till utgiftsstat för år 1914. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§ 9. 

Stadsingenjören hade till Hamndirektionen öfverlärmnat tre olika förslag till iordningställande 

af hamnpiren vid södra hamnen samt för sin del förordat antagande af alt. III, innefattande: 

Stensättning framför varuskjulets portar ned till    

kajbetäckningen, 250 kv.-m. å 9 kr kr. 2,250; — 

Makadamisering med tjärning af återstående delen  

af planen, 3,400 kv.-m. å 2 kr  »   6,800: — 

      

tillhopa kr. 9,050: — 

 

hvarjämte Stadsingenjören hemställt om inköp af en tjärsprutningsapparat till ett pris af 845 

kronor. 

Vid behandling af detta ärende hade Hamndirektionen beslutit att under nästa år utföra 

iordningställandet af hamnpiren enligt förenämnda alt. III samt att inköpa den föreslagna 

tjärsprutningsapparaten, hvarjämte nödiga medel skulle upptagas i förslaget till 1914 års 

utgiftsstat. 

På Beredningsnämndens förslag godkände Stadsfullmäktige dessa Hamndirektionens 

åtgärder. 

 



§ 10. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla en af 

Drätselkammaren gjord begäran om bemyndigande att för år 1914 få förnya stadens lån å 

löpande räkning å 25,000 kronor. 

 

§ 11. 

Sedan Drätselkammaren på hemställan af Stadskamreraren beslutit att i förslaget till inkomst- 

och utgiftsstat för nästkommande år upptaga 2 proc. å i staten beräknade brännvinsmedel, 

1,840 kronor, för att användas till understöd under år 1914 af sjukkassor, läsrum, 

nykterhetsverksamhet m. fl. sociala ändamål, beslöto Stadsfullmäktige på förslag af 

Beredningsnämden att godkänna denna Drätselkammarens åtgärd. 

 

§ 12. 

Under framhållande af svårigheten att uppgöra och inkomma med något slutgiltigt förslag till 

ordnande af Drätselkontorets angelägenheter, så länge frågan om fattigvårdens 

omorganisation och inrättande af en sysslomansbefattning vid densamma vore af 

Stadsfullmäktige oafgjord, hade Stadskamreraren hos Drätselkammaren hemställt, att med 

definitivt ordnande af dessa angelägenheter finge anstå, till dess nämnda, organisationsfråga 

blifvit slutbehandlad och äfven någon erfarenhet hunnit vinnas rörande det arbete, som 

folkpensioneringen komme att tillföra Drätselkontoret. 

Stadskamreraren hade vidare föreslagit, att då likväl stadsbokhållarens göromål med all 

säkerhet komme att äfven framdeles förblifva vid den karaktär, de nu ha, Drätselkammaren 

ville hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att stadsbokhållarens arfvode måtte bestämmas till 

2,400 kronor per år, fördeladt med 1,600 kronor som lön och 800 kronor som 

tjänstgöringspenningar, med 2:ne ålderstillägg å 300 kronor att utgå efter 5 och 10 års tjänst 

enligt i Drätselkontorets reglemente närmare meddelade föreskrifter. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till detta 

Stadskamrerarens förslag. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att bifalla, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 13. 

Som stadens revisorer upprepade gånger uttalat önskvärdheten af särskild värdesättning af 

stadens fasta egendom och bestämmande af en viss afskrifningsprocent å densamma, hade 

Drätselkammaren tillsatt en kommitté, bestående af bankdirektören S.Forsgren, baningenjören 

A.B.Gärde och snickaren B.A.Hellsten med uppdrag att verkställa dylik värdering och afgifva 

förslag till afskrifningsplan för de olika fastigheterna. 

Denna kommitté hade uti en till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hemställt om 

bemyndigande att anställa tekniskt biträde för en kostnad af 300 kronor äfvensom meddelat, 

att kommitténs ledamöter förbehöllo sig rätt att för sitt arbete tillgodoräkna sig arfvode; och 

hade Drätselkammaren, som utsett kommitténs ledamöter med sikte på deras fackkunskaper, 

öfverlämnat denna framställning till Stadsfullmäktige med anhållan, att nödigt anslag måtte 

beviljas. 

Vid detta ärendes behandling hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte 

såsom arfvode åt kommitténs tekniska biträde anslå högst 300 kronor att anskaffas genom 

uttaxering. 

Med 20 röster mot 4, hvilka senare afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, 

beslöto Stadsfullmäktige att afslå kommitténs begäran om ersättning åt särskildt tekniskt 

biträde samt att anmoda Drätselkammaren att omedelbart hos Stadsfullmäktige anmäla, om 



Stadsbyggmästaren eller Stadsingenjören förklara sig ej kunna lämna, kommittén det biträde, 

som af densamma påfordras. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från tillsyningsmannen vid 

fattigvården N.Boman inkommen framställning, att Fullmäktige ville med hänsyn till 

beskaffenheten af hans bostad bestämma värdet af densamma till 300 kronor och i stället öka 

det kontanta arfvodet med 100 kronor per år från och med år 1912, hade Drätselkammaren på 

förslag af Stadskamreraren föreslagit, att Stadsfullmäktige till förekommande af onödig 

rubbning i gällande lönebestämmelser ville på så sätt bifalla framställningen, att tillsynings-

mannen vid fattigvården måtte tills vidare och till dess fullgod bostad kan tillhandahållas 

honom tilldelas en årlig ersättning af 100 kronor för undermålig bostad, hvarjämte 

Drätselkammaren i motsats mot Stadskamreraren föreslagit, att denna ersättning ej  skulle 

utgå förr än från och med innevarande år. 

Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan, af Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag, samt bestämde, att erforderligt belopp skulle uttaxeras. 

 

§ 15. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat Herr Burmans motion om 

beviljande af ett anslag av 500 kronor till Norrbottens läns handelskammare för år 1913. 

Sedan till Drätselkammarens förfogande ställts dels en tablå öfver handelskammarens 

inkomster och utgifter, visande en brist under första verksamhetsåret af 6 à 700 kronor, dels 

ock diverse handlingar, af hvilka det framgick, att åtskilliga svenska städer lämna liknande 

anslag till respektive läns handelskammare, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige 

hemställt om bifall till motionen. 

Beredningsnämnden hade därefter föreslagit, att då staden ej hade sådant intresse af 

handelskammarens verksamhet, att ett anslag från staden kunde anses motiverat, 

Stadsfullmäktige måtte afslå motionen. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 15 röster mot 9, hvilka. 

afgåfvos för bifall till motionen, att bifalla Beredningsnämndens förslag. 

 

§ 16. 

Sedan af Stadsfogden till Drätselkammaren ingifna, af afkortningsförslag åtföljda 

redogörelser för 1908 och 1909 års kommunal-utskylder blifvit af särskildt utsedda personer 

granskade, hade Drätselkammaren i enlighet med livad granskningsmännen föreslagit hos 

Stadsfullmäktige hemställt, att följande belopp måtte afkortas, nämligen: 

för år 1908   Kr. 22,520: 12  

»    »   1909 »     21,924: 49 

eller tillhopa Kr.   44,444: 61 

samt att beträffande de öfriga utskylderna, Kr. 8,711: 46, påförda i särskilda utdrag af 

afkortningslängderna, upptagna personer, förnyade indrifningsåtgärder måtte vidtagas, 

eventuelt de restskyldiges försättande i konkurs, sedan likväl dessförinnan de skattebelopp, 

som till Stadsfogden gäldats, efter det längderna upprättats, blifvit ur desamma afförda. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§  17. 

Uti afgifvet yttrande öfver en af P.Th.Aurén m.fl. hos Stadsfullmäktige gjord framställning 

om Pilgatans framdragande till tomten N:o 5 i kvarteret Renen, hade Drätselkammaren, sedan 

Stadsingenjören beräknat kostnaden för upptagande af gatan till 5 meters bredd utefter södra 



sidan af Pilgatan från landsvägen till tomt N:o 4 i kvarteret Renen till 630 kronor, hos 

Stadsfullmäktige hemställt, att Pilgatan finge på föreslaget sätt iordningställas för en kostnad 

af högst 630 kronor, hvarjämte Drätselkammaren beslutit att upptaga detta belopp l förslaget 

till utgiftsstat för år 1914. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, hvad Drätselkammaren sålunda 

föreslagit. 

 

§ 18. 

Sedan Stadsingenjören till Drätselkammaren inkommit med infordrat förslag till 

iordningsställande af kvarteret Loet, hade Kammaren, då det syntes vara ur ekonomisk 

synpunkt fördelaktigt att ordna kvarteret Loet i samband med iordningställande af det 

intilliggande kvarteret Fisken, i det en del öfverflödiga schaktningsmassor i det sistnämnda 

kvarteret kunde öfverföras till kvarteret Loet, beslutit lämna Stadsingenjören i uppdrag att 

inkomma med förslag till iordningställande af båda kvarteren i ett sammanhang. 

Drätselkammaren hade därjämte hemställt, att i förslaget till nästkommande års utgiftsstat 

upptaget belopp af 1,500 kronor till ’påbörjande af järnvägstorgets iordningställande’ måtte 

reservationsvis anslås för ifrågavarande ändamål att användas efter den anvisning, som 

Stadsfullmäktige sedermera komme att gifva. 

Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnänmden, att 

då genom Stadsfullmäktiges beslut vid senaste sammanträde kvarteret Loet upplåtits till 

Idrottsföreningen Kamraterna, icke för närvarande bevilja något anslag för järnvägstorgets 

iordningställande. 

 

§ 19. 

Sedan Stadsfiskalen hos Magistraten anmält, att poliskonstapeln G.A.Blomqvist, hvilken 

under en månads tid på grund af lungtuberkulos varit urståndsatt att förrätta sin tjänst, för 

åtnjutande af sanatorievård vore i behof af tjänstledighet under längre tid samt att under tiden 

till den l april 1914 någon vikarie för Blomqvist ej vore oundgängligen nödvändig, hade 

Magistraten beslutit att hos Stadsfullmäktige hemställa, att Blomqvist under den tid hans 

tjänst komme att upprätthållas utan särskild vikarie skulle få oafkortadt uppbära fasta lönen 

jämte beklädnadsbidrag. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Magistratens förslag. 

 

§ 20. 

På föreslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige på grund af bestämmelsen i § 15 

af gällande Kungl. Förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelser till allmän 

rådstuga och till Stadsfullmäktiges sammanträden under nästkommande år skulle införas i 

stadens bägge tidningar Norrbottens-Kuriren och Norrskensflamman. 

 

§ 21. 

Under anmälan att nuvarande ångkranpråmen är i sådant skick att den icke är värd att 

iståndsättas, hade Hamnmästaren hos Hamndirektionen hemställt om anskaffande af en ny 

stenpråm för Tjufholmssundet med rnuddringsanordning,så konstruerad, att äfven muddring i 

Skurholmsfjärden kan verkställas med densamma, hvarjämte den skulle kunna användas 

äfven vid lossning och lastning af gods m. m. 

Sedan antecknats, att enligt infordrade anbud en kranpråm, konstruerad för detta ändamål, 

skulle draga en kostnad af 30,000 à 34,000 kronor, hade Hamndirektionen öfversändt 

handlingarna i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan, att Hamndirektionen måtte 

bemyndigas att, efter det de inkomna anbuden kompletterats med en del erforderliga 

uppgifter, för en kostnad af intill 34,000 kronor inköpa den kranpråm, som befanns vara för 



hamnen fördelaktigast, med kostnadernas fördelning med ungefär hälften på hvartdera af åren 

1914 och 1915; och hade Hamndirektionen i förslaget till 1914 års utgiftsstat för detta 

ändamål upptagit ett belopp af 15,000 kronor. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att 

bifalla, hvad Hamndirektionen sålunda föreslagit. 

 

§ 22. 

Stadskamreraren hade samtidigt med öfverlämnandet af förslag till utgifts- och inkomststat 

för Drätselkammaren för år 1914 uti särskild motivering till förslaget bland annat föreslagit, 

att innevarande års behållning, Kr. 55,643: 08, måtte användas på så sätt: 

att de från malmfältsbolagen influtna kommunalutskylderna, som erlagts i enlighet med 

Kungl. Maj:ts utslag den '25 oktober 1912, Kr. 46,076: 27, måtte användas till nedbringande 

af stadens sväfvande skuld; 

att de under året influtna brännvinsmedlen utöfver hvad som i stat beräknats, Kr. 7,416: 91, 

måtte afsättas till brännvinsrnedelsfonden; 

att de för år 1913 uttaxerade, men icke utbetalda afgifter till Svenska städers pensionskassa, 

Kr. 2,149: 90, måtte afsättas till en pensionsfond. 

På anförda skäl hade Stadskamreraren vidare hemställt, att de hamnmedel, som 

Hamndirektionen under årens lopp inlevererat till Drätselkammaren såsom amortering å 

hamnens lån hos Kammaren, 

måtte betraktas såsom afsatta för framtida amortering af Luleå stads 1909 års obligationslån 

till så stor del, som denna amortering öfverstiger af Kammaren verkställd amortering af 

samma lån, samt att i enlighet härmed af i förslaget till inkomststat för år 1914 beräknad 

amortering af Hamndirektionen å hamnens lån hos Drätselkammaren, 15,700 kronor, ett 

belopp af 8,700 kronor måtte afsättas för framtida inlösen af ifrågavarande obligationslån. 

Drätselkammaren hade därefter hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till Stadskamrerarens 

ifrågavarande förslag. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna, hvad 

Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 23. 

Beviljade Stadsfullmäktige Herr Lindqvist tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet. 

 

§ 24. 

Vid föredragning och granskning af från Magistraten inkommet generalförslag till utgifts- och 

inkomststat för Luleå stad för år 1914 samt de till grund för detsamma liggande specialstater 

hade Bered-ningsnämnden  hemställt, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: 

Beträffande Drätselkammarens stat: 

l:o) att nedsätta under I c upptagna utgiftsposten lån å löpande räkning från 50,000 kronor till 

25,000 kronor samt att till utjämning häraf minska inkomstposten under l Lån: lån af diverse 

stadens fonder från beräknade 30,300 kronor till 5,300 kronor; 

2:o)att öka posten restitutioner under ’4.Skatter och liknande afgifter’ från 3,600 kronor till 

5,600 kronor, hvarigenom det i generalförslaget till uttaxering beräknade belopp ökas med 

2,000: — 

3:o) att under ’13.Högre undervisning och specialskolor’ sänka utgiftsposten underhåll af 

elementarläroverket för flickor med 450 kronor, utgörande beräknad kostnad för 

grusning af gården, hvilket arbete ansågs olämpligt och obehöfligt; det till uttaxering 

erforderliga belopp minskas härigenom med 450: — 

4:o) att på grund af Stadsfullmäktiges vid senaste sammanträdet fattade beslut rörande 

ändring af brandkårens styrka nedsätta utgiftsposten under ’14. Brandväsendet’ till 



aflöning och portionsersättning åt brandmän och extra brandmän med 500 kronor; 

motsvarande minskning i det till uttaxering erforderliga belopp   500: — 

5:o) att under ’16. Gator, vägar och torg’ beräknade utgiftsposten 1,500 kronor till påbörjande 

af järnvägstorgets iordningsställande skulle utgå, hvarigenom uttaxeringsbeloppet 

minskas med 1,500: — 

6:0) att då Beredningsnämnden f. n. afstyrkt Drätselkammarens förslag om utsträckning af 

gatubelysningen, utgiftsposten ’18. Allm, belysning’ skulle minskas med beräknade ökningen 

af kostnaden genom nämnda utsträckning eller 8,000 kronor, med hvilket belopp jämväl 

uttaxeringen kan minskas………………………………. 8,000: — 

7:o) att med hänsyn till Beredningsnämndens afstyrkande af förslaget orn utsträckt 

gatubelysning och då af beräknade kostnaden för instrumenttaflans underhåll och utvidgning 

ett belopp af 8,700 kronor borde bestridas med lånemedel ändra utgiftsposterna under ’25. 

Elektricitetsverket’ på följande sätt: 

driftkostnader       45,500: — 

inköp af mätare       5,000: — 

ränta och amortering    24,000: — 

Öfverskott      16,300: — 

nyanläggning      8,700: — 

Kronor  99,500: — 

samt att till utjämning häraf följande inkomstposter under samma titel nedsättas, nämligen 

gatubelysningen från 26,000 kronor till 18,000 kr. samt lånemedel för instrumenttaflan från 

9,200 kr. till 8,700 kronor; 

8:o) att under utgiftstiteln ’35. Anslag för diverse sociala ändamål’ posten anslag till 

Idrottsföreningen Kamraterna förplanering af idrottsplan 2,500 kronor skulle utgå, 

hvarigenomdet till uttaxering erforderliga belopp minskas med   2,500: — 

9:o) att under utgiftstiteln ’36. Andra och oförutseddautgifter’ upptaga en ny post till tekniskt 

biträde åt värderingskommittén 300 kr. samt att för utjämning af föreslagna ändringar öka den 

under samma titel förekommande posten oförutsedda utgifter med Kr. 880:74; hvarigenom 

uttaxeringen bör ökas med   1,180: 74 

10:o) att på grund af förslaget under punkt 7:o) här ofvan posten utgifter att bestridas med lån 

under titeln ’36. Andra och oförutsedda utgifter’ skulle nedsättas från 13,075 kronor till 

12,575 kronor samt att för utjämning häraf under inkomsttiteln ’1. Lån’ posten a.) lån med 

underställning skulle nedsättas till sistnämnda summa; 

11:o) att under inkomsttiteln ’37. Diverse inkomster’posten öfverskott från elektricitetsverket 

med hänsyn till förslaget under punkt 7:o) här ofvan skulle ökas från 15,600 

kronor till 16,300 kronor samt att posten ränta och amor-tering från vattenledningsverket 

rätteligen skulle utföras med29,000 kronor i stället för 28,000 kronor; genom dessa 

ändringar minskas det till uttaxering erforderliga belopp med tillhopa  1,700: — 

Rörande Fattigvårdsstyrelsens stat: 

12:o) att då utgifterna för fattigvården under senaste året så afsevärdt ökats trots de goda 

tiderna, anmoda Fattigvårdsstyrelsen  att inkomma med berättelse öfver, huru det nyligen 

införda vårdaresystemet hittills verkat; Rörande Hälsovårdsnämndens stat: 

l3:o) att utgiftsposten ’besiktningsarfvode’ under l e 100 kronor skulle utgå, enär arfvodet till 

köttbesiktningsbyråns föreståndare numera höjts till 800 kronor och således borde innefatta 

äfven ersättning för besiktning af slakthästar, samt att utgiftsposten under l § ’diverse- och 

oförutsedda utgifter’ skulle nedsättas från 1,000 kronor till 200 kronor, enär ingen motivering 

förebragts för den stora höjningen af nämnda post; genom dessa ändringar bör det till 

uttaxering erforderliga belopp minskas till 18,600 kronor eller med ……………900:-         

 



Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist af Kr. 371,077:92 sålunda enligt 

punkterna 3, 4, 5, 6, 8, 11 och 13 här ofvan borde minskas med tillhopa 15,550 kronor samt 

enligt punkterna 2 och 9 ökas med tillhopa Kr. 3,180: 74, alltså en minskning utöfver 

ökningen af Kr. 12,369: 26, återstod till uttaxering en brist af Kr. 358,708: 66, med anledning 

hvaraf Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige med godkännande i öfrigt af de 

föreliggande staterna ville till täckande af nämnda brist fastställa en uttaxering af 5 kronor 80 

öre per bevillningskrona af 61,846,32 bevillningskronor. 

Slutligen hade Beredningsnämnden föreslagit, att summan af i generalförslaget beräknade 

afkortningar måtte fördelas mellan kommunen och skolan efter det uttaxerade beloppet eller 

på kommunen   Kr.    29,077:92 

’skolan’     11,000: — 

tillhopa Kr.    40,077: 92 

Stadsfullmäktige beslöto att göra följande ändringar i och tillägg till dessa 

Beredningsnämndens förslag: 

Rörande Drätselkammarens stat: 

att med hänsyn till Stadsfullmäktiges enligt § 13 här ofvan i protokollet fattade beslut den af 

Beredningsnämnden föreslagna utgiftsposten under  titeln   ’36   Andra   och   oförutsedda 

utgifter’ å 300 kronor till tekniskt biträde åt värderingskommittén skulle utgå; 

att under titeln ’13 Högre undervisning och specialskolor’ upptaga en utgiftspost å 150 kronor 

till grusning af öfre delen af flickskolans tomt; 

att till utjämning af förenämnda 2:ne ändringar utgiftsposten oförutsedda utgifter under titeln 

36 skulle ökas med 150 kronor. 

Rörande Hälsovårdsnämndens stat: 

att utgiftsposten under l § ’diverse och oförutsedda utgifter’ skulle höjas från 200 kronor till af 

Hälsovårdsnämnden föreslagna 1,000 kronor samt att i stället posten oförutsedda utgifter 

under titeln 36 i Drätselkammarens stat skulle minskas med 800 kronor. 

Ett af Herr Palm väckt förslag att punkt 12 i Beredningsnämndens förslag här ofvan rörande 

Fattigvårdsstyrelsens stat skulle utgå blef af Stadsfullmäktige efter votering med 20 röster mot 

3 afslaget. 

Med godkännande i öfrigt af Beredningsnämndens samtliga här ofvan upptagna förslag 

fastställde Stadsfullmäktige till täckande af den i staten förefintliga brist å kr. 358,708: 66 en 

uttaxering för år 1914 af 5 kronor 80 öre pr bevillningskrona af 61,846,32 bevillningskronor. 

Då för kyrkan förut bestämts en uttaxering af 60 öre pr bevillningskrona, komma 1914 års 

utskylder i sin helhet att belöpa sig till 6 kronor 40 öre per bevillningskrona. 

 

§ 25. 

Sedan Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande öfver upprättadt förslag till 

polisreglemente för riket, hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige måtte 

förklara sig icke hafva något att emot detsamma erinra. 

Vid ärendets behandling biföllo Stadsfullmäktige denna Beredningsnämndens  hemställan. 

 

§ 26. 

Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade snickaren N.P.Boman såsom egare till 

fastigheten N:o 215 härstädes anhållit om stadens medgifvande till sådan förändring af 

tomtindelningen inom kvarteret Laxen, att gränsen mellan tomterna N:ris l och 2 kommer att 

sammanfalla med nuvarande gränsen mellan fastigheterna N:ris 215 och 215 a. 

Uti afgifvet yttrande öfver denna ansökan hade Byggnadsnämnden tillstyrkt bifall till 

densamma. 

Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

att för sin del godkänna den föreslagna ändringen af tomtindelningen i fråga. 



 

§ 27. 

I enlighet med Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 4 sistlidne juni meddelade uppdrag 

hade Byggnadsnämnden efter Stadsingenjörens hörande föreslagit, att Stadsfullmäktige till 

förtydligande af sitt den 12 september 1912 fattade beslut att ingå till Kungl. Maj:t med 

underdånig ansökan om fastställelse af vissa beslutade ändringar i gällande stadsplan måtte 

förklara, att den begärda fastställelsen afsåge följande ändringar i stadsplanen, nämligen: 

Kvarteret Kajan afskäres snedt å södra sidan; ’Ankan       » »      »     »         ’ 

Kvarteren Harren och Gersen sammanslås till ett kvarter, som i sig upptager mellanliggande 

del af Timmermansgatan; 

Kvarteret Stören, som för närvarande är genomskuret af hamnspåret, uppdelas tillika med 

planen utanför kvarteret i 6 mindre kvarter, Ålen, Sälen, Räkan, Kräftan, Hummern och 

Krabban; 

Kajlinien ändras dels enligt redan utförda kajer och dels så, att kurvorna borttagas, då en rak 

linie torde vara lämpligare för båtars tilläggning, allt i enlighet med kartan; 

Tomterna l, 5 och 6 i kvarteret Ankan, 7 i kvarteret Ripan, 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikanen och 

5 i kvarteret Laken afses för upplåtelse åt enskilda för affärs- och magasinsbyggnader; 

Tomterna i kvarteren Harren, Gersen, Ålen, Kräftan, Hummern och Krabban samt tomterna l 

och 2 i kvarteret Gäddan afses för upplag; 

Kvarteret Räkan afses för industriella ändamål; 

Kvarteret Ålen afses för vanliga byggnadsändamål. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla, hvad 

Byggnadsnämnden sålunda föreslagit. 

Vid behandling af ärendet i Stadsfullmäktige yrkades sådan ändring i Beredningsnämndens 

förslag, att Timmermansgatan mellan kvarteren Harren och Gersen ej skulle ingå i nämnda 

kvarter sarnt att bestämmelsen om vissa angifna tomters upplåtelse till enskilda för affärs- och 

magasinsbyggnader skulle utgå, och beslöto Stadsfullmäktige att återremittera ärendet till 

Hamndirektionen och Byggnadsnämnden för yttrande rörande nämnda föreslagna ändringar. 

 

§ 28. 

Under behandling af det utaf Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterade 

förslag till anordnande af en kommunal arbetsinrättning hade Kammaren genom 

Stadsingenjören låtit infordra anbud å försäljning till staden af den del af det föreslagna 

kommunal-hemsområdet, som befann sig i enskild ego, utgörande i areal tillhopa 2,588,59 kv-

meter, och hade dylika anbud till Kammaren inkommit, nämligen 

J.E.Sundvalls sterbbus anbud å försäljning af tomt N:o 6 i kvarteret Aspen om 1,434,24 kvm., 

till ett pris af 2,000 kronor, N. A. Bergboms anbud å del af vretan N:o 19 — 22, fallande inom 

tomterna N:ris 3, 4, 5 och 7 i samma kvarter om 1,154,35 kv.-meter, till ett pris af 500 kronor. 

Vid pröfning af dessa anbud hade Drätselkammaren beträffande det af K. A. Bergbom afgifna 

anbud hemställt, att som detsamma vore synnerligen lagt och det vore till fördel för staden att 

— oafsedt om den kommunala arbetsinrättningen kommer till stånd — förvärfva 

ifrågavarande vretdel, hvilken, åsatt ett zonvärde af 1,571 kronor 40 öre, ligger inkilad mellan 

stadens egna markområden, Stadsfullmäktige måtte bemyndiga Drätselkammaren att till 

angifvet pris 500 kronor inköpa den af Bergbom till staden hembjudna marken. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden 

att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur 

fastighetsfonden. 

  



§ 29. 

På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att icke godkänna en af 

exekutionsbetjänten C.A.Palm gjord begäran om befrielse från det honom af Stadsfullmäktige 

den 16 sistlidne oktober meddelade uppdrag att vara suppleant i pensionsnämnden. 

 

§ 30. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville företaga val af sex ledamöter 

och lika många suppleanter i 1914 års taxeringsnämnd för Luleå stad, samt föreslog därvid: 

till ledamöter:   till suppleanter: 

bagaren C.Marklin   snickaren B.A.Hellsten 

grosshandlaren O.Linder   järnhandlaren K.A.Lind 

stadskassören J.O.Dahl   exekutionsbetjänten G.Wetter 

 löjtnanten C.J.Bergström   handlanden W.Thurfjell    

bankdirektören S.Forsgren   bankkamreraren H.Flodmark 

maskinisten E.Sandberg   lokomotivföraren N.Falk 

 

Beredningsnämnden hade därjämte föreslagit, att suppleanterna skulle anses valda hvar och 

en för den ledamot, som hade samma ordningsföljd som suppleanten. 

Vid föredragning af detta ärende heslöto Stadsfullmäktige att godkänna. Beredningsnämndens 

förslag om antalet ledamöter och suppleanter samt utsago samtliga de af Beredningsnämnden 

föreslagna med undantag af löjtnanten C.J.Bergström, hvilken anhållit att ej komma i fråga, 

och i hvilkens ställe till ledamot utsågs handlanden W.Thurfjell. Till suppleant i hans ställe 

utsågs handlanden M.Lindquist. 

 

§ 31. 

På förslag af Fattigvårdsstyrelsen beslöto Stadsfullmäktige att till vårdare i l:a distriktet efter 

fröken Teresia Kellgren och herr E.O.Hedlund, hvilka afsagt sig uppdraget, samt efter herr 

A.Gardell, hvilken afflyttat från orten, utse fru Elsa Nyberg, boktryckaren M.Thingwall och 

folkskolläraren J.Gunnarsson. 

På grund af ökadt behof af vårdare i IV distriktet utsago Stadsfullmäktige till vårdare i 

nämnda distrikt fru Linda Nyberg; och skulle samtliga dessa val afse tiden till 1914 års 

utgång. 

 

§ 32. 

Vid härefter företagna val utsågos: 

Till ledamöter i Drätselkammaren för åren 1914—1917: Herr P.Sandström med 23, Herr 

A.Ljungberg med 22, herrar A.B.Gärde och O.Sander med hvardera 21 samt herr Axel 

Nilsson med 17 röster; 

till suppleanter i Drätselkammaren: Herrar Melcher Lindquist, C.Skarstedt, J.A.Nilsson och 

L.Brännström, de tre förstnämnda för åren 1914—1917 och den sistnämnde för åren 1914 —

1915; 

till ledamöter i Hamndirektionen för år 1914: Herrar G.Burström, O.Linder, J.A.Wadstein, 

H.Burman och N.Falk; 

till suppleanter i Hamndirektionen för år 1914: Herrar K. A. Nilsson, E. Nordberg och P. Th. 

Aurèn; 

till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för åren 1914—1917: Herrar M.Lindquist och 

A.A.Ahlström samt fröknarna Ellen Sundberg och Thyra Björkman. Till vice ordförande i 

samma styrelse utsågs herr G.V.Rignell; 

till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen för samma tid: Herrar J.Gunnarsson och J.Danielsson; 

till ledamot i styrelsen för Pantlånekontoret för åren 1914— 1916: Herr J.Marklin; 



till suppleant i samma styrelse för samma tid: Herr Algot Lind; 

till ledamöter i styrelsen för Tekniska skolan för åren 1914— 1917: Herrar A.J.Westerberg 

och A.Ulander; 

till ledamot i Terminsafgiftsnämnden för åren 1914 och 1915: Herr H.F.Pira; 

till suppleant i samma nämnd för samma år: Herr C.J.Bergström; 

till delegerad vid Elementarläroverket för flickor för åren 1914 —1916: Rektor H.Wallin; 

till ledamöter i Handels- och sjöfartsnämnden för åren 1914— 1915: Herrar A. .Westerberg, 

H.Örtenblad, W Jäger, N O.Lundström, J.A.Thorslund, G.Nyberg och O.Linder; 

till ledamöter i Brandstodskommittén för Städernas Allmänna Brandstodsbolag för år 1914: 

Herrar C. A.Flemström och N.J.Nordström; 

till suppleanter i samma kommitté för år 1914: Herrar J.Wikberg  och Jonas Carlsson; 

till ombud vid 1914 års mantalsskrifningsförrättningar: Herrar J.U.Nordström, J.Lidgren, 

C.A.Palm och J.F.Johansson; 

till ledamot i styrelsen för Luleå Utskänkningsbolag för år 1914: Herr H.K.Brändström; 

till   suppleant i samma styrelse för år 1914:   Herr J.G.Roth. 

till revisorer af stadens räkenskaper för år 1913: Herrar H.Flodmark, K.Lilljekvist och 

E.Lindblad; 

till dessas suppleanter: Herrar R.Jacobsson, C.Olsson och E.Berlin; 

till revisorer af Luleå Ulskänkningsbolags räkenskaper för år 1913: Herrar H.Wallin och 

P.Segerstedt; 

till dessas suppleanter:   Herrar E.Berlin och H.Björnlund; 

till revisor af Läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1913: Herr S.Forssgren; 

till dennes suppleant:   Herr C.Olsson; 

till revisor af länets Arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för år 1913: Herr E.Hage; 

till dennes suppleant: Herr H.Björnlund. 

 

§ 33. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Hälsovårdsnämndens förslag till ordnande af tillsyningsmannens vid hälsovården 

löneförmåner; 

2:o) Fattigvårdsstyrelsens framställning angående omändring af tvättstugan vid fattiggården 

till sinnessjukafdelning; 

3:o) Maskinisten vid pumpstationen G.Westerlunds begäran om ändring i hans löneförmåner; 

4:o) E J.Erikssons begäran om tillstånd att få uppföra en sommarstuga å vretan N:o 477 a och 

b; 

5:o) A. V. Falks m. fl:s framställning om elektriska ledningars framdragande till Mjölkudden; 

6:0) J.A.Carlströms begäran om fri elektrisk ström m. m. till en skridskobana; 

7:o)   P.J.Janssons begäran om afkortning af utskylder; 

8:0)   E.A.Erikssons begäran om afkortning af utskylder; 

9:o) Framställningar om anslag från 1913 års brännvinsmedel från afdelningarna N:o 206 och 

105 af Nykterhetsfolkets sjukkassa, Logen N:o 1235  Nordstjärnan, Logen 1176 Nordanborg 

och Logen N:o 1333 Nordens Väl. 

10:o) Luleå Arbetsstugas begäran om anslag från 1913 års brännvinsmedel. 

§ 34. 

Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från Magistraten om ytterligare 

ersättning åt en medlem af kommittén för bostadsuppgifternas granskning. 

 

§ 35. 



Till Byggnadsnämnden remitterades en begäran från I. Israelsson om tillstånd till 

ändringsarbeten å boningshuset å vretan N:o 169 — 170 vid Lulsundet. 

Som ofvan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt  

A.Holm. 

Justeradt: 

Per Segerstedt,  Carl A. Flemström,  P. Th. Aurén.” 



” Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 

december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Gärde ävensom 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 7 och 8 nästlidne november. 

 

§2. 

Godkändes av Stadskamreraren vidtagen åtgärd att låta ytterligare trycka dels 500 ex. av 

instruktionen för elektricitetsverkets entreprenör dels 500 ex. av Elekr.AB Frams anbud. 

 

§3. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 16 nästlidne oktober beträffande §§ 5,9 och 19; 

och beslutade nämnden ang. beslutad försäljning till P.R. Nilssons av stadens del av tomt 1 

Hjärpen: att uppdraga till Stadsingenjören att uppgöra förslag till köpebrev att underställas 

nämndens prövning.  

§4. 

Beslutade nämnden med anledning av stadsfullmäktiges bemyndigande för drätselkammaren 

av den 16 nästlidne oktober att till hamndirektionen på vissa villkor försälja å fastigheten n:r 

474 Gladan befintligt lager av grus m.m att uppdraga till Stadsingenjören att träda i 

underhandling med hamndirektionen för uppgörande av förslag till köpebrev m.m 

 

§5 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat från fattigvårdsstyrelsen 

inkommet förslag till anordnande av en kommunalarbetsinrättning. Sedan Stadsingenjören i 

enlighet med av nämnden erhållet uppdrag meddelat att det föreslagna 

kommunalhemsområdets storlek utgjordes av 29660 kvm., därav 27071 kvm. tillhörde staden 

och 2588,59 kvm. befunno sig i enskild ägo, föredrogos av Stadsingenjören infordrade anbud 

å försäljning till staden av ifrågavarande i enskild hand befintlig mark, nämligen J.E 

Sundvalls sterbhus’ anbud å försäljning av tomt n:r 6 kvart. Aspen om 1434,24 kvm., till ett 

pris av kr.2000:- 

N.A. Bergboms, å del av vretan 19-22 fallande inom 3,4,5 och 7 i kvart. Aspen om 1154,35 

kvm., till ett pris av kr.500:- 

Efter prövning av dessa anbud beslutade nämnden beträffande det av N.A. Bergbom avgivna 

anbudet, att, som detta vore synnerligen lågt och det vore till fördel för staden att – oavsett om 

den kommunala arbetsinrättningen kommer till stånd – förvärva ifrågavarande vretdel, vilken, 

åsatt ett zonvärde av 1571 kronor 40 öre, ligger inkilad mellan stadens egna markområden, 

hemställa, att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till angivet pris, 500 

kronor, inköpa den av Bergbom till staden hembjudna marken. Vad ärendet i övrigt angår, 

beslutade nämnden, att under påpekande av nödvändigheten av en utredning rörande den 

beslutade folkpensioneringens väntade inflytande på hithörande frågor, innan staden definitivt 

beslutar sig för ett så stort företag som utförande av den föreslagna kommunala 

arbetsinrättningen, hänskjuta ärendet till samfälld drätselkammre: varvid nämnden ville 

tillstyrka, att, därst den kommunala arbetsinrättningen blir beslutad och förlagd till föreslagen 

plats å Östermalm, det av Sundsvalls sterbhus avgivna anbudet måtte antagas. 

 



§6. 

Sedan tillfälle beretts nämndens ledamöter att taga del av det av särskilda komiterade 

utarbetade förslaget till särskilda byggnadsföreskrifter enligt § 41 i stadsplanelagen för den 

del av stadens donationsjord å Mjölkudden, som ligger mellan den planlagda staden och 

verkstadsområdet å Notviken, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att översända 

förslaget till stadsfullmäktige med hemställan att det måtte överlämnas till byggnadsnämnden 

 

§7. 

Sedan Kyrkorådet i protokollsutdrag meddelat drätselkammaren, att rådet beslutat, att f.o.m. 

nästkommande år omhändertaga vården av planteringarna å kyrkoplanen, hade 

drätselkammaren givit planteringsnämnden del av ifrågavarande protokollsutdrag. Efter 

föredragning av planteringsnämnden i ärendet avgivna yttrande, beslutade nämnden, att då 

enligt drätselkammarens förmenande vården av kyrkoplanen handhafts av 

planteringsnämnden på ett mycket förtjänstfullt sätt och den nya anordningen endast fördyrar 

stadens kostnader för tillsyn av planteringarna, till kyrkostämman översända 

planteringsnämndens och stadsträdgårdsmästarens yttrande med hemställan, att stämman ville 

taga i övervägande, huruvida icke skötseln av kyrkoplanen bör bibehållas hos stadens 

planteringsnämnd. 

§8. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare i till drätselkammaren ingiven skrivelse hemställt om 

godkännande av vidtagen åtgärd att anställa montören O. Wikström som vikarie för verkets 

mätarejusterare med en avlöning av 150 kr. pr månad, beslutade nämnden vid föredragning av 

ärendet att lämna bifall till framställningen att gälla tills vidare under sex månader. 

 

§9. 

Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat förslag till iordningställande av kvarteret 

Loet, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att, då det torde visa sig ur ekonomisk 

synpunkt fördelaktigt att ordna kvarteret Loet i samband med iordningställande av det 

intilliggande kvarteret Fisken, i det en del överflödiga schaktningsmassor i det sistnämnda 

kvarteret kunde överföras till kvarteret Loet, lämna Stadsingenjören i uppdrag att inkomma 

med förslag till iordningställande av båda kvarteren i ett sammanhang. Nämnden beslutade 

vidare att hos Stadsfullmäktige hemställa, att i förslaget till nästkommande års utgiftsstat 

upptaget belopp av 1500 kr. till ”påbörjade av järnvägstorgets iordningsställande” måtte 

reservationsvis i staten anslås för ifrågavarande ändamål att användas efter den anvisning, 

som stadsfullmäktige sedermera komme att giva. 

 

§10. 

Sedan skomakare P.O. Sundqvist hos drätselkammaren anhållit om anordnande av ett matskåp 

i av honom förhyrd lägenhet i gårdbyggnaden å fastighet n:r 7 Örnen, hade 

Stadsbyggmästaren tillstyrkt framställningen under förutsättning av någon höjning i nu 

utgående hyra för lägenheten. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att 

uppdraga till Stadsbyggmästaren att omedelbart låta uppföra arbetet för en kostnad av högst 

65 kronor; skulle hyrespriset å lägenheten f.o.m. den 1 nästkommande oktober höjas med 

lämpligt belopp. 

 

§11. 

Som allmänheten flerstädes tager genvägar över stadens planteringar, särskilt i torgparken, 

beslutade nämnden att hos magistraten göra hemställan, att polisen måtte anmodas tillse, att 

dylika olovliga vägar icke tagas i planteringarna. 

 



§12. 

En från J. Aug. Carlström inkommen framställning om avgiftsfritt lån av 4 st. båglampor 

jämte fri montering och ström för anordnande av skridskobana remitterades till 

elektricitetsverkets föreståndare för yttrande och utredning rörande den kostnad, som skulle 

ådragas staden vid ett bifall till framställningen. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Margareta Enqvist inkommen 

framställning, att staden, sedan genom Stationsgatans urschaktande och sänkning henne 

tillhörig fastighet n:r 463 i Kvarteret Trasten tagit skada, måtte låta vidtaga en del åtgärder till 

sockelns förstärkning m.m. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att återsända 

framställningen till stadsfullmäktige med underrättelse, att drätselkammaren, som ansett 

arbetet kräva omedelbart utförande, låtit Stadsingenjören för en kostnad av 45 kronor 

verkställa i ansökningen begärd reparation. 

 

§14. 

Sedan Stadsingenjören anmält, att mätning av vretan n:r 451 å Luleå stads donationsjord skall 

på begäran av ägaren verkställas, beslutade nämnden att till sitt ombud vid förrättningen utse 

kronojägaren J.O. Rönnqvist. 

 

§15. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren översänt en från Aug. Jonsson m.fl. inkommen 

framställning om upphävande av kammarens beslut att anställa endast en entreprenör för 

installation av elektriska ledningar med uppdrag för kammaren att inkomma med fullständig 

motivering för beslutet, beslutade nämnden att med remisshandlingen återställande till 

stadsfullmäktiges avgiva följande yttrande: Utförandet av de installationer för belysning eller 

annat ändamå¨l, vilka äro ämnade att anslutas till elektricitetsverkets ledningsnät få enligt 

gällande bestämmelser utföras antingen genom stadens eget åtgörande, i vilket fall verkets 

föreståndare uför arbetet med användande av verkets personal och material, eller ock genom 

för ändamålet antagna entrepenörer. Dessa entrepenörer- om entrepenadssystemet skall 

användas- skola enligt samma bestämmelser antagas av drätselkammaren, vilket dock icke 

hindrat stadsfullmäktige att i ett par fall handla i strid med bestämmelserna och antaga 

entrepenörer. Dessutom skola alla installationer utföras enligt vissa normer för att de skola få 

anslutas till verkets ledningsnät och åligger det verkets föreståndare att utöva effektiv kontroll 

däröver att ifrågavarande arbeten verkligen uppfylla de bestämda fordringarna. Denna 

anordning har tillämpats allt sedan verket igångsattes och intill den 1 oktober 1913. Nu 

befinnes emellertid, enligt uppgift från verkets föreståndare, en särdeles stor procent av 

installationerna vara utförd varken i överensstämmelse med gällande bestämmlser och ej 

heller på sätt, som uppfyller även små fordringar på ordning och smak. Orsakerna härtill 

kunna ju vara många, men den mest bidragande torde säkerligen vara den att samtliga i Luleå 

boende entrepenörer blivit insolventa. Av de utom Luleå boende entrepenörerna har på senare 

år endast en utövat någon verksamhet, och detta blott i mindre utsträckning. Förhållandet 

kunde således med fullt fog av verkets föreståndare betecknas såsom icke tillfredsställande, 

varför han även föreslog drätselkammaren att staden själv skulle övertaga 

installationsverksamheten och samtliga entrepenörer uppsägas. Detta föreståndarens förslag 

remiterades till den av stadsfullmäktige själva tillsatta, av sakkunniga bestående 

elektricitestverkskomitén, vilken i huvudsak tillstyrkte förslaget med några smärre ändringar, 

vilka i allt väsentligt iakttogos av drätselkammaren vid ärendets slutliga avgörande. 

Huvudmotivet för beslutet var att härigenom skulle stadens medborgare tillförsäkras dels att 

få sina månge gång vidlyftiga och rätt så dyrbara installationer utförda på ett sätt, som kunde 



tillfredställa alla berättigade krav på arbetenas riktiga och prydliga utförande, dels även att de 

priser, som debiterades bleve skäliga. För att emellerid icke genast belasta stadens budget med 

utgifterna för anskaffandet av behövligt lager av material samt för att erhålla någon tids 

erfarenhet huru systemet skulle verka i praktiken beslöt drätselkammaren att under en 

övergångstid av 4 år överlåta installationsverksamheten på någon härtill kompetent och 

lämplig person eller firma, varför det genom annonsering tillkännagavs att härtill hågade 

spekulanter hade att till drätselkammaren  inlämna anbud enligt fastställt formulär, 

innehållande så långt som möjligt i detalj gående à-priser, om vilka den egentliga tävlan 

mellan anbudsgivarna skedde. Dessutom har drätselkammaren varit förutseende nog att för 

allmänhetens trygghet bestämma, huru det skall förfaras vid oriktig debitering, vid 

anmärkning å materiel och arbete m.m. Därjämte bestämdes att entrepenören antingen själv 

skulle vara bosatt i Luleå eller ock där hava ett befullmäktigat ombud boende under den tid 

entrepenaden omfattade. Drätselkammaren har således vid beslutets fattande uteslutande haft 

till motiv att så ordna ifrågavarande förhållande att stadens medborgare skulle tillförsäkras att 

få sina installationer fullt betryggande utförda samt dessutom till så låga kostnader som 

möjligt. Systemet har nu tillämpats sedan den 1 oktober detta år och ännu hava inga klagomål 

mot utfört arbete eller försening inkommit till drätselkammaren oaktat tillströmningen av nya 

abonnenter å elektrisk belysning sedan sagda dag varit betydligt större än vad som varit fallet 

undert motsvardne tid de senare åren. Man kan således åtminstone icke ännu med fog 

framställa några anmärkningar, varför den remitterade framställningen, som är daterad redan 

den 6 oktober – således endast 6 dagar efter det nya systemets ikraftträdande – på det högsta 

förvånat drätselkammarens ledamöter, synnerligast som den ju är undertecknad av på området 

högt kvalificerade personer. Beträffande beskyllningen att detta drätselkammarens beslut 

skulle stå ”i strid mot vad stadsfullmäktige tidigare bestämt” samt att detsamma är 

”egenmäktigt”, får drätselkammaren påpeka dels att stadsfullmäktige icke veterligt fattat 

något sådant beslut i skaen och att kammaren i allt fall icke erhållit del av detsamma dels ock 

erinra därom, att beslutet är fattat, icke egenmäktigt, utan med stöd av och i full 

överenstämmelse med gällande reglemente. Beslutet kan icke heller av stadsfullmäktige 

upphävas. Det av Konungens Befallningshavande i länet fastställda reglementet för 

drätselkammaren, § 15, säger att missnöje med drätselkammarens beslut må anföras hos 

magistraten senast kl. 12 å tjugonde dagen efter det klagande erhållit del av beslutet. Det är 

alltså magistraten, som, när anledning föreligger, kan upphäva ett av drätselkammren fattat 

eblsut, icke stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige erhöll för övrigt del av drätselkammarens 

beslut redan den 27 februari 1913, varför klagotiden redan försuttits av fullmäktige Detta ur 

formell synpunkt Med realiter torde beslutet ej heller kunna av stadsfullmäktige upphävas, då 

drätselkammaren avslutat kontrakt med den antagna entreprenören, vilket kontrakt helt 

naturligt icke kan ensidigt brytas av staden utan påföljd av skadestånd m.m. 

      

Justeradt den 8/11 1914                                                   Som ofvan 

H.K.Brändström”                                                              å tjänstens vägnar: 

                                                                                           K.H. Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 4 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, och Nilsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

 

§1 

Under anmälan att nuvarande ångkranpråmen är i sådant skick, att den icke är värd att 

iståndsättas, hade Hamnmästaren hemställt om anskaffande af en ny styrpråm för 

Tjufholmssundet med muddringsanordning, så konstruerad, att äfven muddring i 

Skurholmsfjärden kunde försiggå med densamma, hvarjämte den skulle kunna användas vid 

lossningen och lastningen af gods m.m. Sedan antecknats, att enligt af Hamnsmästaren 

infordrade anbud av kranpråm, konstruerad för detta ändamål, skulle draga en kostnad av 30 à 

34000 kronor, beslutade Hamndirektionen sända Hamnmästarens förslag och de inkomna 

anbuden till Stadsfullmäktige med hemställan att Hamndirektionen måtte bemyndigas att, 

efter det de inkomna anbuden kompletterats med en del uppgifter, nödvändiga för anbudens 

inbördes pröfning, för en kostnad af intill 34000 kronor inköpa den kranpråm, som befanns 

vara för hamnen fördelaktigast, med kostnadernas fördelning med ungefär hälften på 

hvartdera af åren 1914 ch 1915. Och skulle för detta ändamål 15000 kronor upptagas i 

förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

 

§2. 

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att asfaltgolf skulle inläggas i 

hamnens smedja för en kostnad af 175 kronor. 

 

§3. 

Föredrogs och jsuterades protokollen af den 31 oktober och 10 november innevarande år. 

  

                                                                               Som ofvan 

Justeradt den 8/12-13                                            Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                                  K.H.Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Wadstein, Nilsson, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af den 4 innevarande december månad. 

 

§2. 

Sedan Stadsfullmäktige med begäran om yttrande till Hamndirektionen öfversändt från 

Elektricitetskomitén inkommen utredning rörande af herr Falk motionsvis föredragen 

elektrifiering af ångfärjan Trafik, belsutade Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att 

på i utrednigen förebragda skäl hos Stadsfullmäktige afstyrka, att elektrifieringsfördrgaet 

antages. 

§3. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 16 oktober 1913 med uppdrag för 

hmandirektionen att, därest så ansågs erforderligt på hamnens bekostnad anskaffa lämpliga 

tjänstetecken åt dem af hamnens tjänstemän, hvilka på grund af sin befattning lämpligen bör 

vara iförda sådan, beslutade Hamndirektionen att, remittera ärendet till Hamnmästaren för 

yttrande och eventuellt förslag i saken. 

§4. 

J.A. Enhörnings Trävaru Aktiebolags skogskontor i Gellivare hade i skifvelse till 

Hamndirektionen gjort förfrågan huruvida inom Luleå hamnområde finnes att förhyra för 

timmerförening och afskeppning lämplig hamnplats för längre eller kortare tid. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att, som direktionen för sin del icke 

hade något sådant område f.n. disponibelt, remittera framställningen till drätselkammaren för 

eventuell åtgärd. 

§5. 

Efter föredragning af utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll den 20 november 1913, att 

fullmäktige lämnat bifall till Hamndirektionens förslag om anordnande af en tilläggsbrygga i 

Skurholmsfjärden för en kostnad af högst 2400 kronor i Pilgatans förlängning, när dit ledande 

gata blir iordningställd, så att körtrafik med bryggan kan anordnas, beslutade 

Hamndirektionen att tills vidare bordlägga ärendet. 

 

§6. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 20 november 1913, §6, att Fullmäktige godkänt 

Hamndirektionens förslag af oktober 1912 till ordnande av trafikeringsförhållandena vid 

södra hamnen till utförande under åren 1914 och 1915 för en sammanlagd kostnad af 50000 

kronor; och skulle ärendet hvila till direktionens ordinarie sammanträde under nästkommande 

januari månad. 

§7. 

Från Stockholms Rederiaktiebolag Svea genom Larsson & Lind inkommen skrifvelse med 

begäran om rabatt å för bolagets fartyg under år 1913 å till Luleå hamn erlagda hamnavgifter 

remitterades till Hamnmästaren för utredning och yttrande. 

 

§8. 

Från B. Fridström inkommen skrifvelse med erbjudande att i Aktiebolaget Sjöassurans-

Kompaniet försäkra hamnens fartyg skulle f.n icke föranleda åtgärd. 

 



§9. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande öfversändt en från Drätselkammaren 

inkommen framställning från Robertsviks ångsåg Wiklund & Sjödin att få arrendera en del 

staden tillhöriga områden invid nämnda ångsåg. Sedan Hamnmästaren inkommit med 

utredning och yttrande i ärendet, beslutade Hamndirektionen att för sin del hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka firmans framställning mot följande villkor utöfver den, 

drätselkammaren föreslagit: att arrendeafgifter för timmerplats i Skutviken utgörande omkring 

110000 kvm. höjes till 200 kronor; att arrendet gäller endast intill dess hamnen för annat 

ändamål behöfver området; att inseglingsränna hålles öppen och att stränderna hållas 

tillgängliga för båtar; samt att stenkistor eller andra fasta förtöjningsanordningar icke få 

nedsänkas utan Hamndirektionens medgifvande i hvarje fall. 

 

§10. 

Sedan i tidningarne influtit en notis af innehåll, att sedan Munksunds sågverk för 

generaltullstyrelsen anmält att 6 st. sågverket tillhöriga trädgårdspråmar avända till forsling af 

trävaror mellan Svartö sågverk invid Luleå samt sågverkets lastageplats i Munksund, blifvit af 

skeppsmätaren N. Schönfeldt i strid mot tidigare praxis underkastade skeppsmätning, 

generaltullstyrelsen af yttranden i saken från skeppsmätningsöfverkontrollören och nämnda 

skeppsmätare inhämtat bl.a. att öfverklagade mätningsåtgärder blifvit påkallad af 

hamndirektionen i Luleå beslutade Hamndirektionen att hos generaltullstyrelsen göra 

påpekan, att direktionen icke påkallat ifrågavarande mätningsåtgärd. 

 

§11. 

Föredrogs Hamnmästarens kassarapport för nästlidne november månad. 

 

§12. 

Föredrogs och utanordnades diverse räkningar. 

                                                                                Som ofvan 

Justeras:                                                                   Å tjänstens vägnar: 

H.Burman                                                                K.H.Santesson 

v. ordf.” 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå  den 10 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Ullman, Wahlgren, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§92. 

Protokollet för den 14 november föredrogs och justerades. 

 

§93. 

Föredrogs utdrag av stadsfullmäktige protokoll för den 20 november 1913, § 22, av innehåll 

att länsnotarien Oskar Forssgren utsetts till ledamot av byggnadsnämnden intill 1914 års 

utgång i stället för baningenjören R. Schåltz, vilken på grund av avflyttning från orten avsagt 

sig nämnda uppdrag 

 

§94. 

Sedan stadsfullmäktige till byggnadsnämnden remitterat förslag till ny stadsplan för 

Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen för vidtagande av i lagen om stadsplan och 

tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad föreskrivna åtgärder, hade nämnden 

uppdragit åt stadsingenjören att uppgöra förslag till tomtindelning inom stadsdelen. Till 

dagens sammanträde hade stadsingenjören inkommit med ej mindre förslag till tomtindelning 

än även beskrivning över förslaget till ny stadsplan och kostnadsberäkning för ordnande av 

Östermalm med planering, gators iordningställande förseende med med vatten- och 

avloppsledningar. Vid ärendets behandling beslöt nämnden vederbörligen kungöra, under 

vilken tid och å vilket ställe stadsplaneförslaget komme att för allmänheten hållas tillgängligt 

ävensom genom särskilda kallelsebrev härom underrätta ägare av mark inom det område, som 

av den föreslagnaa ändringen berördes, över vilka markägare förteckning skulle upprättas av 

stadsingenjören. 

 

§95. 

Stadsingenjören hade på uppdrag av nämnden utarbetat och till nämnden ingivit förslag till en 

del ändringar i gällande byggnadsordning, avseende att underlätta bebyggandet av stadsdelen 

Östermalm, så lydande: 

                                          F ö r s l a g  t i l l 

Förändringar i stadens byggnadsordning tillfölje ändring av stadsplanen i Östermalm. 

                                                F j ä r d e  k a p i t l e t.  

                                                             Om tomter. 

§19. 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Som stadsplanen endast delvis är grundad på viss tomtindelning, som därest står i 

omedelbart sammanhang, skall byggnadsnämnden handlägga frågor om övriga kvarters-------- 

§26. 

1 Obebyggd tomt, tomtdel eller sådan tomt, å vilken byggnad fått uppföras inom 

tomtgränasen, bör mot gata -------------------------------------------------------------------------------

undanskaffas,. Å hörntomt skall stängslet i hörnet avskäras så, att avskärningsplanet blver lika 

med det i § 41 stadgade för byggnader. För övrigt-------- 

§29. 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



2.----boningsrum. För de kvarter, för vilka enligt stadsplanen bestämmelser finnas om att 

byggnaderna skola läggas fristående och i vilka således granne ej kan få bygga  mot 

angränsande tomtgräns, må minsta avstånd från densamma vara 6 meter. 

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                     F e m t e  k a p i t l e t 

                                                                 Om byggander 

§38 

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Boningshus skall hålla minst 11 meter I längd och 7,5 meter I bredd utom å Gyltzudden 

eller stadsdelen norr om Repslagargatan och väster om Residensgatan, samt stadsdelarna norr 

om Lulsundsgatan där motsvarande mått skall minst 7,5 och 4,5 meter.---------------------------- 

§43. 

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-----------------------------------------------------djup under ytan 

Grundmur av beton för stenvägg skall upptill vara 0,1 meter tjockare än blivande vägg samt 

stå på en 30 cm. bredare betonplatta av minst 30 cm. tjocklek. 

5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.---------------------------------------------------------------på gatans eller tomtens 

lutningsförhållanden 

7.--------------------icke hålla mer än 3,5 meter i höjd; uti hus av tre våningars höjd: 

60 centimeter i första och 45 centimeter i andra och tredje våningen; uti hus av fyra våningars 

höjd: 60 centimeter i första och andra och 45 centimeter i tredje och fjärde våningen; samt i 

källare-------------------------------- 

Mittelmur------till av 3 eller 4 våningars häjd:60 centimeter. Mellanvägg av trä------------------

8.----------------av sten eller beton och-------------------------------------------------------------------- 

§45. 

1.-----------------minst 1,35 meters bredd utom för förbindelsetrappa i enfamiljhus, vilken 

endast behöver vara 1,10 meter bred och i hus---------------------------------------------------------- 

                                                                        §50. 

1.Spis---------bjälke. Den skall vila påmurad botten--------------------------------------------- 

§52. 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Byggnad i gatulinjen vid gata eller--------------------------------------------------------------- 

Ej heller får dylik färg vid ny beklädnad av äldre sådana hus användas--------------------------- 

Luleå i september 1913 

Erik Kinnman 

 

Vid behandling härav beslöt nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville antaga och hos 

Konungens Befallningshavande söka fastställelse såväl å ovan omförmälda som ock å 

nedannämnda ändringar, vilka nämnden på hemställan av stadsbyggmästaren för sin del 

godkänt, nämligen 

§44. 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Till fyllning av trossbottnar må endast torra och tjänliga ämnen användas. Trossfyllning 

mot skorstenspipa eller eldstad skall dock bestå av brandfritt ämne t.ex kalk, eller 

sandfyllning. Under trossbotten--------------------------------------------------------------------------- 

4.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



§46. 

1.Alla vindar över nybyggada såväl boningshus- som uthus skola vara rymliga samt göras 

ljusa--------------glaspannor. 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§47. 

1.Byggnad--------------------------------------------------------------------tryggande. Där asfaltpapp-

-------------------och därefter vart femte år överstrykas med asfalsttjära. Tak av så kallad 

takved få ej vidare användas. Ej heller få tak av stickor eller bräder finnas. 

Rör från eldstad skall ledas in i skorstenen och få ej----- vägg. 

§52. 

1.Den byggande åligger att å byggnad åt allmän plats eller gata noga iakttaga lämplig fönster- 

och portindelning. 

                                                            

                                                                     Som ovan 

Justeras:                                                       Å tjänstens vägnar: 

P.Sandström”                                               J.O.Dahl 



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 11 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Lindqvist och Gullberg, fröknarna Björkman och 

Sundberg, fru Sundström samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes ett förslag till tider för styrelsens och distriktsrådens sammanträden 

under nästkommande år. 

 

§2. 

Från stadsläkaren Sven Kjellman hade inkommit en räkning å kronor 961:- för läkarevård åt 

främmande understödstagare. Vid föredragning härav beslöt styrelsen, enär det av 

stadsläkarens instruktion icke tydligt framginge, för vilka understödstagare han vore 

berättigad till ersättning för meddelad läkarevård. 

att räkningen skulle bordläggas till ett kommande sammanträde; 

att styrelsen i skrivelse till stadsfullm. med angivande av vad som syntes tvivelaktigt begär 

tolkning av läkareinstruktion samt att denna förtydligas till undvikande av framtida misstag; 

och att stadsfullm. ville skyndsamt besvara denna förfrågan; 

att styrelsen först därefter prövar doktor Kjellmans räkning; 

att doktor Kjellman skriftligen härom underrättats ävensom om att styrelsen eventuellt – 

beroende på fullmäktiges tolkning – kommer att hemställa att doktor Kjellman ville återbära 

nyligen utbetald ersättning för vård av å fattiggårtden intagna personer, vilka icke ha 

hemortsrätt inom Luleå stad. Herr Gullberg anhöll att få till protokollet antecknat att han varit 

av avvikande mening och skulle hans skriftligen avfattade yrkande biläggas protokollet. 

                                                                      

                                                                                    Som ovan 

Justeras:                                                                      Å tjänstens vägnar 

E:Lindgren                                                                  J.O.Dahl 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 12 dec. 1913. 

 

Närvarande: ordf. domprosten J. Hansson, herr O.Åhrström,M.Lindqvsit, 

C.Gustafsson,A.Gullberg, fröken Hildur Mörtzell, hr G.Landström samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Vill ordf. hr o.Åhrström framhöll till ordf. folkskolestyrelsens lyckönskningar med anledning 

av hans utnämning till kyrkoherde och domprost. 

 

§2. 

Fröken Hildur Mötrzell och hr A.Gullberg fingo i uppdrag att justera protokollen från dagens 

sammanträde samt från sammanträdena den 10 okt. och den 25 nov. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Hulda Jakobsson hade begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt skolstyrelsen 

tilldela henne följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                 Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning  

och att i övrigt leda ungdomarnas uppfostran                  Berömlig; 

Nit                                                                                     Berömlig; 

Vandel                                                                              Hedrande 

 

§4. 

Småskollärarinnan Hulda Lindgren har begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt skolstyrelsen 

tilldela henne följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                  Berömlig; 

Förmåga etc.                                                                      Berömlig; 

Nit                                                                                      Berömlig; 

Vandel                                                                               Hedrande 

 

§5. 

Folkskollärarna H.G.E. Backteman, som tjänstgjort som vikarierande lärare  vid Luleå 

folkskolor under september månad innevarande år samt under tiden 7 okt.- 30 nov. samma år, 

hade  anhållit över tjänstgöringsbetyg, och beslöt skolstyrelsen tilldela honom följande 

vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                Med nöje godkänd; 

Förmåga, etc                                                                    Med beröm godkäönd; 

Nit                                                                                    Med utmärkt beröm godkänd; 

Vandel                                                                             Hedrande. 

 

§6. 

Överlärarens åtgärd att som vikarie under tiden 1/12 – 15/12 1913 anställa ex. folkskolläraren 

Emil Holmström godkändes. 

 

§7. 

En skrivelse från fröken Ellen Vingård med anhållan att utfå lön för tiden efter 1 juli 

innevarande år lades till handlingarna 

 



§8. 

Folkskolläraren O.E Wester, vilken erhållit förordnande som lärare vid Luleå 

folkskoleseminarium från 1 jan. 1914, har anhålli om avsked om från sin befattning som ord. 

lärare vid Luleå folkskolor samt om entledigande från sina uppdrag att vara slöjdlärare och 

bibliotekarie vid samma skolor. Herr Westers anhållan bifölls och ville folkskolestyrelsen till 

herr Wester uttala sitt tack för den skicklighet, det nit och intresse för det meningsfulla och 

krävande arbetet han nedlagt som bibliotikarie vid skolans bibliotek. 

 

§9. 

Överläraren erhöll i uppdrag  att genom annons ledigförklara den ordinarie lärarinnetjänst vid 

Luleå folkskolor som genom hr Westers avgång blivit utan innehavare. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen bestämde, att från och med år 1914 att arvode av femtio kronor skulle utgå 

till bibliotekarien vid skolbiblioteket, och att tjänsten skulle genom anslag å 

folkskolestyrelsens anslagstavla förklaras till ansökan ledig. 

 

§11. 

Från Kungl.Kammarrättens revisionskontor hade anmälts till återbetalning dels för högt 

beräknat statsbidrag till skolköksundervisningen under år 1911 med 116:41 kr dels för högt 

beräknat statsbidrag under år 1912 för lärarinnan Alma Degermark med 14:22 kr. Till 

protokollet skulle såsom förklaring antecknas, att å restriktionen av statsbidrag till 

skolköksundervisningen under år 1911 en post ”frielevsavgifter”, uppgående till 70:50 kr, 

undantagits endast å inkomstsidan men ej å utgiftsidan uppgingo till 46:58 kr., skulle således 

summan utgifter ökas med 117:08 kr. Likaså skulle antecknas, att å restriktion av statsbidrag 

för år 1912 tillträdelsedagen för lärarinnan Alma Degermark felaktigt uppgivits till den 15 jan 

medan hon i stället genom val blev antagen den 5 jan. Med anledning därav ville 

folkskolesstyrelsen vördsamt anhålla, att, vad gäller statsbidraget till skolköksundervisningen 

under år 1911, klarlagt. Kammarrätten måtte låta vid förklaringen bero, och att av 

statsbidraget för år 1912 endast 4:09 kr., utgörande statsbidraget för lärarinnan Alma 

Degermark under tiden före den 5 jan, må behöva återbördas. 

 

§12. 

Sifferrevisorns anmärkningar över bokföringen av skolans räkenskaper under innevarande 

årremitterades till ekonominämnden för beslut. 

§13. 

Arbetaren G.F Häggbergs anhållan om avgångsbetyg för hans son Karl efter 

folkskolestadgans § 48 avslogs, medan hans anhållan om rätt för sonen att samtidigt med 

skolgången få deltaga i nattvardsundervisningen bordlades. 

 

§14. 

Änkan Kristina Wesrerlunds anhållan om avgångsbetyg för hennes son Vincent efter § 48 

avslogs. 

 

§15. 

Folkskolestyrelsens beslöt, att höstterminen skulle avslutas den 15 innevarande dec. och 

vårterminen börja den 13 jan.1914. 

  



§16. 

Folkskolestyrelsen beslöt jämlikt bemyndigande  av stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 

nov. innevarande år hos Luleå domkapitel upptaga ett lån å 20000 kr, och skulle utdrag ur 

detta protokoll gälla som bevis. 

 

§17. 

Folkskolestyrelsensordf.domprosten J.Hansson och ekonominämndens ordf. försäkringsinsp. 

A.Gullberg erhölls, bemyndigande att å styrelsens vägnar underteckna förbindelsen å lånet 

hos Luleå domkapitel samt att därstädes lyfta medlen. 

 

§18. 

Målarna J.O. Öhman och Axel Westerlund inlämnat anbud å målning av skolbänkar i staden, 

lydande å kr. 2:75 pr bänk. Anbudet antogs och erhöll överläraren i uppdrag att bestämma 

antalet bänkar. 

 

§19. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att låta verkställa målningsarbetena i Notviken, att låta 

sänka lamporna i salarna 7 och 8 i östra skolhuset, samt att utföra den plåtbeslagning av 

golvet i kapprummet i Mjölkuddens skola, som upptagits i trädarkitektens kostnadsberäkning 

å behövliga reparationer. 

 

§20. 

Ekonominämnden och överläraren erhöll i uppdrag att låta verkställa målning av bänkar i 

Karlsvik och Notvikens skolor. 

 

§21. 

Tvenne skrivelser från Luleå järnverksaktiebolag lades till handlingarna. 

 

§22. 

K.M:jts nådiga utslag å målet.. de av grosshandl. G.Nybergs anförda besvären över val av 

ledamöter i folkskolestyrelsen lades till handlingarna. 

 

§23. 

Ett protokollutdrag från stadsfullmäktige lades till handlingarna. 

 

§24. 

En skrivelse från de ordinarie folkskollärarinnorna bordlades till nästa sammanträde. ( Herr 

Wester avl. sig) 

 

§25. 

Ekonominämndens åtgärd att till vaktmästare i Notviken antaga arb. K. Johansson med ett 

årligt arvode av 250 kr. godkändes. 

 

§26. 

Folkskolestyrelsen beslöt inköpa en skrivmaskin av Type Smith Senior för folkskoleexp. 

räkning till ett pris av 475 kr. med 10 % rabatt. 

 

§27. 



Ekonominämnden och överläraren erhöllo i uppdrag att inköpa ett skrivmaskinsbord i stil med 

de övriga möblerna å folkskoleexpeditionen. 

 

                                                                         §28. 

Ett under okt. verkställt inköp av en fjälluggla för ett pris av 15 kr.godkändes. 

 

§29. 

Genom protokollsutdrag anmäldes, att till lärarkårens representant i skolstyrelsen för perioden 

1914-1917 valt folkskolläraren G. Landström och till dennes suppleant småskollärarinnan 

Lydia Sundström. 

                                                  Dag som ovan 

                                                  John Hansson 

 

Justerat: 

Hildur Mörtzell                                                P.Edw.Lindmark 

Alfr.Gullberg”  



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 12 dec. 1913. 

 

Närvarande: Ordf. domprosten J.Hansson, hr G.Åhrström, A.Gullberg, C.Gustafsson och 

fröken Hildur Mörtzell samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Från Stadsfiskalen hade inkommit en anmälan, att änkefrun Maria Johansson-Smålanders 

treåriga dotter dagligen utsattes för den mest uppenbara vanvård. Då barnavårdsnämnden ej 

ansåg sig ha laglig rätt att ta hand om så underåriga barn remitterades ärendet till 

fattigvårdsstyrelsen. Nämnden såväl fattigvårdstyrelsen som stadsfiskalen skulle genom 

protokollsutdrag underrättas. 

 

§2. 

Från barnavårdsnämnden i Nordmalings skoldistrikt hade inkommit anmälan, att 14-åriga 

gossen Bror Bäckman, som genom Luleå fattigvårdsstyrelses försorg utackorderats i enskilt 

hem inom Nordmalings socken, hade gjort sig skyldig till stölder och annan vanart, och 

begärde därför, att han måtte genom barnavårdsnämnden i Luleå få till skydd av för vanartade 

barn. Då enligt § 2 av ”Lag ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade 

barn” barnavårdsnämnd ej äger att ta befattning med andra barn än de som vistas inom 

distriktet kunde förnärvarande skrivelse ej föranleda någon åtgärd från nämndens sida. 

§3. 

Arb. J.O. Johansson, hade i skrivelse till barnavårdsnämnden begärt att återfå sin dotter Lilly 

Davida, för närvarande utackorderad hos hemmansägaren Erik Nordström i Persön. Då 

nämnden erhållit kännedom om att förhållandena i hemmet förbättrats, bifölles Johanssons 

hemställan i så måtto, att han på försök tills vidare erhöll rätt att återfå barnet, men förbehöll 

sig nämndens rätt att, ifall förhållandena i hemmet skulle förändras till det sämre, ånyo 

ingripa för barnets skiljande från hemmet. 

 

§4. 

Fröken Hildur Mörtzell och hr C. Gustafsson erhöllo i uppdrag att justera protokollet. 

                                                                          Dag som ovan 

                                                                          John Hansson 

Justeras: 

C. Gustafsson 

Hildur Mörtzell”                                                                     P.Edw.Lindmark 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 december 19113. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Nilsson, Nordberg,, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 15 innevarande december beslutat att lämna 

bifall till Hamndirektionens förslag att för en kostnad af intill 34000 kronor inköpa en 

kranpråm med kostnadernas fördelning med ungefär hälften på hvardera af även 1914 och 

1915. Vid företagen definitiv pröfning af de inkomna anbuden å leverans af pråmen, nämligen 

J. T Johansson Luleå  kr .30000 

Hernösands Verkstad och Varfs  Aktiebolag 34000 

Beslutade Hamndirektionen att antaga det af J.T. Johansson afgifna anbudet att för ett pris af 

30000 kronor leverera 1 st.Gripskapsmudderverk med ångmaskin för 3000 kg. lyftkraft enligt 

ritning af den 2/12 1913 och kostnadsförslag af den 3 och 18 december 1913, mot villkor 

att skrovet med mast och lyftinrättning för stenar skall levereras senast den 1:sta Juli 19014 i 

komplett skick så att det omedelbart därefter kan taga i anspråk att utföra det arbete hvartill 

det är afsedt. Skulle skrofvet ej vara färdigt i skick som i föregående mom.omnämnes till den 

1 Juli 1914, är leverantören skyldig att för hvarje vecka som därefter åtgår för dess 

fullbordande, till Luleå Hamndirektion erlägga en plikt af 1% å 15000 kronor. 

Ångsvängkranen skall vara färdig och å pråmen monterad senast senast den 1 Juni 1915. 

Skulle leverantören brista härutinnan gälla, efter sagda tid samma pliktbestämmelser som i 

föregående moment. Luleå Hamndirektion äger att genom hamnmästaren öfva ständig 

kontroll vid byggandet, och skola smärre ändringar i konstruktionen, som af hamnmästaren 

anses vara praktiska och af honom förordas utföras utan merkostnad för beställningen. 

Detaljarbeten hvilka ej äro upptagna i arbetsbeskrifningen, skola utföras på rätt sätt som kan 

påräknas vid ett förstklassigt arbete och äger hamnmästaren att under byggnadens gång o 

sådana arbeten närmare föreskrifva. Luleå Hamndirektion erlägger till leverantören 15000 

kronor efter afsynandet och godkännandet af ångsvängkranen eller då ångkranpråmen i 

fullständigt och fullgodt skick af Hamndirektionen emottagits. Hamndirektionen beslutade 

vidare att uppdraga till ordföranden och hamnmästaren att på dessa villkor upprätta kontrakt 

med leverantören. Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§2. 

Bemyndigades ordföranden att å direktionens vägnar utanordna likvid för de räkningar som 

ännu icke inkommit, men som före årets slut borde utbetalas. Protokollet förklarades i denna 

del genast justeradt. 

 

§3. 

Beslutade Hamndirektionen att lämna bifall till tillsyningsmannen A. Nordströms anhållan om 

tjänstledighet under tiden 23 december 1913 - 2 januari 1914, för skötande af egna 

angelägenheter. 

 

§4. 

Från C.Friberg inkommen begäran om tillstånd att få mottaga och innehafva befattningen som 

Sveriges Redareförenings ombud för anskaffande af sjöfolk remitterades till Hamnmästaren 

för yttrande. 

  



§5. 

Beslutade Hamndirektionen att, då borren vid nästkommande års hamnarbeten blefve i behof 

af en stor kvantitet makadam, uppdraga till Hamnmästaren att inkomma med förslag till 

igångställande af makadamslagning för hand; och skulle därvid lämpligt leveranssätt och 

prisberäkning föreslås. 

                                                                                    Som ofvan 

Justeras:                                                                      Å tjänstens vägnar: 

                                                                                    K.H.Santesson 

A.Burman v.ordf.” 



”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 19 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Grafström och Hellstén. 

                                                                                                 

§1. 

Protokollet för den 28 oktober och 14 november föredroges och justerades. 

 

§2. 

Hos hälsovårdsnämnden hade tillsyningsmannen Willhelm Oscarsson hemställt, att ersättning 

måtte beredas honom för honom åliggande tillsyn till förekommande av olycksfall i arbete 

med 500 kronor pr år, räknat f.o.m den 1 juli 1913. Vid föredragning härav beslöt nämnden i 

enlighet med särskilt utsedde kommitterade avgivet förslag hos stadsfullmäktige hemställa, att 

en ersättning av 200 kronor årligen från den 1 juli 1913 måtte tillerkännas tillsyningsmannen 

Oscarsson, så länge han av hälsovårdsnämnden förordnas att utöva nämnda tillsyn. 

 

§3. 

På därom gjord framställning beviljades stadssjuksköterskan ersättning för telefonflyttningar 

med tillhopa 70 kronor. 

 

§4. 

Tillsyningsmannens rapporter för oktober och november föredrogos och lades till 

handlingarna. 

 

§5. 

Från tillsyningsmannen hade till nämnden inkommit en så lydande rapport: ”Till 

Hälsovårdsnämnden i Luleå”. Det har under innevarande år flera gånger förekommit 

klagomål från närboende över det obehag, som de lidit för den svinhållning, som bedrives 

inom fastigheten n:r 4. Kvarteret Falken, vilken fastighet äges av grundläggaren G.A Jansson. 

Och arbetaren Olsson boende i fastigheten har även ådömts böter för oskygghet vid 

svinhållning. Då emellertid svinhållningen fortsättes därstädes i oförminskad skala och 

samma klagomål naturligtvis kommer att upprepas så fort varmare årstid inträder, så anhålles: 

att nämnden måtte förständiga fastighetens ägare, grundläggaren G.A. Jansson, vid vite att 

efter den 1 maj 1914 icke vidare hysa svinkreatur inom sin ovanskrivna fastighet. Luleå den 

21 november 1913. Villh. Oscarsson, hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning härav 

beslöt nämnden förbjuda grundläggaren C.A Jansson vid vite av 50 kronor att från och med 

den 1maj 1914, hysa svinkreatur i hans ovanomförmälda fastighet. 

 

§6. 

Uppdrogs åt tillsyningsmannen att på billigaste sätt ordna och möblera det rum i 

Pontusbaracken, som ställts till nämndens disposition. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarna en fosterbarnsanmälan från skomakaren F.H. Lundmark. 

 

§8. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag av förste provinsialläkarens i Norrbottens län 

inspektionsberättelse för år 1913. 

 



§9. 

En räkning från Gustava Sundström och E. Lidgren å kr.30:- godkändes till betalning. 

 

§10. 

Till tillsyningsmannen överlämnades ett från Konungens Befallningshavande översänt 

exemplar av ”instruktion för besiktningsmän, som omförmäldes i nådiga kungörelsen den 14 

juli 1893 angående vissa åtgärder till förekommande av kolerans utbredning bland rikets 

innevånare” 

 

§11. 

Beslöt nämnden att i stadens tidningar låta införa en annons angåedne olämpligheten av S.R. 

trottoarskyltning med matvaror. 

              

§12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att han nödgats inköpa en vikingkamin till sin bostad och beslöt 

nämnden godkänna denna åtgärd. 

                                                                                  Som ovan 

Justeras: 

Sven Kjellman”                                                         Å tjänstens vägnar 

                                                                                   J.O Wahl 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 20 

december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström. Burman, Edström och Fernlund äfvensom 

brandschefen. 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet af  den 17 sistlidne november. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 20 sistlidne november. 

1:o) ang. beviljad afkortning af O.W Is’ resterande utskylder för åren 1911 och 1912 samt 

J.O. Lindqvists restförda utskylder för år 1911; 

2:o) ang. beviljat anslag för år 1914 till Tekniska skolans föreläsningsanstalt. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 20 sistlidne 

november, § 16, ang. beviljadt anslag till en levnadskostnadsundersökning. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade med begäran om yttrande öfversändt af styrelsen för Norrbotttens läns 

arbetsförmedlingsanstalt ingifven framställning, att Fullmäktige ville för år 1914 anslå ett 

belopp af 1400 kronor att utgå som bidrag till fortsatt uppehållande af anstaltens verksamhet. 

Sedan antecknats att medel för detta ändamål finnas afsatta såom oförutsedda utgifter under 

rubrik 35 i nästkommande års utgiftsstat, beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige 

tillstyrka, att anslaget måtte beviljas. 

§5. 

Magistraten hade med tillstyrkan öfversändt af stadsfiskalen uppgjord förteckning öfver 

behöfliga effekter och reparation af uniformspersedlar för poliskåren under innevarande 

december månad, nämligen reparation af pälsmössa till konstapel n:r 10 Öström och af 

uniformspäls till n:r 8 Olofsson samt anskaffning af tjänstgöringsbok för polisstationen. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade ekonominämnden med bifall härtill att uppdraga till 

stadsfiskalen att verkställa beslutet. 

§6. 

Singer & C:o Symaskinsaktiebolag hade med stöd af Kungl. Kammarrättens utslag den 6 

augusti 1913 gjort framställning om restitution af viss del af  bolagets kommunalutskylder för 

år 1911. Vid föredragning af ärendet beslutade ekonominämnden, som ansåg utsikt icke 

förefinnas att genom besvär erhålla ändring i kammarrättens utslag, att hos stadsfullmäktige 

anhålla om bemyndigande att få till bolaget restituera det för mycket erlagda beloppet eller 

kronor 29:62 

§7. 

Af stadsfullmäktige till drätselkammaren öfversänd ansökan från lokeldaren K.O. Sjöholm 

om afkortning af honom påförda, men oguldna utskylder för år 1912 remitterades till 

Stadsfogden för yttrande.  

§8. 

Företogs föreskrifven utdelning från ”Rådmanskan Ulrika Charlotta Sundströms 

understödsfond. Sedan antecknats, att upplupen ränta för år 1912 utgjorde kr. 107:44 

beslutade ekonominämnden att 100 kronor skulle tildelas änkefru Sofia Sundström, född 

Östling, och resten eller kr. 7:44 läggas till fonden. 

 



§9. 

Vid föredragning af från Stadsfullmäktige öfversänd  framställning från Frälsningsarméns 

härvarande slumstation om anslag för dess verksamhet under år 1914, beslutade 

ekonominämnden att, då de i utgiftsstaten för dylika anslag afsatta brännvinsmedlen äro 

begränsade, remittera framställningen till Stadskamreraren med uppdrag för denne, att, sedan 

ytterligare eventuellt inkommande ansökningar afvaktats, i sinom tid inkomma med yttrande 

och förslag till fördelning af de afsatta medlen. 

 

§10. 

Sedan brandchefen anmält att det af ekonominämnden vid sammanträde den 20 sistlidne 

oktober antagana, af C.L. Rosengren i Korsträsk afgifna anbudet å ved enligt uppgift från 

leverantören afsågs ved, huggen under innevarande vinter, och därför icke vore användbar för 

afsatt ändamål, beslutade nämnden att i stället antaga 

1)af A.Wikström i Råneå afgifvet anbud att leverera björkved till kr. 17:75 pr. famn samt 

2) hr Sandlunds under hand afgifna anbud att leverera barrved till 13 kronor pr.famn, under 

villkor att veden vore af god beskaffenhet och att tillfälle gafs för brandchefen att före 

leveransen besiktiga  densamma. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till brandchefen att 

därest aftal icke ansågs kunna träffas med dessa leverantörer, under hand verkställa inköp af 

ved till högst de angifna priserna.  

 

§11. 

Statskamreraren hade angående de fordringar för vattenlednings och gatuarbeten, som enligt 

räkenskapen utestodo den 31/12 1912, uti angifven skrifvelse lämnat redogörelse för dels 

hvad som under innevarande år blifvit indrifvet dels hvad som återstår att indrifva  äfvensom 

lämnat förslag till afskrifning av vissa belopp. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

ekonominämnden: beträffande stadens fordran hos N.O. Elgström: att i enlighet med begäran 

i advokaten G.Djurklous skrifvelse af den 2 innevarande december mot Elgström icke vidtaga 

åtgärd, förr än de af fordringsägarne tillsatta förtroendemännen efter verkställd utredning, som 

kunde väntas före årets slut, inkommit med förslag rörande lämpligaste sättet för afvecklingen 

af Elgströms affärer samt beträffande ärendet i sin helhet: att remittera detsamma till 

stadsingenjören E. Kinnman och stadshållaren A. Glaas för afgifvande af förklaring i saken, 

därvid stadsingenjören särskildt hade att lämna redogörelse för huru de fordringsbelopp, 

hvilka visat sig medföra svårighet att indrifva, uppkommit, af hvilken eller hvilka arbetena 

rekvirerats och huru med livid för desamma öfverenskommits. Protokollet förklarades i denna 

del omedelbart justeradt. 

                         

§12. 

Beslutade ekonominämnden att anbud å städning tills vidare dels af polisstationens lokaler 

dels af auktionskammarlokalen skulle genom stadsfiskalens försorg infordras att underställas 

nämndens pröfning 

 

§13. 

Meddelade stadskamreraren, att Bankaktiebolaget Norra Sverige låtit mundtligen meddela, att 

banken är villig att ingå förlikning i donationsjordprocessen rör. s.k. Bryggeritomten på af 

stadsfullmäktige den 12 september 1912 bestämda villkor; och skulle stadens ombud i 

processen härom underrättas för aftals upprättande. 

                                                                                   Som ofvan 

Justeras                                                                        Å tjänstens 

A.Ljungberg”                                                              K.H Santesson 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren den 20 december 1913.                                                       

                                                          

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Burman, Danielsson, Edström, Fernlund, 

Gustafsson, Sandström och J.A Nilsson, hvarjämte Brandchefen öfvervar sammanträdet under 

behandlingen af i § 3 af protokollet antecknadt ärende.. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes kammaren protokoll af den 13 sistlidne november. 

 

§2. 

Efter föredragning af från tekniska nämnden till samfälld drätselkammares behandling 

hänskjutet ärende rörande inrättandet af en kommunal arbetsinrättning beslutade kammaren 

att förklara detsamma hvilande till ett kommande sammanträde. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige med begäran om yttrande till drätselkammaren remitterat tre särskilda 

framställningar om lönereglering, nämligen från kronokassören, poliskåren och brandchefen, 

den sistnämnda afseende den fasta brandkårens befäl, beslutade drätselkammaren, att, då det 

syntes fördelaktigt att alla löneärenden erhöllo en så vidt möjligt likformig behandling, med 

remisshandlingarnes återställande hos Stadsfullmäktige hemställa om tillsättande af en 

särskild lönenämnd, till hvilken nu gjorda och framdeles inkommande framställningar om 

lönereglering kunde hänskjutas för nödig utredning och yttrande. Protokollet förklarades i 

denna del omedelbart justeradt. 

 

§4. 

Norrbottens läns skytteförbund hade genom särskilda komiterade hos drätselkammaren gjord 

framställning att kammaren ville för afhållande af förbundets jubileumsfest den 30 november 

1913 upplåta stadshusets festvåning kostnadsfritt eller mot lägsta möjliga afgift.  Vid 

föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren att på så sätt bifalla framställningen 

att förbundet erlägger ersättning för värme, städning och rengöring enl. taxa samt ersättning 

för belysning enl. mätare, hvaremot någon särskild hyra icke skall debiteras. 

 

§5. 

Sedan den af drätselkammaren den 20 sistlidne augusti tillsatta värderingskommitén 

ledamöter af skäl, att Stadsfullmäktige afslagit kommiténs begäran om nödigt tekniskt biträde 

för uppdragets fullgörande, afsagt sig ifrågavarande uppdrag, beslutade kammaren med 

godkännande af afsägelsen utan vidare åtgärd lägga skrivelsen till handlingarne. 

                                                                                   Som ofvan 

Justeras:                                                                     Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg ”                                                            K.H.Santesson 



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelen i Luleå den 30 december 1913. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Danielsson, Wester, Rignell, Sundberg, fröken 

Björkman, fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 28 november och 11 december föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen att för fattiggårdens sjukavdelning inköpa två förkläden. 

 

§3. 

Att förrätta inventering vid fattiggården samt att under år 1914 granska och utanordna till 

styrelsen ingivna räkningar utsågos herrar Rignell och Gullberg. 

 

§4. 

Beslöt styrelsen att icke till betalning godkänna en av K.H.Nilsson i Gäddvik ingiven räkning 

å kr. 33:05 för till avlidne J.P. Gustafsson levererad mjölk. 

 

§5. 

Till medlemmar i beredningsutskottet för tiden 1 januari 30 juni 1914 valdes utom 

ordföranden herr Gullberg och fröken Sundberg med herr Rignell och fru Sundström såsom 

ersättare. 

 

§6. 

Till distriktsföreståndare i IV distriktet valdes fru Sundström och till v. distriktsföreståndare 

herr Ahlström. 

 

§7. 

Anmälde tillsyningsmannen, att finska undersåten Johan Gustav Kajander måst på grund av 

sjukdom intagas å fattigården den 15 december samt att hans hemsändande till Finland 

begärts, och blevo dessa åtgärder av styrelsen godkända. 

 

§8. 

Anmälde tillsyningsmannen, att C.K.G.Lifboms sinnesjuka hustru den 19 december intagits å 

Piteå hospital samt att två barnen, Signar Gustav och Signe Karolina, måst intagas å 

fattiggården tillsvidare och blevo dessa åtgärder av styrelsen godkända. 

 

§9. 

Föredrogs och godkändes listan över utackorderade barn för fjärde kvartalet, slutande å en 

summa av kr. 1592:85. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen, att följande vedpriser skulle debiteras främmande kommuners 

understödstagare, nämligen 

för björkved                                         kr.18:50 

”    barrved                                           ”   15:- 

”    kajved                                             ”   13:- allt per famn. 

 



§11. 

Till å annan ort boende understödstagare utdelades kr. 182:-. 

       

§12. 

Föredrogs och godkändes listan över extra understöd under december månad. 

 

§13. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet om tillsyningsmannen att utreda, huruvida något ytterligare 

understöd borde lämnas Alma Fägnell, hemmahörande i Sundsvall. 

§14. 

Godkändes med en del smärre ändringar, som framgår av resp. distriktsråds protokoll, 

udnerstödslistorna för januari 1914, slutande å följande belopp, nämligen  

för I distriktet                       kr.386:16 

 ”   II     ”                              ”   402:75 

 ”   III    ”                              ”  307:75 

 ”   IV    ”                              ”  267:50 

 

§15. 

Anmälde ordföranden, att Sven Gustav Westerbergs barn för en kostnad av kr. 39:40 sänts till 

sin moder i Gävle, enär fadern vistades i Amerika, och blev denna åtgärtd av styrelsen 

godkänd. 

§16. 

Beviljades Anna Sofia Andersson ett hyresbidrag tills vidare  av 7 kronor per månad. 

 

                                                                        §17. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Karl Reinhold Karlsson Bring den 27 december 

avlidit å fattiggården. 

§18. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Nils-Petter Nilsson-Stråk måst intagas å 

fattiggården den 6 december och blev denna åtgärd av styrelsen godkänd. 

 

§19. 

Beslöt  styrelsen godkänna den sluträkning å kr. 72:75, som avgivits av Östersunds 

fattigvårdsstyrelse för Emma Larsdotter-Dahlgrens vård och underhåll. 

 

§20. 

Företrädde Arvid Stenberg och anföll om tillstånd att få lämna fattiggården mot det att han 

lovade att bliva goodtemplare och taga vård om sin familj, så matt densamma icke fölle 

fattiggården till last och beslöt styrelsen med anledning härav, att Stenberg finge lämna 

fattiggården, så snart han efter att hava ingått såsom medlem i någon nykterhetsförening 

kunde beredas arbete genom styrelsens försorg. 

 

§21. 

Beslöts att hos styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedling göra en framställning, att 

distriktsrådsmötena för 3:dje och 4:de distrikten måtte få avhållas i arbetsförmedlingens lokal. 

 

§22. 

Beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa, att till vårdare efter herr J.G. Öhlund, vilken 

på grund av bristande tid avsagt sig uppdraget, måtte utses fiskhandlaren J.F.Pettersson. 

 



§23. 

Framförde ordföranden till avgående ledamoten Sundberg styrelsens tack för det intresse och 

nit Sundberg visat under den tid, han tillhört fattigvårdstyrelsen. 

 

Justeradt:                                                              Som ofvan 

E.Lindgren     Alfr.Gullberg                                Å tjänstens vägnar 

M.Sundström”                                                      J.O.Dahl 
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