
 Protokoll 1915 
 

 

”Protokoll, fördt med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Ljungberg, Sander och Lindqvist. 

 

§1. 

Sedan drätselkammaren utan kallelse sammanträdt för fullgörande af i reglementet § 4 

bestämda val, öppnades sammanträdet af herr Ljungberg, hvarefter drätselkammaren med 

slutna sedlar valde till ordförande för år 1915 herr Ljungberg med 5 röster; en röst tillföll herr 

Brändström samt till vice ordförande för samma år herr Brändström med 5 röster, hvarjämte 

en röst tillföll herr Bennet. Härefter företogs fördelning af ledamöter och suppleanter på de 

båda nämnderna: och beslutade Kammaren därvid att förutom herr Ljungberg ledamöterna 

Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Sandström skola tillhöra Ekonominämnden med 

herrar Bucht, Nordin och Lindqvist som suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning att 

Tekniska nämnden skall förutom herr Brändström bestå af ledamöterna Bennet, Fernlund, 

Gärde och Sander med herrar J.A. Nilsson, Brännström och Ahlström som suppleanter att 

inträda i nu nämnda ordning. 

                                                                   Som ofvan 

Justeras:                                                     Å tjänstens vägnar. 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

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

4 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander, Nilsson och L. Brännström äfvensom 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 10 december.  

 

§2. 

Valdes herr Bennet till nämndens vice ordförande under år 1915. 

 

§3. 

Stadsingenjören hade med öfverlämnande af inkomna anbud å plogning af stadens landsvägar 

samt vid deras öppnande fördt protokoll tillstyrkt antagande af det af J.E.Ruth afgifna anbudet 

à 1200:- kronor, såsom varande  det lägsta af de afgifna. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade nämnden att i enlighet härmed antaga det af Ruth afgifna anbudet; och skulle 

kontrakt upprättas genom Stadsingenjörens försorg. 

 

§4. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare från A.E.G. och Siemens infordrat anbud å leverans af 

100 st. mätare, erforderliga för verket, hade dessa firmor erbjudit följande pris Siemens, typ 

A3 kr.24 pr.st, A.E.G., typ RCp kr.25:75 pr.st. allt fritt Luleå. Vid pröfning af dessa anbud 

beslutade Nämnden att på förslag af Elektricitetsverkets föreståndare till angifna pris inköpa 

25 st. mätare till ett pris sammanlagt kr. 686:65, hvilket inköp framtagits, då med A.E.G. 

aftalad leverans icke fullgjordes i rätt tid. 

 



§5. 

Kaptenen C.Skarstedt hade med skrifvelse öfversändt inkomna anbud på framkörning och 

delvis på upptagning af sten till skyddanden af vägbanken mellan Luleå och Svartön, därvid 

till antagande tillstyrktes. N.O Lindvalls anbud å framkörning af genom byggmästaren J.A. 

Lindqvists försorg upptagen sten, högst 350 kbm. à kr., 1:05 samt P.O.Petterssons m.fl:s 

anbud å framkörning af genom byggmästaren J.A.Lindqvists försorg upptagen sten, högst 350 

kbm.à kr. 2:-. Vid pröfning af anbuden beslutade Nämnden att antaga dessa af Kapten 

Skarstedt förordade anbud. Kapten Skarstedt hade vidare i skrifvelsen tillstyrkt, att sten, om 

så skulle behöfvas, måtte få gratis tagas till detta ändamål inom stadens skifte å Hertsön med 

iakttagande af största försiktighet beträffande träd och buskar m.m; och beslutade Nämnden, 

att behöflig sten finge för ändamålet utan vidare anmälan tagas på stranden af stadens 

Hertsöskifte mot Skurholmsfjärden, men skulle, därest sten erfordras från annat område, 

anmälan göras hos Revirförvaltaren för att lämna honom i tillfälle att lämna nödiga 

anvisningar för stenuttagningen. 

 

§6. 

En genom herr Sander framförd anhållan från väghållningsskyldige i Neder-Luleå socken om 

tillstånd att från stadens skog å Hertsön uttaga sten för väganläggningen Luleå-Hertsön 

afslogs. 

 

§7. 

Kaptenen C.Skarstedt hade med inlämnande af ritning och kostnadsförslag till bro i 

Skurholmsfjärden för vägen Luleå-Hertsön föreslagit, att uppdrag lämnas honom genom 

annonser m.m. begära anbud på brons olika delar och att till drätselkammaren med yttrande 

inkomma med eventuella anbud. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att med 

godkännande af ritning och kostnadsförslag bifalla hvad Kapten Skarstedt i skrifvelsen 

föreslagit;och skulle ritningen delgifvas Hamndirektionen för godkännande. Drätselkammaren 

beslutade vidare att med öfversändande af ritning och kostnadsförslag till bron hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att fullborda vägen i sin 

helhet beträffande de delar som ligga inom Luleå stads område. 

 

§8. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 4 november 1914 beträffande §§ 3,5 och 12 – 15; 

och beslutade nämnden med anledning af Fullmäktiges anmodan till drätselkammaren att 

fastställa vissa bestämda kontorstider för verkets föreståndare, så att han kan anträffas vid 

lämpliga tider på förmiddagarne, att anmoda Elektricitetsverkets föreståndare att snarast 

inkomma med motiveradt förslag till minst 3 timmars sådan kontorstid för verkets 

föreståndare. 

 

§9. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 november 1914 beträffande §§ 4 och 15. 

 

§10. 

Till Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören remitterades: 

1:o) Oskar Olssons ansökan om tillstånd till uppförande af sommarstuga å Mjölkudden; 

2:o) Reinhold Thors ansökan om tillstånd till nybyggnad å Stadshertsön. 

 

 

 

 



§11. 

Till Stadskamreraren remitterades Stadsfullmäktiges remiss om ifrågasatt inköp af 

kopparslagaren J.O. Sundqvist tillhöriga delar af fastigheterna 268 och 268 c, som falla inom 

Sandviksgatan.  

 

§12. 

Till Stadsingenjören remitterades att från Hamndirektionen inkommet protokollsutdrag, däri 

direktionen anhåller att få t.v arrendera del af tomt n:r 7 i kvarteret Ripan för att användas 

som tomtplats för hamnspårskontor. 

 

§13. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från montören O.Wikström 

inkommen framställning rörande fortsatt anställning vid elektricitetsverket med bibehållen 

aflöning af 150 kronor i månaden, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att 

remittera skrifvelsen till Elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att inkomma med 

yttrande i god tid före nästa ordinarie sammanträde, då äfven till föreståndaren den 8 sistlidne 

november öfversänd skrifvelse från Wikström i samma angelägenhet borde vidligga yttrandet. 

 

§14. 

Bestämdes, att nämnden skulle afhålla ordinarie sammanträde första måndagen i hvarje 

månad. 

 

§15. 

Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med infordrat yttrande öfver hyresgästerna i saluhallen 

framställning om bibehållande af byggnadens norra ingång, beslutade nämnden att i enlighet 

med hvad Stadsbyggmästaren hemställt afslå framställningen. 

 

§16. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade inkommit med yttrande öfver vidtagen åtgärd att i strid 

mot kammarens beslut den 3 mars 1914 verkställa lamputbyte i fästsalen. Efter föredragning 

häraf och en af Stadskamreraren i ärendet ingifven skrifvelse beslutade Nämnden att remittera 

ärendet till Stadsbyggmästaren för skriftligt yttrande. 

 

§17. 

Afslog nämnden G.V Sandorfs begäran om anstånd till den 10 nästkommande februari med 

erläggande af den 1 augusti 1914 förfallen arrendeafgift. 

 

§18. 

Sedan Brandmannen J. Påhlsson anhållit om afsked från sin befattning vid brandkåren, 

beslutade Nämnden på tillstyrkan af Brandchefen att bevilja honom afsked f.o.m. den 1 

januari 1915. 

 

§19. 

Godkändes följande räkningar till utbetalning C.Brandfors järn- och maskinaffär, 

stensorterade m.m. kr. 290:45 K.A. Lind, täljstenskamin kr.62:- 

 

§20. 

Godkändes med N.A. Englund, Ön i Gammelstad, upprättade arrendekontrakt rörande ägofig. 

N:o 149 samt n:r 229 – 231, Skataudden, äfvensom å desamma tecknad borgen. 

 



§21. 

Af den utaf Stadsfullmäktige den 17 september 1908 tillsatta kommitén för ett bättre ordnande 

af stadens renhållning aflämnadt förslag hade Stadsfullmäktige remitterat till Luleå 

Fastighetsägarförening och Drätselkammaren för yttrande. Sedan Luleå 

Fastighetsägareförening inkommit med yttrande till drätselkammaren remitterades ärendet 

den 6 juni 1911 till Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören för yttrande, hvilket till 

kammaren aflämnades den 31 maj 1913, hvarefter Tekniska nämnden den 7 juli 1913 

beslutade att ärendet skulle i tur och ordning delgifvas nämndens ledamöter för närmare 

kännedom om förslagets olika delar. Vid nu företagen förnyad föredragning af ärendet 

beslutade Nämnden att öfversända förslaget med tillhörande handlingar till 

Hälsovårdsnämnden med anhållan att Nämnden benäget ville, innan drätselkammaren tager 

ärendet i slutlig behandling, afgifva yttrande öfver förslaget särskildt i de delar, som beröra 

stadens hälsovård och hygieniska förhållanden. 

 

§22. 

Sedan de Hässlerska utlåtandena varit delgifna nämndens ledamöter, beslutade Nämnden vid 

förnyad föredragning af ärendet att remittera handlingarne i saken till Elektricitetsverkets 

föreståndare för afgifvande af yttrande i god tid före nämndens ordinarie sammanträde under 

nästkommande mars månad. I samband härmed beslutade Nämnden vidare att med anledning 

af Stadsfullmäktiges beslut den 4 november 1914, § 3, uppdraga till Elektricitetsverkets 

föreståndare att samtidigt med förutnämnda yttrande inkomma med utredning och förslag om 

eventuel nedsättning af gällande tariffer för elektrisk ström. 

 

§23. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att komplettera ritningarna öfver 

stadsbyggnaderna; och skulle därefter 10 st. kopior af ritningarna anskaffas. 

 

§24. 

Anmälde Stadsbyggmästaren att Maskinisten A. Westerlund anhållit om entledigande från att 

handhafva vaktmästare- och städningsgöromålen i fästvåningen. Med bifall härtill beslutade 

nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att söka anskaffa annan person, som vore villig 

handhafva dessa göromål. 

 

§25. 

På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att, då tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen 

ansågs lämplig för tilltänkt centralförrådsplats för stadens material och effekter, uppdraga till 

Stadsingenjören att inkomma med uppgift, å hvilka delar af tomten, staden har att förvärfa för 

att blifva ägare till tomten i sin helhet äfvensom att under hand infordra anbud å försäljning 

till staden af ifrågavarande tomtdelar. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören att uppgöra skisseradt förslag till dispostion af 

tomten för ifrågavarande ändamål, åtföljdt af skisserad ritning och approximativt 

kostnadsförslag till förrådsbyggnad, innehållande snickerverkstad m.m., som kunde anses 

fördelaktigt att få inrymdt å tomten. 

                                                           Som ofvan 

Justeradt den 14 febr 1914                Å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström”                               K.H.Santessson        

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 5 jan. 

1915 



Närvarande: Herr O. Åhrström, N. H.Holmström, D. Andersson samt undert.sekr. 

 

§1. 

Till ordförande valdes folkskolläraren O. Åhrström och till sekr. överläraren P.Edw. 

Lindmark. 

Dag som ovan 

Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark” 

 

 

”Protokoll, vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 jan 1915. 

 

Närvarande: Herrar A .Gullberg, O. Åhrström, G. Nyberg, M. Lindqvist, V. Oskarsson, K.H 

Hultström, D. Andersson och B.A. Hellsten samt underteckn. sekr. 

 

§1. 

Herr A.Gullberg öppnade sammanträdet och hälsade särskilt de nyvalda ledamöterna 

välkomna. Hr Åhrström framförde ledamöternas tack. 

 

§2. 

Till justeringsmän valdes hrr G. Nyberg och M. Lindqvist. 

 

§3. 

Till ordförande under år 1915 valdes hr A.Gullberg med sju röster. En röst tillföll hr O. 

Åhrström. 

 

§4. 

Till v. ordförande valdes hr O. Åhrström med sju röster. En röst tillföll hr M. Lindqvist. 

 

§5. 

Folkskolestyrelsen beslöt att även för år 1915 lämna stadens drätselkontor i uppdrag att 

tjänstgöra som styrelsens budgetkontrollanter. 

 

§6. 

Antalet leverantörer i undervisningsnämnden bestämdes till fyra och i ekonominämnden till 

fem med två suppleanter i vardera. 

 

§7. 

Till ledamöter i undervisningsnämnden utsågos K.H .Hultsröm, O. Åhrström, O.E. Wester 

och D. Andersson. Till suppleanter valdes fröken Märta Bucht och herr M.Lindqvist. 

 

§8. 

Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr O. Åhrström, A. Gullberg, G. Nyberg, B.A. 

Hellsten och V. Oskarsson samt till suppleanter hrr M. Lindqvist och D. Andersson. 

 

§9. 

Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes hrr K.H. Hultström, V. Oskarsson, A. Gullberg 

och M. Lindqvist varjämte domprosten John Hansson ingår som självskriven ledamot. 

Suppleanter blev fröken Märta Bucht och hr E. Kruse. 

 

 



§10. 

Till tillsyningsman för Karlsviks skola valdes Direktör C. Gällman. 

 

§11. 

Folkskolestyrelsen godkände nedanstående av överläraren uppgjorda förslag till fördelning av 

befattningarna som tillsynsmän i de olika klasserna: 

J. Hansson. O. Åhrström, A. Rydhoff, Hilma Jansson, 

O. Åhrström: Sigrid Dahl, Hanna Luthström, Lydia Sundström, Mjölkuddens skola 

B. Gullberg: Dagmar Envén, Amanda Forsén, Antonia Eriksson, Gertrud Riddestråhle, A. 

Forsén. 

G. Nyberg: M. Mannerström, Hulda Jakobsson, Hulda Lindgren, Ellen Nordberg. 

M. Lindqvist: J.  Gunnarsson, Gurly Högström, Anna Bergqvist, Maria Högström. 

V. Oskarsson: G. Landström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Nanna Höglander 

V. H. Hultström: Hildur Mörtzell, O. Bohlin, E. Brännström, D. Ekroth. 

D. Andersson: Henny Söderström, Selma Berglund, Notvikens skola. 

B. A. Hellsten: Ellen Lundberg, Sigrid Flodin, Elin Bohlin, Hildegard Gunnarsson. 

 

§12. 

Till vikarie för folkskolläraren D. Ekroth under tiden 15 jan- 31mars 1915 valdes 

folkskolläraren Hjalmar Lindqvist från Jätterdal. 

 

§13. 

Styrelsen beslöt låta inköpa två nylurar. 

  

§14. 

Småskollärarinnan Eleonora Magnusson hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt styrelsen 

tilldela henne så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet:                                                   Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning 

och att i övrigt leda ungdomens fostran                              Med utmärkt beröm godkänt; 

Nit:                                                                                       Med utmärkt beröm godkänt; 

Vandel:                                                                                 Hedrande. 

 

§15. 

En skrivelse från Centralförbundet för nytidshistorieundervisning lades till handlingarna. 

 

§16. 

En skrivelse från f. småskollärarinnan Ellen Vingård med anhållan att återinträda i 

tjänstgöring lades till handlingarna. 

 

§17. 

En skriftlig hemställan från G.H. Larsson i Karlsvik, att hans dotter Maria skulle få deltaga i 

matteundervisningen remitterades till undervisningsnämnden. 

 

§18. 

Genom protokollutdrag från stadsfullmäktige, ang. avlöning åt mobiliserade 

befattningshavarne, ang. skolans stat för år 1915 samt ang. bristen i skolans stat för år 1913, 

lades till handlingarna. 

 

 



§19. 

En skriftlig anmälan från 1913 till skolhusbyggnadskommittén, att densamma låtit anordna 

elektrisk pump i Karlsviks skola, lades till handlingarna. 

 

§20. 

Ordföranden anmälde, att han i enlighet med av skolstyrelsen gjort uppdrag underhandlat med 

fröken Dagmar Envén om förändring av hennes hyreskontrakt skulle gälla endast bostad och 

lyse, och att fröken Envén gått med på denna förändring mot att hyran sänktes från 300 till 

250 kr. Ordföranden och sekreteraren finge i uppdrag att upprätta nya  hyreskontrakt i 

enlighet med nämnda preliminära överenskommelse. 

                                                                  Dag som ofvan 

Justeras                                                     Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Georg Nyberg 

Melcher Lindqvist” 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Brändström, 

Aurén, Åhrström, Hellsten, G.Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Lindgren, Flodmark, 

Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg, D.Andersson, Nilsson, Sölwén, Hage, 

Gillqvist, Widlund och Forsgren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Segerstedt, 

Carlgren och Falk samt fröken Svensson. Av dessa voro herrar Carlgren och Falk frånvarande 

utan anmält laga förfall och de övriga voro på grund av bortovaro från staden förhindrade att 

bevista sammanträdet. 

 

§1. 

Föredrogs en skrivelse från Magistraten med anmälan, att vid röstsammanräkning den 2 i 

denna månad inom den grupp, för vilken avgående stadsfullmäktigeledamoten vice konsuln 

H. Burman blivit vald, Bankdirektören Signe Forsgren bestämda tjänstgöringstid. 

 

§2. 

Utsagos Herrar Brändström och Aurén att jämte herr vice ordföranden tisdagen den 12 i 

denna månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§3. 

Vid företaget val av Stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år utsågs härtill herr 

Segerstedt med alla avgivna röster eller 26. 

 

§4. 

Utsågs herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 16 röster; 9 röster 

tillföllo herr Thurfjell och 1 röst till herr Wallin. 

 

§5. 

Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i Stadsfullmäktiges beredningsnämnd 

framställdes yrkande, att valet skulle ske proportionellt, och då mer än 3 ledamöter förenade 

sig om detta yrkande samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde 9 förklarade 

ordföranden, att valet jämlikt gällande bestämmelser skulle förrättas proportionellt. Vid valet 

avgåvos 26 röster 26 röster, varav 14 med partibeteckningen Stadsfullmäktiges moderata 

grupp och 12 med partibeteckningen vänstern. Då 9 platser vid valet skulle besättas, tillföllo 5 



platser moderata gruppen och 4 platser vänstern. Samtliga den moderata gruppens valsedlar 

upptogo de 5 första namnen i följande ordning: herrar Segerstedt, Wallin, Ljungberg, 

Westerberg och Brändström. Samtliga vänstern valsedlar upptogo 4 namn i följande ordning: 

herrar Falk, Thurfjell, Widlund och Lindgren. Valda blevo alltså med tillämpning av 

rangordningregeln herrar Segerstedt, Falk, Wallin, Thurfjell, Ljungberg, Widlund, 

Westerberg, Lindgren och Brändström. 

 

§6. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Luleå Utskänkningsbolags underdåniga ansökan om rätt att under år 1915 få realisera sitt 

kvarvarande lager av spritdrycker; 

2:o) Av Hamndirektionen uppgjort förslag till instruktion för järnvägstrafiken å Luleå stads 

hamnspår. 

Som ovan 

 

Justerat:                                       På Stadsfullmäktiges vägnar: 

A.Ljungberg                              A.Ljungberg/A.Holm 

H.K.Brändström 

P.Th.Aurén” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 9 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Bennet, Edström, Fernlund, Sander, J.A. Nilsson, L. 

Brännström, Nordin och Lindqvist. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 29 december 1914 och den 2 januari 

1915. 

 

§2. 

Beslutade Kammaren, att i reglementet § 1 mom. Vid föreskrifven granskning af 

drätselkontorets kassarapporter m.m under år 1915 skall verkställas af Ordföranden jämte en 

ledamot eller suppleant, hvilken skall uttagas efter en på förhand i bokstafsordning uppgjord 

turlista; och skall vid eventuelt förhinder för någon ledamot, som är i tur att verkställa 

granskning, denne öfverhoppas och nästa man på turlistan i stället tillkallas. I samband 

härmed beslutade drätselkammaren vidare att uppdraga till Stadskamreraren att inkomma med 

förslag till de ändringar i drätselkammarens och drätselkontorets reglementen, som under de 

gångna åren efter reglementen, som under de gångna åren efter reglementets tillkomst 

eventuelt visat sig behöfliga. 

 

§3. 

Källarmästarne G.&J. Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren den 2 januari 1915 

framställt förfrågan huruvida kammaren är villig att lämna dem tillstånd att kvarstanna i 

hotellokalerna till dess eventuell ny hyresgäst inflyttar mot erläggande af de kostnader, 

hvartill värme, vatten och lyse kunna uppgå. Sedan under sammanträdets gång källarmästarne 

Edberg inkommit med ny skrifvelse, däri de med annullering af förutnämnda skrifvelse, 

förklarade sig villiga att erlägga den af drätselkammaren fordrade hyran, kr.3000:-, med rätt 

för dem att fritt disponera fästvåning efter därom för hvarje gång gjord tillsägelse till 

Stadsbyggmästaren, beslutade Kammaren vid föredragning af ärendet att godtaga anbudet på 



så sätt att hyresaftalet gäller för tiden 1 januari – 1 oktober 1915 med hyra, räknadt efter 3000 

kr. pr. år förutom kostnader för värme, vatten och lyse, att de hittils gällande villkoren för 

disposition af fästvåningen förbli gällande äfven i det nya aftalet; samt att därest kontrakt 

slutes på dessa villkor återkalla utbjudandet af hotellet på arrende.  

 

§4. 

Föredrogs en af herr Bennet till drätselkammaren ställd skrifvelse, innefattande förslag att 

staden själf skulle drifva hotellrörelse i stadshuset och härför engagera en föreståndare; och 

beslutade nämnden att för utredning öfverlämna skrifvelsen till Tekniska nämnden, som äfven 

i öfrigt borde taga frågan om dispositionen af hotellokalerna i behandling. 

                                                                

                                                                         Som ofvan 

Justeras                                                            Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                                   K.H.Santesson 

 

 

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

11 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström, samt Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 30 december 1914. 

 

§2. 

Valdes herr Sandström till nämndens vice ordförande för år 1915. 

 

§3. 

Bestämdes att nämnden skulle afhålla ordinarie sammanträde den andra helgfria måndagen i 

hvarje månad, i regel kl. 6 e.m. 

 

§4. 

Handlanden K. Lindqvist hade i till Luleå stads Brandstyrelse ställd skrifvelse anhållit att då 

till följd af kronans stora uppköp af hafre vid den inträffade mobiliseringen priset å denna 

vara afsevärdt höjts, han måtte få uppbära ett till 20 öre pr. kg. förhöjdt pris å 1875 kg, af det 

hafreparti, som Lindqvist åtagit sig att leverera till brandkåren under år 1914 efter ett pris af 

13 1/4 öre pr. kg.  Med anledning häraf hade nämnden infordrat yttrande från brandchefen, 

som meddelande att skriftligt aftal mellan staden och brandkårens leverantörer icke funnits 

förrän nu beträffande 1915 års leveranser samt att leveranserna hittills fullgjorts på grund af 

det skriftliga anbud, som inlämnats till och af drätselkammaren antagits. Vid behandling af 

detta ärende beslutade Ekonominämnden, som, då leverantören icke kunde anses vara lagligen 

berättigad till prishöjning, icke ansåg sig kunna utbetala beloppet, Kr. 126:57, enligt räkning, 

att afslå framställningen. 

 

§5. 

Stadskamreraren hade i skrifvelse till drästelkammaren med redogörelse i hvad mån stadens 

inkomster på grund af bestämmelser i reglemente, kungl.förordning annorledes icke uppbäras 

direkt af drätselkontoret utan af annan person eller myndighet med redovisning till 

drätselkammaren hemställt, en sådan anordning måtte få vidtagas äfven beträffande likvid för 

af elektricitetsverket utförd accumulatorladdning och af verket försåld skrot m.m till person 



eller firma, som icke är abonnent å elektrisk ström. Vid föredragning af ärendet beslutade 

nämnden att med bifall härtill bestämma att dylik skall uppbäras direkt af elektricitetsverket 

pr. kontant medelst räkning enl. särskildt formulär. 

 

 

§6. 

Luleå Badhusaktiebolag hade i skrifvelse till Stadsfullmäktige gjort framställning att få vatten 

för badhuset äfven framdeles till det reducerade pris, som kommit bolaget till gods för 

treårsperioden 1912 – 1914 eller efter 10 öre pr. kub.meter med den ytterligare prislindring, 

att första 1000 kbm, blifva afgiftsfria. Vid behandling af detta ärende föredrogs ett af 

Stadsingenjören afgifvet yttrande, däri han dels tillstyrker framställningen i dess förra del om 

ett anslag så stort, att det motsvarar en minskning i vattenafgiften till 10 öre pr. kbm. eller 

ungefär stadens själfkostnadspris, för ytterligare en treårsperiod, dels ock lämnar en tablå för 

badhusets vattenkonsumtion under perioden 1912 – 1914 för bedömandet af den senare delen 

af ansökningen, hvilket kraf motsvarar anslagets höjning med 100 kronor. Efter anteckning 

häraf beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen 

på så sätt, att staden beviljat bolaget ett anslag för åren 1915 – 1917  beräknadt efter 15 öre pr. 

kubikmeter af bolaget förbrukadt vatten intill en vattenmängd af 1500 kbm. och efter 10 öre 

för öfverskjutande vattenmängd, hvilket skulle göra ett anslag af i medeltal 275 kronor pr. år 

erforderligt. 

 

§7. 

Eldaren i stadshuset E.J.Andersson hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit, att 

kammaren ville tillerkänna honom rätt till fri elektrisk ström för belysning i bostaden. Sedan 

ett af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande föredragits, beslutade Ekonominämnden att 

öfversända ansökningen till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktiges lönenämnd 

måtte få afgifva yttrande yttrande i saken. 

 

§8. 

Beslutade Nämnden på hemställan af Stadskamreraren att uppsäga nu gällande aftal rörande 

städning och rengöring i saluhallen till den 1 nästkommande februari; och skulle nya anbud å 

denna renhållning infordras. 

 

§9. 

Biföll Stadskamrerarens begäran att få verkställa prenumeration å Svensk Författningssamling 

för drätselkammarens räkning. 

 

§10. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 26 november 1914, § 3, ang. beviljat anslag af 600 

kronor till Tekniska skolan.  

 

§11. 

Beslutade Nämnden att de af Stadsfullmäktige beviljade pensionerna till Skogsvaktaren C.F 

Johansson och hans hustru skulle få utbetalas månadsvis i efterskott. 

 

§12. 

Hos drätselkammaren hade Kvinnornas Uppbåd i Luleå, en sammanslutning med ändamål att 

söka arbete åt behöfvande kvinnor inom samhället, anhållit att för anordnande af en kurs i 

linnesömnad, som skulle pågå under c:a 14 dagar med början snarast möjligt, få sig lämplig 

lokal med uppvärmning och belysning fritt upplåten. Sedan vidare af skrifvelsen antecknats 



att kursen är afsedd att bli fullständigt afgiftsfri, beslutade Ekonominämnden att med bifall till 

framställningen uppdraga till Stadsbyggmästaren att anvisa lämplig lokal, därest sådan finnes 

att i något stadens hus tillgå.  

 

 

§13. 

Till Stadskamreraren remitterades för yttrande.  

1:o)  Slumsystrarnas begäran om anslag för år 1915; 

2:o) Nykterhetsfolkets sjukkassa afd. 206 och Nykterhetsvännernas sjukkassa afd.n:r 105 

begäran om anslag. 

 

§14. 

Sedan Hälsovårdstillsyningsmannen W. Oscarsson i skrifvelse till drätselkammaren meddelat, 

att han icke ansåg sig vidare kunna taga någon som helst befattning med saluhallen, beslutade 

nämnden att då Oscarssons önskan tydligen vore att blifva befriad från uppdraget att vara 

föreståndare i saluhallen, bevilja honom afsked f.o.m. den 1 februari 1915, eller redan 

därförinnan om Oscarsson så önskade. Ekonominämnden beslutade vidare att uppdraga till 

Stadskamreraren att anställa ny föreståndare; och skulle arfvodet fortfarande utgå med 200 kr. 

pr. år räknadt. 

 

§15. 

Fattigvårdstyrelsen hade till drätselkammaren öfverlämnadt räkning å Kr. 163:40 utgörande af 

Styrelsen utbetald sanatorievård för poliskonstapeln Gustf.Alfr.Blomqkvist. Vid föredragning 

af ärendet inhämtades först af polisens fall, polispersonalen åtnjuter fri läkarevård och fria 

medikamenter på stadens bekostnad, samt erhåller oafkortadt lönen med beklädnadsersättning 

under en månads tid, hvaremot tjänstgöringspenningarne för stadens besparas. Sedan vidare 

antecknats, att Blomqvist under hela sin sjukdomstid fått oafkortadt uppbära lönen och 

beklädnadsbidraget enligt Stadsfullmäktiges beslut den 15 december 1913 och den 30 april 

1914, beslutade Ekonominämnden att, då bestämmelse icke förefunnes, att staden skall 

bekosta den sjukes vård å sjukhus, öfversända räkningen till Stadsfullmäktige med hemställan 

om bemyndigande för drätselkammaren att betala den af Blomqvist erhållna sanatorievården 

med 163:40. 

 

§16. 

Föredrogs och lades till handlingarne från Magistraten inkommet meddelande att till 

poliskonstapel förordnats brandmannen J. Påhlsson. 

 

§17. 

Uppdrogs till herr Sandström att granska af Stadskamreraren upprättat hyreskontrakt mellan 

drätselkammaren å ena sidan och källarmästarne Edberg å andra sidan ang. förhyrande af 

stadshotellet. 

                                                            Som ofvan 

Justeras:                                              Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                      K. H. Santesson               

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Falk, Hjelm, Nordin och Mattsson samt Hamnmästaren. 

 



§1. 

Öppnades sammanträdet af herr Falk, hvarefter till ordförande valdes herr Burström och till 

vice ordförande herr Falk. 

 

 

§2. 

Antecknades, att herr Aurén infann sig å sammanträdet. 

 

§3. 

Bestämdes att direktionens ordinarie sammanträden i regel skulle hållas kl.5 e.m. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 29 december 1914. 

 

§5. 

Hamnmästaren hade till Hamndirektionen öfverlämnadt den 31 december 1914 upprättade 

förteckningar dels öfver hamnens brandförsäkrade fastigheter, flytande material och lösöre 

dels ock öfver hamnens inrättningar tillhöriga inventarier med anhållan, om 

Hamndirektionens bemyndigande att i mån af behof genom reparation eller nyanskaffning 

ersätta sådana inventarier, som genom slitage gjorts obrukbara eller vid hamnens arbeten 

förbrukats och förstörts. Vid fördragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att utse 

mästerlotsen Helmer Sandberg och maskinisten F. Lindblom att mot ett arfvode till hvar af 25 

kronor verkställa inventering af hamnens egendom, därvid inventeringsmännen hade att yttra 

sig öfver behofvet af nyanskaffning eller reparation af de effekter m.m. som i förteckningarna 

föreslås till slopning eller förnyelse. 

 

§6. 

Sedan maskinisten A.G. Johansson anhållit om tjänstledighet för egna angelägenheter under 

tiden 7 – 20 januari, beslutade Hamndirektionen på tillstyrkan af Hamnmästaren att bevilja 

Johansson intill 14 dagars tjänsteledighet med bibehållet arfvode på tid, som af 

Hamnmästaren närmare bestämmes. 

 

§7. 

Baningenjören Ludvig Hjelm hade i skrifvelse till Hamndirektionen anhållit att få för Statens 

Järnvägars räkning hyra hamnens pålkran med tillbehör för en tid af omkring sex veckor med 

tillträde snarast. Vid behandling af ärendet beslutade Hamndirektionen att med bifall härtill 

bestämma hyran till 10 kr. pr.dygn. 

 

§8. 

Hamnmästaren hade till Hamndirektionen öfverlämnadt redogörelse öfver Hamnspårkontorets 

verksamhet under år 1914, hvaraf framgick att i hamnafgifter för varor debiterats tillhopa kr. 

15809:06 samt i hamnspårsafgifter erlagts kr. 2339:50. Af redogörelsen inhämtades vidare att 

af afgifterna för inrikes utgående gods kr. 916:38 utestår, hvilka senare afgifter, vederbörande 

exportörer nekat betala under åberopande att för godset redan vid ankomsten stadgad afgift 

erlagts, hvarför också, då en del exportörer nekat lämna sådana uppgifter om afsändt gods, 

som äro erforderliga för varornas taxering, uppdebiteringen af dessa varor är ofullständig. 

Hamnmästaren hade med anledning af dessa utestående belopp dels föreslagit beträffande 

afgifterna för inrikes ankommande gods kr.209:39, att följande belopp finge afskrifvas, 

nämligen Luleå stads verk och inrättningar kr. 138:10 



Okände mottagare 38:86 hvaremot resten, kr.31:43 skulle indrifvas, dels ock anhållit om 

instruktion hur vidare skulle förfaras med de utestående afgifterna för inrikes utgående varor. 

Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att med bifall till Hamnmästarens 

förslag af de utestående varor skulle bordläggas till nästa ordinarie sammanträde; och skulle 

redogörelsen i öfrigt med godkännande läggas till handlingarna. 

 

§9. 

Hos Hamndirektionen hade befälhafvaren å bogserångaren ”Balder” i skrifvelse anhållit om 

förhöjd årslön till belopp, som Hamndirektionen kunde vid frågans pröfning anse skäligt, 

hvilken framställning hade remitterats till Hamnmästaren för yttrande. Sedan Hamnmästaren 

nu inkommit med yttrande beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att 

öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville dels 

förklara Sundström berättigad att räkna tjänsteår f.o.m. år 1906, hvarigenom han skulle 

inträda i 2:dra lönegrad redan med innevarande år och inträde i 3:dje lönegrad med 1916 års 

ingång dels ock att han måtte tilldelas ett årligt personligt lönetillägg att utgå under åren 1915 

– 1920 med 200 kr. pr. år, så att sammanlagda aflöningen f.o.m. år 1916 årligen uppgår till 

2000 kronor. 

 

§10. 

Maskinisten C.L. Malmström hade i skrifvelse till Hamndirektionen anhållit att komma i 

åtnjutande af förhöjd aflöning till 1800 kronor pr. år, räknadt f.o.m. den 1 januari 1915. Sedan 

Hamnmästaren i afgifvet motiveradt yttrande afstyrkt framställningen beslutade 

Hamndirektionen att afslå  Malmströms framställning. 

 

§11. 

Hamnmästaren hade med anmälan att gamla bryggerikajen är i sådant skick att den måst 

afstängas för trafik hemställt att då kajen icke med reparation kan nöjaktigt iståndsättas utan i 

så fall påfordra ombyggnad, Hamndirektionen ville hos Stadsfullmäktige inhämta 

bemyndigande att få slopa kajen och i dess ställe anlägga strandskoning. Vid förnyad 

behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionens remittera ärendet till Stadsingenjören 

för yttrande, åtföljdt af approximativ kostnadsberäkning öfver kajens slopande och ersättande 

med en strandskoning. Hamndirektionen beslutade vidare att gifva Hamnmästaren i uppdrag 

att inkomma med ritning och approximativt kostnadsförslag till uppförande af en ny kaj i den 

nuvarandes ställe. 

 

§12. 

Sedan Hamnmästaren anmält följande större reparationer, som icke kunna utföras vid 

hamnens verkstad, äro behöfliga å mudderverket, nämligen ny botten och delvis nya sidor  i 

afföringsrännorna, reparation af slagbordet samt nya lagar och bussningar beslutade 

Hamndirektionen att på hemställan af Hamnmästaren öfverlämna arbetet till Johanssons Mek. 

Verkstad för omedelbart utförande. Hamndirektionens beslutade vidare att bifalla 

Hamnmästarens anhållan om bemyndigande att omedelbart igångsätta öfriga nödiga 

reparationer och underhållsarbeten å hamnens material, hvartill medel finnas anvisade i årets 

stat. 

 

§13. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för december 1914.  

 

 

 



§14. 

Afslogs ett från R.Asplund inkommit anbud att köpa hamnens bogserångare ”Balder” för 

14000 kronor med tillbehör exclusive pumpinrättningen. 

 

§15. 

Magistraten hade då Hamndirektionens öfversända utdrag af protokoll den 8 sistlidne 

december, § 1, ej innefattar den af Kons. Befallningshafvande i resolution den 15 oktober 

1914 begärda utredning återsändt handlingarna rörande förslaget till ny hamntaxa till 

Hamndirektionen och begäran om afgifvande af dylik utredning. Vid behandling af detta 

ärende beslutade Hamndirektionen, som ansåg sig i förrut dels till Stadsfullmäktige dels till 

Magistraten lämnade yttranden hafva i hufvudsak lämnat de af Kon:s. Befallningshafvande 

begärda utredningar, att uppdraga till Hamnmästaren och Stadskamreraren att komplettera de 

lämnade utredningarna med en kortare motivering för de mindre ändringar som vidtagits 

beträffande hamnafgifterna för varor, ändringar som visserligen voro oväsentliga, men som 

möjligen åsyftades med Magistratens återremiss af ärendet. 

 

§16. 

Utanordnades diverse räkningar.  

                                                                         Som ofvan 

Justeras å Hamndirektionens vägnar               Å tjänstens vägnar 

Luleå d. 9/2 1915                                             K.H.Santesson 

Ludwig Kjellberg” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 

januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Fernlund, Axel Nilsson, Sander, 

Sandström, J.A. Nilsson och Nordin. 

 

§1. 

Föredrogs och godkände kammarens protokoll af den 9 innevarande januari. 

 

§2. 

Sedan hyreskontrakt rörande stadshotellet i enlighet med kammarens beslut den 9 innevarande 

januari upprättats och tillställts källarmästare Edberg för undertecknande, hade dessa 

mundtligen gjort framställning därom att en bestämmelse, som berättigade dem till företräde 

vid förnyad uthyrning af hotellet, skulle få inflyta i kontraktet. Vid behandling af detta ärende 

beslutade Kammaren att följande tillägg skulle göras till kontraktet: ”Hyresgästen berättigas 

att vid förnyad uthyrning af hotellägenheterna efter den 1 oktober 1915 erhålla företräde till 

förhyrning under förutsättning, att annat fördelaktigare anbud icke förefinnes vid hotellets då 

skeende utbjudande till arrendering” 

 

§3. 

Förklarades protokollet genast justeradt. 

 

Som ofvan 

Å tjänstens vägnar 

K.H.Santesson” 



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

14 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 4 innevarande januari. 

 

§2. 

Beslutade Nämnden att anmoda Stadsingenjören att senast till nämndens ordinarie 

sammanträde under nästkommande februari månad inkomma med den af tekniska nämnden 

och planeringsnämnden vid gemensamt sammanträde den 21 juli 1914 begärda skiss och 

approximativa kostnadsberäkning rörande föreslagna anordningar till Gültzauuddens 

ordnande. 

                                                            Som ofvan 

Justeradt 1/2 1915                               K.H.Santesson 

H.K.Brändström” 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av Luleå stadsfullmäktige tillsatta 

lönenämnden den 20 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Falk, Tillman, Santesson och Palm. 

 

§1. 

Utsågos herr Sandtsröm till ordförande å nämnden. 

 

§2. 

Upplästes det vid nämndens sammanträde den 4 november 1914 hållna protokoll. 

 

§3. 

Sedan nämnden vid sammanträde den 4 mars 1914 § 1, beslutat, att hos Stadsfullmäktige göra 

hemställan om beviljande av ett årligt anslag å ett hundra kronor att från och med år 1915 

ställes till nämndens disposition för avlönande av en sekreterare samt stadsfullmäktige bifallit 

berörda hemställan, beslöt nu nämnden att antaga t.f. länsnotarien Emil Emilsén såsom 

sekreterare hos nämnden. 

 

§4. 

Sedan nämnden med anledning kronokassörens fru Lova Westerlunds ansökning om 

löneförhöjning vid sammanträde den 4 nov 1914, §3, beslutat, att från fru Westerlund 

införskaffa vissa upplysningar beträffande de af henne åtnjutna förmånerna av tjänsten, hade 

fru Westerlund till nämnden inkommit med en skrivelse denna dag, vari hon för närvarande 

återkallade sin ansökning men förklarade sig framledes ämna återkomma med anhållan om 

ersättning för upprättande pensionförteckningar; och beslöt nämnden med anledning häraf att 

till stadsfullmäktige återlämna fru Westerlund ansökning om löneförhöjning. 

 

§5. 

Sedan från stadsingenjören inkommit av lönenämnden vid dess sammanträde den 4 nov. 

1914, §4, begärt yttrande med anledning av maskinisten vid pumpstationen Gustaf 

Westerlunds ansökan af hans löneförmåner, beslöt nämnden, sedan samtliga dess ledamöter 



förklarat sig, ense om att någon ändring uti Westerlunds löneförmåner ej förnärvarande borde 

ske, att såsom sin mening framhålla följande: ”Vid uppgörande av ifrågavarande lönestat 

torde dåvarande löneregleringskommitté avsett att tillerkänna befattningens innehavare viss 

kontant grundlön i förhållande till den kompetens, som erfordrades för dess skötande. Vid 

bestämmandet av den lönegrupp, till vilken platsen skulle hänföras, hade kommitteén åsatt 

visst, enligt lönenämndens mening, lågt beräknadt värde å de bostadsförmåner, utan de 

kontanta lönen tillkomme Westerlund såsom befattningens innehavare. Utan avseende å det 

värde, som man ville åsätta, bostadsförmånerna, hade kommitteén bestämt lönen med 

fastställandet av den kontanta lönen. Det Westerlund tillerkända dyrortstillägget vore avsett 

att utgöra ersättning för högre skatt, obehag och andra kostnader, som kunde bliva en följd av 

bostadens belägenhet vid pumpstationen. Med anledning av vad sålunda anförts fann 

lönenämnden sig icke böra tillstyrka ansökningen ifråga. 

 

§6. 

Sedan lönenämnden beträffande Johan Landströms ansökning om löneförhöjning vid 

sammanträdet den 4 nov. 1914, § 5, beslutat, att göra sökanden tillfälle att vidare yttra sig 

dock utan att Landström begagnadt sig härav. Ehuru skrivelse därom blivit honom tillstämt 

beslöt nämnden att avgiva det yttrandet att lönenämnden avsåge sig icke annat. 

Hamndirektionens avstyrkande kunna tillstyrka bifall till ansökningen. 

 

§7. 

Uti det vid nämndens sammanträde den 4 nov. 1914 under § 7 upptagna ärendet rörande 

förslag ang. utfärdande av föreskrifter beträffande den kvantitet ved, som skulle 

tillhandahållas de stadens befattningshavare, vilka tillförsäkrats fri bostad med bränsle eller 

dennas förmånsutbytande mot i varje fall avväga kontant ersättning, hade nu genom herr 

Santessons försorg införskaffats den vid Statens Järnvägar gällande bränsleordning, och sedan 

framhållits, att med anledning av svårigheten att i vart särskilt fall kontrollera den verkliga 

åtgången av ved och de särskilda lägenheternas olika behov, det vore önskvärt, att i de fall, då 

det låte sig göra, utbyta bränsleförmåner in natura med kontanta anslag, beslöt nämnden att 

uppdraga åt Herrar Tillman och Santesson att, sedan nödig utrustning införskaffats från 

Stadsbyggmästaren uppgöra förslag i ärendet. 

 

§8. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde dels den 26 januari 1914 och dels den 26 februari 

1914 till lönenämnden remitterat hälsovårdsnämndens förslag till ordnande av 

tillsyningsmannen vid hälsovårdsnämnden, Wilh. Oscarssons löneförmåner. Beträffande det 

av Hälsovårdsnämnden den 28 okt. 1913 angivna förslag varigenom fullständig lönestat för 

hälsovårdsnämndens tillsyningsman upprättats vars bestämmelser skulle träda i kraft den dag 

Oscarsson ville ingå på den av Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönestaten, beslöt 

lönenämnden, då det fortfarande Oscarsson fritt att ingå på den nya lönestaten, varigenom 

hans avlöningsförmåner skulle förbättras, att såsom sin mening framhålla, att det ej 

förefunnes att frångå den av Stadsfullmäktige för Hälsovårdstillsyningsmannabefattningen 

fastställda lönestaten. Angående Oscarssons senare framställning att särskild ersättning för 

tillsyn till förekommande av olycksfall å arbete, vilket uppdrag han mottagit av 

hälsovårdsnämnden i dess egenskap av yrkesinspektionens kommunala tillsyningsorgan, 

beslöt nämnden att lämna uppdrag åt herr Ordföranden att verkställa utredning av 

beskaffenheten och omfånget av det arbete, som Oscarsson i sistnämnda egenskap hade att 

utföra.  

 

 



 

 

 

§9. 

Som det av lönenämnden enligt dess beslut vid sammanträde den 4 mars 1914, § 6, begärda 

yttrande från folkskolestyrelsen angående den av vaktmästaren vid Östra folkskolan W. Lund 

gjorda ansökningen om löneförhöjning, ännu icke inkommit, beslöt nämnden att till 

folkskolestyrelsen angiva föringad framställning om dess yttrande i förut angivna hänseenden. 

 

§10. 

Upplästes sammanträdet, och beslöt nämnden att nästa gång sammanträde anslag den 27 

innevarande månad kl. 5.30 em. 

 

Justeras                                                                   Vid protokollet 

P.Sandström”                                                          E.Emilén 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 26 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar C. Lindgren, Gullberg, Nilsson, J. Lindgren, fröken Sundberg, fruarna 

Sundström och Johansson samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 december 1914 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen att med frångående af sitt den 30 sistlidne december fattade beslut hos 

folkskolestyrelsen göra framställning att få använda lärarerummet i gamla rektorsgården till 

sammanträdeslokal för distriktsråden i 3:dje och 4:de distrikten. 

                                                                    

                                                                    Som ofvan 

Justeras:                                                      Å tjänstens vägnar 

C.Lindgren                                                  J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

”Protokoll hållet vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 27 januari 1915. 

 

Närvarande såsom ledamöter herrar Sandström, Falk, Santesson, Tillman och Palm. 

 

§1. 

Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 20 januari 1915 hållna protokoll. 

 

§2. 

Uppstod fråga om sättet för protokollets justering; och beslöt nämnden, att, därest ej på grund 

av ärendes brådskande art eller av annan orsak protokollet genast förklarades justerat, sådan 

justering skulle verkställas vid nästföljande sammanträde. 

 

 

 

 



§3. 

Beträffande hälsovårdsnämndens förslag rörande dess tillsyningsman Wilh. Oscarssons 

löneförmåner, vilket ärende upptogs till behandling vid lönenämndens sammanträde den 20 

jan. 1915, § 8 hade herr Santesson införskaffat följande uppgifter om Oscarssons hitills 

åtnjutna löneförmåner: såsom tillsyningsman över fosterbarnsvården har han uppburit 50 kr. 

om året; såsom hälsovårdstillsyningsman har han som ersättning för verkställd desinfektion 

uppburit för år 1913 kr 224:20 och för år 1914 kr 224:- Rörande ersättningen för tillsynen 

över fosterbarnvården uttalade nämnden den meningen att denna ersättning enligt gällande 

stadga ej vore att betrakta såsom en förmån, som borde ingå uti den för hälsovårdsnämndens 

tillsyningsman bestämda lönen, utan borde fastställas på hälsovårdsnämndens stat. Som det 

ännu ej varit möjligt anskaffa utredning om det arbete, som ålåge Oscarsson i egenskap av 

kommunalt tillsynsorgan för yrkesinspektionen, beslöt nämnden att för utredning i detta 

avseende ånyo uppskjuta åt herr ordföranden att jämväl från yrkesinspektionen söka 

införskaffa upplysningar i saken. 

 

§4. 

Uti ärendet rörande vaktmästaren vid Östra folkskolan W. Lunds ansökan om löneförbättring, 

vilket ärende finnes antecknat i lönenämndens protokoll den 20 jan. 1915, § 9, hade nu från 

folkskolestyrelsens sekreterare inkommit uppgift om Lunds extra inkomster under senaste 

åren, uppgående till ca. 200 kr. om året. Nämnden framhöll såsom sin mening, att då Lund 

från och med detta år uppflyttats i tredje lönegraden med en kontant lön av 1300 kronor jämte 

fri bostad, bränsle och lyse och ej hade det sämre ställt i frågavarande avseende än övriga med 

honom likställda befattningshavare i staden och vidare det ej vore att antaga att de extra 

inkomster, Lund såsom skolans vaktmästare haft tillfälle att förtjäna och under de senaste åren 

uppburit, under den närmaste tiden kommer att avsevärt minskas, ansökningen ej borde 

föranleda till någon åtgärd. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige den 15 oktober 1914 till hamndirektionen och lönenämnden remitterat 

hamnbokhållaren Berner Fridströms ansökan om löneförhöjning och om rätt till 

tjänsteårsberäkning från och med år 1910, hade hamndirektionen efter hamnmästarens 

hörande tillstyrkt ansökningen rörande löneförhöjningen men tillstyrkt ansökningen rörande 

löneförhöjningen men avstyrkt densamma ifråga om tjänsteårsberäkningar. Efter föredragning 

av handlingarna i ärendet, beslöt nämnden angiva följande yttrande: Nämnden anser sig icke 

kunna fatta beslut i frågan, förrän den från hamndirektionen fått detaljerade uppgifter om 

såväl det arbete, som för närvarande utföres av hamnmästaren, som det arbete som 

förnärvarande utföres av hamnbokhållaren, samt gränsen mellan dessa befattningshavares 

olika uppgifter i förhållande till vars och ens tjänst blivit för framtiden närmare bestämt. 

 

§6. 

Vid behandling av folkskolestyrelsens förslag till avlöningsstat för vaktmästaren vid 

Karslviks skola, vilket förslag av stadsfullmäktige överlämnats till lönenämnden för yttrande, 

beslöt lönenämnden under framhållande att ifrågavarande tjänst tydligen måtte betraktas 

såsom en bisyssla och då nämnden ännu saknade erfarenhet av det därmed förenade arbetet, 

att tillstyrka, att det av folkskolestyrelsen föreslagna arvodet måtte beviljas att tillsvidare utgå. 

 

§7. 

Upplästes sammanträdet, därvid uppdrogs åt Herr Ordföranden att kalla nämndens ledamöter 

till nästa sammanträde 

Vid protokollet E.Emilsén” 



”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 januari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, fröken 

Holm Herrar Lind, Falk, fröken Svensson, Herrar Lindgren. Flodmark, Hansson, Palm, 

Edström, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson, Sölwén, Hage, Gillqvist, Widlund och 

Forsgren ävensom Stadskamreraren. Därjämte övervar Herr t.f. Borgmästaren P. Sandström 

sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos herr Åhrström och fröken Holm jämte  herr ordförande tisdagen 2 instundande 

februari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.  

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra mot de vid 

Stadsfullmäktiges sammanträden den 17 december 1914 och den 7 innevarande januari förda 

protokoll.. 

 

§3. 

Bankkamreraren H. Flodmark och schaktmästaren O. Sander, vilka av Stadsfullmäktige 

utsetts att värdera stadens fasta egendom, hade i skrivelse till Drätselkammaren hemställt, att 

Kammaren måtte låta upprätta en förteckning eller liggare över staden tillhörig fast egendom. 

Drätselkammaren, som ansåg, att detta mycket omfattande och tidskrävande arbete icke kunde 

utan lång tidsutdräkt utföras av stadsingenjören, som det eljest ålåge att verkställa dylikt 

arbete, hade överlämnat skrivelsen till stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville 

bevilja ett anslag av 300 kronor för avlöning av ett biträde åt stadsingenjören, för att 

stadsingenjören skall kunna, utföra ifrågavarande arbete inom rimlig tid och utan att 

åsidosätta andra honom anförtrodda viktiga och brådskande göromål. Vid behandling av detta 

ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja begärda 

anslaget att utgå av tillgängliga medel. 

 

§4. 

Vid föredragning av en från ingenjören Harald Högström inkommen avsägelse av uppdraget 

att vara ledamot av den utav Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att då 

avsägelsen samma icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§5. 

Sedan Magistraten till Konungens Befallningshavande för fastställelse överlämnat av 

Stadsfullmäktige antaget förslag till brandordning för Luleå stad, hade Konungens 

Befallningshavande, med förmälan att det område utanför stadsplanen, benämnt Bergviken, å 

vilket brandordningen jämväl vore avsedd att gälla, icke vore till sina gränser bestämt, lämnat 

staden tillfälle att bestämma områdets gränser, vilka lämpligen borde utmärkas å karta. Med 

anledning härav hade Drätselkammaren i anslutning till ett av stadsingenjören och 

brandchefen i samråd gjort förslag beslutit föreslå Stadsfullmäktige, att området i fråga skulle 

erhålla den begränsning, som förslaget bilagd karta utvisade. Vid ärendets behandling i 

Drätselkammmaren hade emellertid uppmärksammats, att det föreliggande förslaget till 

brandordning tarvade vissa ändrigar, påkallade av omständigheter vilka tillstött sedan 

förslaget till brandordning tarvade vissa ändringar, påkallade av omständigheter, vilka tillstött 

sedan förslaget upprättades, och hade Drätselkammaren med anledning därav i enlighet med 

ett av brandchefen uppgjort motiverat förslag föreslagit Stadsfullmäktige att göra följande 



förändringar i föreliggande förslag till brandordning, nämligen: att § 3 punkt 8 erhåller 

följande lydelse: ”att vid inträffande ledighet kungöra brandchefsbefattningen och 

chefsbefattningen vid reservbrandkåren till ansökan ledig, att mottaga ansökningar samt 

upprätta och till Stadsfullmäktige inkomma med förslag till platsernas besättande”. att § 5 

punkt 1 erhåller denna lydelse: ”fasta brandkåren, som antages mot avlöning enligt särskild 

stat, skall bestå av minst 1 brandchef, 1 brandmästare tillika vice brandchef, 1 brandmästare 

eller brandförman som chef för reservbrandkåren, 2 brandförmän, 6 ordinarie brandmän, 

erforderligt antal extra brandmän och 1 maskinist, ”samt att § 7 punk 1 ändras sålunda: 

”Brandvärnet, som bildar brandstyrkans 4:de utryckning, består av alla i Luleå stad i 

landstormen rullförda män.” Därjämte hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige 

i överensstämmelse härmed ville besluta, att brandmästaren O.P. Stråle blir vice brandchef 

och nuvarande vice brandchefen blir brandmästare och chef för reservbrandkåren, båda med 

bibehållna löneförmåner. Vid detta ärendets behandling hade Beredningsnämnden hemställt, 

att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. Med anledning av 

framställda förslag om ändring av § 58 mom. 1 och 4 av brandordningen beslöto 

Stadsfullmäktige att remittera ärendet till Drätselkammaren för yttrande. 

 

§6. 

Sedan Stadsbyggmästaren hos Drätselkammaren anmält, att arbetaren Johan Olsson utan 

Stadsfullmäktiges tillstånd uppfört stommen, till en nybyggnad å Vretan n:o 348 – 352 å 

Mjölkudden, hade Drätselkammaren översänt anmälningen till stadsfullmäktige med 

hemställan om vidtagande av lämpliga åtgärder för förhindrade av dylik otillåten 

byggnadsverksamhet. På Beredningsnämnden hemställan beslöto Stadsfullmäktige att för 

närvarande ej vidtaga annan åtgärd än att uppdraga åt Drätselkammaren att låta på lämpligt 

sätt genom tidningarne och annorledes bringa till allmänhetens kännedom gällande förbud att 

utan förut erhållet tillstånd av Stadsfullmäktige uppföra byggnader å stadens donationsjord i 

Bergviken och Mjölkudden. 

 

§7. 

Vid föredragning av en utav Hamndirektionen till stadsfullmäktige överlämnad ansökan från 

muddermästaren N.F. Åström, att han från och med den 1 januari 1915 måtte komma i 

åtnjutande av ytterligare två ålderstillägg, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att remittera ärendet till Lönenämnden för yttrande. 

 

§8. 

Brandchefen hade i skrivelse till Drätselkammaren, under påpekande att en pensionsavgift av 

3 kronor för år 1914 skall av brandlårens personal erläggas till kommunen samtidigt med det 

att ett belopp, som för personalen varierar mellan 2 och 10 kronor, finens upptaget som 

pensionsavgift å kronodebetsedlarne, anhållit om föreskrift, huruvida någon av dessa avgifter 

skall räknas som utskylder och således betalas av staden eller omde skola betalas av 

löntagaren. Drätselkammaren hade överlämnat denna skrivelse till Stadsfullmäktige med 

hemställan, att Stadsfullmäktige ville bestämma, att staden skall för den del av brandkårens 

personal, som eljest åtnjuter fria utskylder, även betala den pensionsafgift eller tilläggsavgift, 

vars storlek är beroende av inkomsttaxeringen och vilken upptages å kronodebetsedeln, men 

att den pensionsafgift eller s.k. grundafgift å 3 kronor, som kommunen uppbär, skall erläggas 

av personalen själv. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

 

 



§9. 

Sedan J.O. Envall hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund av Kungl. 

Kammarrättens utslag den 18 september 1914 av de för år 1913 av sökanden och hans hustru 

till Luleå stad för mycket erlagda kommunal- och prästutskylder, hade Drätselkammaren, som 

ansåg utsikt ej förefinnas att genom besvär vinna ändring i utslaget, hos Stadsfullmäktige 

anhållit om bemyndigande att till sökanden och hans hustru restituera de för mycket erlagda 

kommunalutskylderna med kr. 19:20 till vardera eller tillhopa kr. 38:40, men att ansökningen 

vad beträffar prästutskylderna måtte lämnas utan avseende. På Beredningsnämndens 

hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta förslag. 

 

§10. 

Uti avgivet yttrande över en av målaren J.O. Öhman hos Stadsfullmäktige gjord framställning 

om befrielse från erläggande av honom påförda, men ej guldna kommunalutksylder för år 

1913 hade Drätselkammaren, sedan Stadsfogden, med uppgift att sökandens restförda 

utskylder till staden för nämnda år utgjorde kr. 80:96, avstyrkt ansökningen, hos 

Stadsfullmäktige hemställt om avslag å densamma. Vid ärendets behandling beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att avslå sökandens framställning. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av dödgrävaren J. 

Åström gjord ansökan att han måtte komma i åtnjutande av pension för den tid av 19 år han 

tjänstgjort som brandvakt i Luleå samt att pensionen måtte utgå i form av fri bostad i den s.k. 

grindstugan, så länge han och hans hustru leva. Sedan Stadskamreraren i avgivet yttrande 

erinrat därom, att Stadsfullmäktige den 19 maj 1903 avslagit en liknande ansökning från 

Åström av skäl bland andra, att Åström efter flera varningar för försummelse i tjänsten den 7 

maj 1895 avskedats från sin brandvaktsbefattning för fylleri, hade Drätselkammaren anförda 

skäl avslå Åströms ansökning. Vid behandling av ärendet hade Beredningsnämnden hemställt, 

att Stadsfullmäktige måtte avslå ansökningen. Stadsfullmäktige beslöto att återremittera 

ärendet till Beredningsnämnden för närmare utredning. 

 

§12. 

Sedan kyrkorådets ordförande till Stadsfullmäktige överlämnat utdrag av kyrkorådets  

protkoll den 14 oktober 1914, varav inhämtades, att rådet beslutit ingå till Stadsfullmäktige 

med anmälan om dödgrävaren J. Åströms avskedstagande den 1 maj 1915, på det att 

Stadsfullmäktige, som äga dispositionsrätten över den av Åström bebodda bostadslägenheten, 

må sättas i tillfälle att besluta, huruvida förmånen av fri bostad skall ingå i Åströms pension 

eller lägenheten disponeras för annat ändamål, hade Drätselkammaren, med hänvisning till 

vad Kammaren i sitt yttrande över Åströms pensionansökan anfört, föreslagit, att 

Stadsfullmäktige ville, då skäl icke föreligger för ett undantag, överlämna den s.k. 

grindstugan till Drätselkammaren för att av den förvaltas i enlighet med vad eljest finnes 

föreskrivet rörande handhavandet av skötseln av stadens hus m.m. Vid ärendets behandling 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens 

förslag. 

 

§13. 

Hos Stadsfullmäktige hade poliskonstapeln B.G. Jonsson under åberopande av § 6 i 

reglementet för polisen i Luleå anhållit omanvisande av medel för betalning av en räkning å 

massage- och gymnastikbehandling, vilken framställning remitterats till Drätselkammaren för 

yttrande. Sedan antecknats, att fru Norlin-Winroth, vilken meddelat massagebehandlingen, 

tvänne gånger sökt göra sig betald för densamma genom att hos Drätselkontoret förete av t.f. 



stadsläkaren A. Randerz attesterad räkning, den ena gången å kr. 145:40, den andra å kr.97:- 

hade Drätselkammaren, som hyste den bestämda åsikten, att polispersonalen med stöd av 

gällande reglemente icke kan göra anspråk på massage- och gymnastikbehandling på stadens 

bekostnad, hos Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen, helst som ingen 

förfrågan eller anmälan i förväg gjorts i saken hos polisbefälet eller Drätselkammaren. 

Drätselkammaren hade vidare på skäl, att sökanden förmodligen av oförstånd handlat på sätt 

som skett, föreslagit Stadsfullmäktige att bemyndiga Drätselkammaren att till Jonsson 

utbetala ett belopp av 50 kronor såsom bidrag till täckande av kostnaden för 

massagebehandlingen. På beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens förslag samt bestämde, att anvisade beloppet skulle utgå av tillgängliga 

medel. 

 

§14. 

Sedan Konungens Befallningshavande genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges 

yttrande, huruvida de för sin del ville antaga ett av Hamndirektionen för fastställelse inlämnat, 

i samråd med statens järnvägars distriktsförvaltning utarbetat förslag till instruktion för 

järnvägstrafiken å Luleå stads hamnspår, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att godkänna förslaget ifråga. 

 

§15. 

Sedan Stadsingenjören på anförda skäl hos Byggnadsnämnden föreslagit ändring av profilerna 

för Präst- och Lotsgatorna i enlighet med upprättad ritning, hade Byggnadsnämnden hos 

Stadsfullmäktige hemställt om godkännande av den föreslagna ändringen. På 

Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Byggnadsnämndens förslag. 

 

§16. 

Kaptenen C. Skarstedt hade med bifogande av ritning och kostnadsförslag till bro i 

Skurholmsfjärden för vägen Luleå – Svartöstaden hos Drätselkammaren anhållit om uppdrag 

att genom annonser m.m. infordra anbud å brons olika delar samt att till Kammaren inkomma 

med eventuella anbud. Med godkännande av ritning och kostnadsförslag hade 

Drästelkammaren bifallit, vad kapten Skarstedt föreslagit, samt tillika hos Stadsfullmäktige 

hemställt om bemyndigande för Drätselkammaren att fullborda vägen i sin helhet beträffande 

de delar, som falla inom Luleå stads område. Vid behandling av detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag 

samt för vägens fullbordande utöver de genom beslut den 9 maj 1912 och den 10 september 

1914 beviljade anslag om tillhopa 9,900 kronor anvisa ytterligare erforderliga 5,500 kronor att 

bestridas genom lån. Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§17. 

Vid behandling av herr Flodmarks hos Stadsfullmäktige väckta motion om utredning 

angående möjligheten att på grund av gällande spritförbud minska antalet poliskonstaplar i 

staden beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för frågans 

utredning tillsätta en kommitté av 3 personer samt till medlemmar i denna kommitté utse t.f. 

borgmästaren P.Sandström, bankkamreraren H. Flodmark och lokomotivföraren N.Falk, med 

herr Sandström som sammankallande. Därjämte beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att hos Magistraten anhålla, att lediga tjänster vid poliskåren tills vidare 

måtte tillsättas med ordinarie innehavare. 

§18. 

Konungens Befallningshavande hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande 

över en av Luleå Utskänkningsbolag gjord underdånig ansökan dels om tillstånd att få under 



år 1915 genom utminutering i stadgad ordning försälja sitt kvarvarande lager av brännvin och 

vin, dels om anstånd senast till slutet av år 1915 med inbetalning av 1914 års vinst. 

Beredningsnämdnen hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville för sin del tillstyrka bifall till 

Utskänkningsbolagets framställning, i vad den avsåge tillstånd till realisation av det 

kvarvarande lagret. Herrar Falk, Lindgren och Thurfjell hade anhållit att få till protokollet 

antecknat, att de röstat för att Stadfullmäktige ville förklara sig sakna anledning att yttra sig i 

ärendet. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att avgiva följande 

yttrande:”Stadsfullmäktige hava vid sammanträde den 15 oktober 1914 beslutit, att ingen 

detaljhandel med brännvin under å 1915 skulle i Luleå få förekomma, vilket beslut vunnit 

laga kraft. Oaktat det synes oss, att gällande brännvinsförsäljningsförordning icke tillåter 

Kungl.Maj:t att upphäva ett dylikt beslut och alltså en sådan framställning som den av 

spritbolaget gjord ej förtjänar något beaktande, vilja Stadsfullmäktige likväl avgiva det 

yttrande, att Kungl. Maj:t ej måtte fästa något avseende vid den gjorda framställningen.” 

Förenämnda beslut fattades efter votering med 16 röster mot 14, vilka senare avgåvos för ett 

av herr Wallin framställt förslag, att Stadsfullmäktige måtte tillstyrka bifall till 

utskänkningsbolagets framställning, i vad den avser tillstånd till realisation av det 

kvarvarande lagret, under förutsättning att utminutering kommer att äga rum under lämplig 

kontroll till förekommande av missbruk. 

 

§19. 

Sedan Konungens Befallningshavande genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges 

yttrande över en av frimurarelogen Ultima Thule gjord ansökan om tillstånd att i den ordning 

16 § 1 mom. I Kungliga Förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin 

föreskriver under år 1915 i av logen förhyrda lokaler i Luleå stad i samband med högst 25 

vederbörligen annonserade och kungjorda sammanträden utskänka brännvin, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin del tillstyrka bifall till 

framställningen. Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 15 och ordförandens 

utslagsröst. Minoriteten röstade för att Stadsfullmäktige skulle avstyrka bifall till 

framställningen, och emot beslutet anmäldes reservation av herrar Hage, Nilsson, Palm, 

Sölwén, Flodmark, Gillqvist, Widlund, D. Andersson och Sandberg. 

 

§20. 

Källarmästare G. och J. Edberg hade hos Konungens Befallningshavande anhållit om tillstånd 

att i de lokaler, som disponeras av Stadshotellet, utskänka öl  och vin under tiden 15 januari – 

15 februari detta år, över vilken framställning Stadsfullmäktiges ytrranden infordrats. Sedan 

upplyst blivit, dels att Konungens Befallningshavande med viss inskränkningar redan bevilja 

denna ansökan för tiden 15 – 31 januari, dels att sökanden till Konungens Befallningshavande 

inkommit med en liknande ansökan avseende hela februari månad, beslöto Stadsfullmäktige 

på förslag av Beredningsnämnden att förklara sig sakna anledning att vidare yttra sig över nu 

förevarande framställning. 

 

§21. 

Genom Magistraten hade Konungens Befallningshavande infordrat Stadsfullmäktiges yttrande 

över en av källarmästaren G. och J. Edberg gjord ansökan om tillstånd att under tiden från och 

med den 1 till och med den 28 februari detta år få i deras lista, 1:a klass lokaler i stadshuset 

utskänka öl och vin till gäster, som förtära minst en rätt varm mat. Beredningsnämnden hade 

hemställt om bifall till ansökningen. Vid företagen behandling av ärendet beslöto 

Stadsfullmäktige med 15 röster mot 15 och ordförandens utslagsröst att på det sätt förorda 

källarmästarne Edbergs ansökan, att de må erhålla tillstånd att under tiden från och med den 1 

till och med den 28 februari detta år få i Stadshotellets 1:klass lokaler utskänka öl och vin till 



spisande gäster samt att å Skeppsbrokällaren få utskänka 1/3:s liter maltdrycker till gäst vid 

verklig måltid. Minoriteten röstade för rent avstyrkande av ansökningen. Herrar Hage, 

Nilsson, Sölwén, Gillqvist, Widlund, D. Andersson, Sandberg och Thurfjell anmälde 

reservation emot beslutet. 

 

§22. 

Konungens Befallningshavande hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande 

över 2:ne särskilda av källarmästarne G. och J. Edberg gjorda framställningar om tillstånd till 

utskänkning av spirituosa dels den 30 och 31 innevarande januari vid teaterföreställning å 

Luleå teater, dels den 27 nästkommande februari vid maskeradbal å Stadshotellets festvåning. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Berednings-

nämdnen att tillstyrka bifall till ansökningarne. Detta beslut fattades med 15 röster mot 15 och 

ordförandens utslagsröst; minoriteten röstade för rent avstyrkande av ansökningarne. Herrar 

Thurfjell och G. Andersson anhölls att få till protokollet antecknat, den förre han röstat med 

minoriteten och den senare att han röstat med majoriteten. 

 

§23. 

Efter föredragning av byrådirektören A. B. Gärdes avsägelse av uppdraget att vara ledamot i 

Drätselkammaren beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att med 

godkännande av avsägelsen till ledamot i hans ställe intill utgången av år 1917 utse 

distriktschefen C.A. Schultz. 

 

§24. 

Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Drätselkammarens protokoll för den 2 dennes 

angående val av ordförande och vice ordförande samt Kammarens fördelning på nämnder för 

innevarande år. 

 

§25 

Meddelade Ordföranden, att Beredningsnämnden till ordförande och vice ordförande för 

innevarande år utsett Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande. 

 

§26. 

Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshavandes i länet utslag den 31 

december 1914 på besvär av förste lantmätaren H.K.Brändström över Stadsfullmäktiges den 

10 september 1914 fattade beslut angående avkortning av en del av kronojägaren J.O. 

Rönnqvists kommunalutskylder för år 1912. 

 

§27. 

Föredrogs en från Länstyrelsen överlämnad avskrift av Kungl.Maj:ts utslag den 8 december 

1914 på underdåniga besvär av B.A. Hellsten och C. Lindgren i fråga om Stadsfullmäktiges 

beslut den 3 juli 1914, att tilldela barnmorskan Amanda Johansson en gratifikation, och 

beslöts att överlämna utslaget till Hälsovårdsnämnden för gratifikationens utbetalande. 

 

§28. 

Till Hamndirektionen remitterades: 

1:o) Luleå Köpmannaförenings framställning angående tolkning av en bestämmelse i 1914 års 

hamntaxa. 

2:o) Drätselkammarens förslag till omreglering av Drätselkontoret och deras 

tjänstebefattningar. 

 



§29. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Fattigvårdsstyrelsens förslag till uppförande av ett svinhus vid fattiggården 

2:o) P.Börjessons begäran om avkortning av utskylder. 

3:o) J.V.Kindstedts begäran om avkortning av kommunalutskylder. 

4:o) A.Karlssons begäran om upphävande av Drätselkammarens beslut att uppsäga honom 

såsom vattenledningsentrepenör. 

 

Som ovan 

Justerat:                                                      På Stadsfullmäktiges vägnar 

Per Segerstedt                                           Per Segerstedt/A.Holm” 

Oskar Åhrström 

Sigrid Holm” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 29 

jan.1915. 

 

Närvarande:Herr O.Åhrström, K.H.Hultström, fröken Märta Bucht samt undert.sekr. 

 

§1. 

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes. 

 

§2. 

Arb. C.H.Boström hade anhållit att hans styvson Karl Häll vid vårterminens början erhålla 

avgångsbetyg efter § 48. Denna anhållan bifölles. 

 

§3. 

Till nämnden hade inkommit ansökningar om tillstånd att besöka nattvardsskolan för 

nedanstående barn: 

Emil Vidman f. 1/9-99 

Gustav Andersson f. 13/2-99 

Gustav Forsberg f. 2/6-99 

Sven Norlin f. 21/5-00 

Einar Häll f. 20/12-00 

Ellen Johansson f. 4/8-00 

Eva Maria Larsson f. 27/7-00 

Anna Westerberg f. 2/12-00 

Lina A. Håkansson f. 19/6-00 

Gustav Dahlström f. 3/11-00 

Johan Herbert Is f. 17/3-01 

Evert Enggren f. 4/4-01 

Olov Burman f. 15/9-01 

Agda Jonsson f. 13/4-01 

Arne Dahlberg f. 11/10-00 

Viktoria Lundberg f. 1/7-01 

Nämnden lämnade sitt bifall till ansökningarna från Emil Vidman, Gutav Andersson, Gustav 

Forsberg, Sven Norlin, Ellen Johansson, Eva Maria Larsson, Anna Westerberg, Lina 

Håkansson, Johan Herbert Is, W.Lundberg medan de övriga blev avslagna. 

 



§4. 

Nämnden förklarade sig ingenting ha att erinra mot, att flickorna Agnes Nilsson och Anna 

Boman bevista nattvardsskolan, trots att de ej hunnit erhålla avgångsbetyg då de underlåtit att 

besöka ersättningsskolan. 

 

Luleå som ovan 

Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark” 

 

 

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

1915. 

 

Närvarande: Herrar C.Lindgren, Ahlström, Danielsson, Johnsson, fröken Björkman, fru 

Sundström och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 26 januari föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Afslogs Johanna Matilda Wennströms i Malmberget begäran om understöd. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen, att vaktmästaren B.A. Larséns lön under den tid han varit mobiliserad skulle 

beräknas efter 1400 kronor per år, hvarifrån jämlikt stadsfullmäktiges beslut bidragas den 

aflöning Lárzen under sin krigstjänstgöring åtnjutit. 

 

§4. 

Beslöt styrelsen befria Åke Westerlund från återbetalningsskyldighet af styrelsens fordran för 

inköp af materialier till borstbinderi. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen på af änkan Maria Holmqvist skriftligen gjord framställning bevilja henne ett 

extra understöd för februari å 10 kronor, hvilket belopp dock ej finge utbetalas, förrän 

tillsyningsmannen förvissat sig om riktigheten af hennes i skrifvelsen lämnade uppgifter. 

 

§6. 

Godkändes till utbetalning en räkning från stadskassör Dahl å kr. 9:95, utgörande kostnader 

för försättande i konkurs af boet efter aflidne bagaren J.F.Fogman. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Ally Lundströms vård å Sandträsk sanatorium. 

 

§8. 

Uti angifven skrifvelse hade stadskamreraren med förmälan att han vid granskning af 

styrelsen utanordningar för januari månad uppmärksammat, att understöd af det af 

stadsfullmäktige den 10 september 1914 beviljade anslaget å 5000 kronor ” till utdelande af 

understöd till behöfvande mobiliserades familjer” i vissa fall tilldelats personer, hvilka icke 

vore mobiliserade, anhållit, att därest styrelsens beslut härom förelåge, däraf erhålla del 

genom protokollsutdrag. Efter föredragning häraf beslöt styrelsen meddela stadskamreraren, 

att styrelsen ämnade ingå till stadsfullmäktige med hemställan om om rätt för styrelsen att 



lämna understöd af ofvannämnda anslag icke endast under den tid familjeförsörjaren är 

mobiliserad utan äfven därefter vid sådant förhållande att familjen ännu kan anses lida under 

sviterna af mannens tidigare fullgjorda krigstjänstgöring. 

 

§9. 

Med anledning af ett påpekande af stadskamreraren vid granskning af styrelsens 

utanordningar för januari månad, att understöd af det af stadsfullmäktige den 10 september 

1914 beviljade anslaget å 5000 kronor ”till utdelande af understöd till behöfvande 

mobiliserades familjer” i vissa fall tilldelats personer, hvilka icke vore mobiliserade, beslöt 

styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa om rätt för styrelsen att lämna understöd af 

ofvannämnda anslag icke endast under den tid familjeförsörjare är mobiliserad utan äfven 

därefter vid sådant förhållande att familjen ännu kan anses lida under sviterna af mannens 

tidigare fullgjorda krigstjänstgöring. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt statskassören J.O. Dahl att vid gode- och sysslomansval uti 

aflidne bagaren J.F. Fogmans konkurs föra styrelsens talan och utöfva dess rösträtt och skulle 

utdrag af detta protokoll i sådant afseende lända honom till fullmakt. Denna paragraf 

förklarades genast justerad. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen på därom af folkskolestyrelsens barnbespisningskomité gjord framställning 

ställa till komiténs förfogande det belopp å kr. 750:- som i årets stat upptagits för anordnande 

af barnbespisning. 

 

§12. 

Till protokollet skulle antecknas, att Östersunds fattigvårdsstyrelse i skrifvelse anhållit, att det 

till Edfast Åström utgående understöd måtte förskottsvis utbetalas af styrelsen. 

 

§13. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll för den 17 december 1914, §§ 15 och 16, 

ang. val af ledamöter m.m. i fattigvårdsstyrelsen samt fattigvårdare. 

 

§14. 

Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län tvänne särskilda utslag i fattigvårdsmål 

rörande Karl Aug. Pettersson och hand barn föredrogos och lades till handlingarne. 

 

§15. 

Uppdrogs till sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande K.A.L. Karlsson och 

Karl Viktor Johansson. 

 

§16. 

Till handlingarne lades stadsfullmäktiges protokoll för den 17 december 1914, § 10, ang. den 

kommunla annonserinegn. 

 

  

§17. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades kr.103:- 

 

 



 

§18. 

Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under januari, slutande å kr. 

397:46 

 

§19. 

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

januari Laura Fahlesson, J.F. Degerman, den 9 januari Sofia Melin, den 11 jan. Gustav 

Häggström, den 13 jan. Isak Löfdahl, den 20 jan, Nancy Grafbom, den 25 jan. K.G. 

Degerman, den 27 jan. Klara Fahlesson samt att följande personer afgått, nämligen den 5 jan. 

Johan Rönnbäck (död), den 10 jan. Sofia Melin (död), den 13 jan. Gustav Häggström, den 17 

jan. Isak Löfdahl, den 18 jan. Elin Maria Eriksson, den 20 jan. Oskar Åhrström (död) 

 

§20. 

Diakonissans rapport öfver januari månads utgifter lades till handlingarne. 

 

§21. 

Tvänne skrifvelser från ordföranden i Karl Gustafs sockens fattigvårdsstyrelse angående 

hemsändande af hustru Serafia Anna Kristina Boström lades till handlingarna. 

 

§22. 

Föredrogs och godkändes februari månads understödslista. Den kontanta utdelningen uppgick 

till följande belopp: 

i I distriktet kr. 390:24 

i II distriktet kr.350:16 

i III distriktet kr.368:85 

i IV distriktet kr. 198:- 

 

§23. 

Beslöt styrelsen på stadsläkarens rekommendation utfärda ansvarsförbindelse för vård å Luleå 

lasarett åt arbetaren Aron Henriksson, Karlsvik. 

 

§24. 

Beslöt styrelsen göra en hemställan hos drätselkammaren, att kammaren ville med hänsyn till 

nu rådande bostadsbrist uppskjuta rifvandet af fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen utan i 

stället nödtorftigt låta reparera densamma, så att den kunde användas till människoboning. 

 

§25. 

Uppdrogs åt herr Ahlström att i mån af behof hemtaga och låta på lämpligt sätt försälja färska 

sill. 

 

§26. 

Som vårdaren Dolk blifvit kommenderad till tjänstgöring i Östersund, beslöt styrelsen 

förordna vaktmästaren V.Lund att t.v vara vårdare i hans ställe. 

 

Justeras                                                                    Å tjänstens vägnar 

E.Lindgren                                                               J.O.Dahl 

M.Sundström/Tyra Björkman” 

 

Protokoll februari år 1915 



 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnden i Luleå 

den 1 februari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brännström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson. Stadsingenjören 

och Brandchefen. 

 

§1. 

 Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 14 sistlidne januari. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 17 december 1914, § 12, ang. fastställande af 

utgifts- och inkomststat för Luleå stad för år 1915; och beslutades Nämnden att uppdraga för 

Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med arbetsplaner för de beslutade gatuarbetenas 

utförande, med angifvande i hvilken ordning de olika arbetena böra komma till utförande, 

samt att i samband härmed inkomma med normaltyper för de olika gatornas tvärsektioner. 

Nämnden beslutade vidare med anledning af i staten därtill beviljadt anslag att hos 

Konungens Befallningshafvande begära förordnande för distriktslandtmätaren att uppmäta 

stadens ägor å Stadsön och därvid bestämma rågångarna mot öfriga ägare. 

 

§3. 

Sedan Stadsfullmäktige med anledning af en från Robert R. Ruthberg inkommen ny skrifvelse 

beträffande af honom begärdt tillstånd att få å vretan n:r 134 – 135 uppföra en 

mangårdsbyggnad återremitterat ärendet till drätselkammaren, hade Stadsbyggmästaren och 

Stadsingenjören inkommit med af kammaren infordrat yttrande öfver denna Ruthbergs 

senaste framställning hvarvid de till bemötande af densamma anföra: att afståndet 20 meter 

från stadsplanen måste anses vara strax utanför densamma och så nära, att en byggnad där kan 

försvåra genomförandet af en blifvande reglering; att afståndet 25 meter till närmaste byggnad 

visserligen i stad är ganska stort men att det på landet anses vara nära och att i alla händelser 

det tätt bebyggda s.k. Bergviken just börjar med denna gård; att den byggnad sökanden för 

jämförelse åberopar såsom tillstyrkt af stadens myndigheter och tjänstemän icke kan jämföras 

med omskrifna byggnad då den dels är ett nödvändigt uthus dels uppföres å staden tillhörig 

och af husägaren arrenderad mark med skyldighet för arrendatorn att vid arrendetidens utgång 

borttaga byggnaden. Sedan vidare af en från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan 

inhämtats, att Ruthberg utan att inväntat Stadsfullmäktige med vidhållande af sin förut gjorda 

hemställan om afslag å Ruthbergansökan. 

 

§4. 

Hos Stadsfullmäktige hade A. Elander och Reinhold Thor i skrifvelse hvar för sig anhållit om 

tillstånd att få bebygga af dem förvärfvade delar af vretan n:r 1 å Stadshertsön. Sedan 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren gemensamt yttrat sig öfver ansökningarna, beslutade 

Nämnden vid föredragning af dessa ärenden, att med återställande af remitterade handlingar 

afgifva det yttrande att, då staden tillhöriga område å Hertsön icke är donationsjord och 

bestämmelsen i donationsbrefvet af 1904 att Stadsfullmäktiges beslut vid bebyggande skall 

inhämtas för ty fall icke är erforderligt, hvarför Nämnden ville hemställa att ansökningarna 

icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

 

§5. 



Vid föredragning af P. Lalanders till stadsfullmäktige ställda ansökan om tillstånd till 

uppförande af byggnad å Mjölkudden beslutade Nämnden, på tillstyrkan af Stadsingenjören 

och Stadsbyggmästaren att, då staden för ordnandet af byggnadsverksamheten närmast 

Notviken, möjligen kan komma att blifva i behof af ifrågavarande område, ärendet skulle 

förklaras hvilande till denna fråga föreligger helt utredd. 

 

§6. 

Efter föredragning af en från kaptenen C. Skarstedt inkommen skrifvelse rörande otillräcklig 

fyllningsmassa i vägbanken mellan Luleå och Svartön, beslutade Nämnden att förfrågan 

skulle göras hos Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar om staden kunde från järnvägen 

erhålla ytterligare 4000 kbm, fyllningsmassa till ifrågavarande bankfyllning och till hvilket 

pris, massan i så fall kunde levereras. 

 

§7. 

Som vägbyggnaden Luleå – Hertsön hvad Luleå stad beträffar redan nu igångsatts för att i sin 

mån söka motverka befarad arbetslöshet, beslutade Nämnden, att hemställa hos arbetsledaren 

att han ville äfven i fortsättningen tillse att i den mån tillgång finnes till arbetare, åkare m.m., 

som äro mantalskrifna i Luleå stad, dessa få företräde till arbete vid vägbyggnaden. 

 

§8. 

Sedan Brandmannen Eriks Svensk hos Drätselkammaren ansökt om afsked från sin befattning 

vid brandkåren, beslutade Nämnden på tillstyrkan af brandchefen att bevilja Svensk afsked 

f.o.m. den 22 januari 1915. I samband härmed utfärdade nämnden afskedspass för 

brandmännen E. Svensk och J. Påhlsson med vitsord att de under tjänstetiden sig”utmärkt väl” 

skickat. 

 

§9. 

Sedan Stadskamreraren i enlighet med nämndens beslut af den 2 februari 1914 uppsagt 

arrendatorn af stadens del af vret. 171 – 172 Albin Ruthström att frånträda arrendet den 15 

mars 1915 och därefter under hand infordrat arrende anbud från nämnda Ruthström och änkan 

A.L. Öqvist, hade nu båda inkommit med anbud å arrendering af vretdelen, därvid Öqvist 

erbjöd sig betala kr. 12:50, Ruthström kr.15:- allt pr. år; den senare dock endast under 

förutsättning att linjerna mellan stadens och Öqvists del af vretan utstakades. Som emellertid 

dylik kostsam utstakning ej vore erforderlig, därest Öqvist blefve arrendator, beslutade 

Nämnden att afslå båda anbuden samt att under hand erbjuda fru Öqvist att arrendera 

vretdelen ifråga för en arrendeafgift af 15 kr.pr.år. 

 

§10. 

Föredrogs en ansökan från Luleå Goodtemplars Restaurantförening u.p.a. om förlängning 

under ett år af hyreskontraktet rörande Gültzauuddens byggnader, för att föreningen skulle 

sättas i tillfälle att utan allt för stor förlust afveckla restaurantrörelsen. Sedan slaktaren L.J. 

Gustafsson enligt uppgift å föreningens vägnar mundtligen förbjudit föreningen, att upphöra 

med de danstillställningar, som förut under åren afhållits å Gültzauuddens byggnader med 

område mot villkor dock att danstillställningar icke förekomma under kontraktstiden. 

 

§11. 

Föredrogs ånyo herr Carlgrens motion om anslag till Gültzauuddens ordnande och blef frågan 

efter en kortare diskussion bordlagd till nästa sammanträde. 

 

§12. 



Föredrogs herr Bennets skrifvelse till drätselkammaren med förslag, att staden själf skulle 

drifva hotellrörelse i stadshuset och härför engagera en föreståndare, hvilken skrifvelse 

samfälld drätselkammare för utredning öfverlämnat till nämnden, med anmoda att äfven i 

öfrigt taga fråga om disposition af hotellokalerna i behandling. Vid ärendets behandling 

beslutade nämnden att remittera skrifvelsen till Stadsbyggmästaren för utredning, dels huru 

mycket i det utrymme, som nu användas för hotellrörelsen kan eller bör minskas för att i 

hotellokalerna bedrifven hotellrörelse skall kunna blifva bärig äfven utan 

spritutskänkningsrättigheter samt hvilka delar af hotellet, som i så fall skulle frångå de för 

hotellrörelse hittills disponerade lokalerna, dels ock huru de lokaler, som sålunda eventuellt 

icke skulle såsom först disponeras för hotellrörelse, skola användas. Nämnden beslutade 

vidare, att denna utredning skall vara inkommen till Nämnden den 1 nästkommande april, 

hvarjämte de förut begärda kopiorna af ritningarna öfver stadshuset skulle vara nämnden 

tillhanda senast den 1 nästkommande mars. 

 

§13. 

Godkändes och undertecknades. 

1) Kontrakt med O.Enmark m.fl. rörande öfvertagande af staden åliggande yttre och inre 

renhållning. 

2) Kontrakt med Johan E.Ruth ang. öfvertagande af staden åliggande landsvägsplogning. 

 

§14. 

Godkändes följande Allm. Svenska Elektriska Aktiebolagets räkningar på elektricitetsverket 

50,50 kg. koppartråd                          kr. 80:80 

500 kg. T.L.I                                      kr. 118:06 

1500 kg T.L.I. och 300 m. B.V.I.      kr. 388:12 

1 st. Armatur                                      kr. 11:50 

5 st. Armaturer                                   kr. 126:- 

Tillhopa                                              kr. 722:48 

 

§15. 

Föredrogs inkommen cirkulärskrifvelse från Organisationskomitén för Svenska 

Skogsbrandsförsäkringsbolaget med begäran om diverse uppgifter rörande stadsskogen enligt 

bilagdt formulär; och beslutade nämnden att öfversända skrifvelsen till Revisosrförvaltaren 

med anhållan att han ville ifylla den öfversända blanketten och därefter tillställa förutnämnda 

organisationskomité. 

 

§16. 

Stadsfullmäktiges ordförande hade till drätselkammaren öfverlämnat en skrifvelse från 

Kungl.Civildepartementet med begäran af kopia af gällande stadsplanekarta hvad rör kvarteret 

Loet jämte angränsande del af Prästgatan, hvilket område afsetts att upplåtas  till idrottsplan; 

och beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att ombestyra anskaffande af 

kartkopian. 

 

§17. 

Sedan 1914 års tullkommission i skrifvelse anhållit att drätselkammaren ville till 

kommissionen öfverlämna en öfver hamnområdet i Luleå upprättad kartskiss, utvisande 

befintliga tullbyggnaders belägenhet, beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att 

ombestyra anskaffande af en sådan kartskiss, hvarå tullbyggnaderna skulle enligt begäran 

inritas. 

§18. 



Stadsbyggmästaren hade i anledning af uppdrag den 5 maj och den 4 augusti 1913, att 

inkomma med utredning dels om anordnande af mera ändamålsenliga lokaler för 

elektricitetsverkets kontor m.m. dels om behofvet af ökade lokaler för brandkåren, i skrifvelse 

till drätselkammaren hemställt att då ingen annan möjlighet förefinnes än att för ändamålet 

uppföra en nybyggnad å tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen, uppdrag måtte lämnas honom dels att 

efter samråd med vederbörande tjänstemän uppgöra  en skissritning till  ifrågasatta byggnad 

äfvensom kostnadsförslag till densamma dels och inkomma med kostnadsberäkning och 

förslag till användning af de lokaler, som möjligen blifva lediga genom uppförande af 

nybyggnad; och skulle förslaget äfven afse uppförande af förrådsbyggnad. Med bifall härtill 

beslutade Nämnden vidare att det af nämnden den 4 nästlidne januari lämnade uppdraget 

rörande förrådsplats och förrådsbyggnad skulle i hvad det rör Stadsbyggmästare upphöra. 

 

§19. 

Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören hade i enlighet med nämnden den 8 januari 1913, § 

28, lämnade uppdrag om utredning rörande utsträckning af värmeledningen till maskinistens i 

stadshuset bostad i skrifvelse meddelat, att undersökning verkställts af stadsingenjören och en 

vid Värmeledningsaktiebolaget Celsius anställd ingenjör, därvid konstaterats, att ångpannan 

icke är af den storlek, att densamma kan användas för ifrågasatt ändamål; ock beslutade 

nämnden vid föredragning af ärendet att lägga skrifvelsen utan åtgärd till handlingarne. 

 

§20. 

Sedan Oskar Olsson hos Stadsfullmäktige anhålllit om tillstånd att få å vretan n:r 317 å 

Mjölkudden uppföra en mindre sommarstuga, hade Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören 

inkommit med yttrande öfver ansökningen, hvilken af dem tillstyrktes. Vid föredragning af 

ärendet beslutade emellertid nämnden på Stadsingenjörens och Stadbyggmästarens förslag, att 

ärendet skulle hvila i afvaktan på fastställelse af de af byggnadsnämnden utarbetade 

byggnadsbestämmelserna för Mjölkudden. 

 

§21. 

Hos Stadsfullmäktige hade I. Byström i skrifvelse gjort anhållan dels att erhålla rättighet att 

hafva sin å fastighet n:r 190 a, delvis i Sandviksgatan belägna byggnad kvarstående ”till dess 

den brinner ned, af ägaren bortflyttade eller på annat sätt kommer bort” dels att få köpa den 

staden tillhöriga delen af fastigheten n;r 201, som faller inom tomt n:r 2 i kavrteret Sillen. 

Sedan Stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt framställningen i sin helhet mot villkor dock, 

att då i stadens köp af del af fastigheten n:r 201 det villkor finnes inryckt, att innehafvaren af 

fastigheten n:r 201 har nyttjanderätt till å afsedda tomtdel befintlig byggnad, tills staden för 

framdragande af Lots- och Hermelinsgatorna behöfver de delar, som falla inom dessa gator, 

samma förbehåll göres emot Byström i blifvande köpebref. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige afstyra bifall till ansökningen i denna del staden 

icke beredes någon som helst fördel, men väl eventuelt olägenhet. Nämnden beslutade vidare 

hvad rör Byströms förvärf af stadens del af fastighet n:r 201, som faller inom tomt n.r 2 i 

kvarteret Sillen, hos Stadsfullmäktige tillstyrka att tomtdelen ifråga, innehållande 4,55 kvm, 

eller 52 kv.fot eller i ett för allt 13 kronor, dock endast mot af Stadsingenjören härofvan 

föreslaget villkor ang. nyttjanderätten till å tomtdelen befintlig byggnad. 

 

 

§22. 

Hos Drätselkammaren hade Edv: Enbom m.fl. innehafvaren af stadens donationsjord vid s.k. 

Ytterviken i skrifvelse anhållit att staden måtte bevilja någon hjälp för iståndsättande af broar 

och diken i den dit från allmänna landsvägen ledanden s.k. Porsövägen. Efter föredragning af 



ett af Stadsingenjören öfver ansökningen afgifvet yttrande, beslutade Nämnden att då ny väg 

komme att i den nuvarandes ställe med bidrag från staden enl. Stadsfullmäktiges beslut den 9 

juni 1909 anläggas, så snart statsbidrag erhålles, lämna bifall till sökandenas framställning på 

så sätt att Stadsingenjören bemyndigades använda högst 100 kronor till provisorisk lagning af 

vägar och vägtrummor bestridas af i staten upptagna medel för landsvägsunderhåll. 

 

§23. 

Arvid Karlsson hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att från en blifvande W.C. i 

källare till fastighet n:r 303 i kvarteret Gripen få för ventilation använda 63 m/m:s rör eller en 

förut befintlig 102 m/m:s rörkanal. Sedan Stadsingenjören afstyrkt ansökan såsom afseende  

en till sina konsekvenser farlig afvikelse från reglementet, beslutade Nämnden att afslå 

ansökningen. 

 

§24. 

Förste postvaktmästaren E.A. Salander hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att 

Luleå stad måtte lägga en stenmur mot Stationsgatan förbi sökandens tomt n.r 4 i kvarteret 

Hvalen. Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande bl.a. på skäl att Stationsgatans bredd på 

detta ställe vore fullt tillräcklig för där rådande trafik  hvarför staden af sådan anledning icke 

har behof af denna ganska dyrbara reglering, afstyrkt bifall till ansökningen, beslutade 

nämnden vid föredragning af ärendet att afslå sökandens anhållan. 

 

§25. 

Elektriske montören Oscar Wikström hade i skrifvelse hos Stadsfullmäktige under 

framhållande att han, som sedan november 1913 varit anställd vid stadens eletrkicitetsverk 

och sysselsatts med vid verket förekommande göromål, för denna anställning uppburit 150 

kronor pr. månad, tills verkets föreståndare den 1 november 1914 nedsatte denna månadslön 

till 115 kronor, hemställt att Stadsfullmäktige ville vidtaga åtgärder för att sökanden får 

behålla en lön af 150 kr, pr. månad och sin anställning vid elektricitetsverket, så länge nu 

rådande entrepenörssystem för den elektriska installationen varar. Sedan elektricitetsverkets 

föreståndare i afgifvet yttrande dels lämnat upplysning om de villkor på hvilken Wikström 

beredts arbete vid verket dels meddelat, att Wikström nu åter kunde beredas tillfälligt arbete 

för verket mot en aflöning af 65 öre pr. timme för en tid af 3 á 4 månader, beslutade Nämnden 

först att lämna bifall till föreståndarens förslag rörande tillfälligt arbete åt Wikström. 

Nämnden beslutade vidare att med meddelande härom till Stadsfullmäktige öfversända 

elektricitetsföreståndarens yttrande i ärendet med hemställan tillika att Stadsfullmäktige ville 

lämna Wikströms anhållan beträffande permanent anställning vid elektricitetsverket utan 

afseende. 

 

§26. 

Biföll nämnden föreståndarens och elektricitetsverkets anhållan om uppskof till nämndens 

aprilsammanträde med det begärda yttrandet öfver Hässlerska utredningarna. 

 

§27. 

Beslutade nämnden bifalla af Elektricitetsverkets föreståndare gjord anhållan att få i fortsatt 

tjänst för tiden 1 jan – 30 juni innevarande år behålla verkets skrifbiträde med en aflöning af 

25 öre pr. timme; och skulle medel tagas af verkets anslag för diverse utgifter 

 

 

 

§28. 



Tullvaktmästaren K.H. Öström hade i skrifvelse till drästelkammaren anhållit att, sedan han 

genom Rådstuvurättens i Luleå kraftvunna utslag den 30 september 1912 blifvit ålagd att till 

staden afträda tomten till fastigheten n:r 476 få sig ifrågavarande tomt upplåten på arrende 

under 25 år mot erläggande af ett tomtöre af tio, högst 15 kronor pr. år. Sedan Stadsingenjören 

i afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen mot villkor bl.a. att en arrendesumma årligen 

erlägges med 15 kronor samt att sökanden på sin bekostnad ombesörjer tomtens samt 

gatudelens sommar- och vinterrenhållning, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att 

upplåta tomten till Öström på af Stadsingenjören här ofvan angifna villkor på arrende under 5 

år räknadt f.o.m. år 1913; och skulle i arrendekontraktet sådan bestämmelse inflyta, att 

kontraktet skulle efter de fem årens utgång anses förlängdt på ett år i sänder så vidt icke 

uppsägelse af kontraktet sker af endera parten 6 månader före dess utgång. 

 

§29. 

L.J Andersson och N.P Boman arrendatorer af fiskevattnet Lulekroken, hade i skrifvelse till 

drästelkammaren anhållit om förlängning af gällande aftal under 5 års tid fr.o.m. den 20 maj 

1915. Sedan antecknats, att arrendeafgiften utgjorde 155 kr.pr. år, beslutade Nämnden att 

bifalla framställningen. 

 

§30 

Godkändes af Stadsingenjören vidtagen åtgärd att låta verkställa staden åliggande 

dikesrensning af grafven genom Skiftesviken i Gammelstad äfven beträffande den del af 

grafven, som ligger utefter lott n:r 6, där tvekan uppstått om möjligen arrendatorn skulle vara 

skyldig att verkställa rensningen. 

 

§31. 

Stadskamreraren hade i enlighet  med erhållet uppdrag inkommit med utredning i hvad mån 

allm. läroverket är skyldig att själf bekosta de i Stadsbyggmästarens stat för husbyggnader 

upptagna utgiftsposterna vattenskatt, brandpremier och renhållning, i 1915 års stat uppgående 

till kr. 491:37. Sedan af utredningen bl.a inhämtats att enligt läroverksstadgan, § 219, ”hvid 

hvarje läroverk skall finnas en byggnadsfond, afsedd för de ändamål, som i § 213 omförmäles 

för bestridande af brandförsäkring och andra läroverkets fastigheter åliggande utgifter”, 

beslutade nämnden att allmänna läroverket f.o.m. innevarande år skall debiteras stadens 

kostnader för brandpremier och renhållning liksom redan sedan år 1914 sker beträffande 

vattenskatt. 

 

§32. 

Stadsfullmäktige hade den 15 november 1897 beslutat, att till J. Carlsson m.fl. på 30 år 

upplåta ett område inom kvarteret Stören för anläggande af en tvättinrättning med cirkelsåg 

med villkor bl.a. att området, därest icke i enlighet med uppgifna ändamålet tvättinrättning för 

allmänheten behof därstädes hölles i verksamhet, skulle till staden återfalla utan lösen före 

upplåtelsetidens utgång, hvarjämte innehafvaren skulle hafva att för upplåtelsen till staden 

erlägga en afgift af etthundra kronor om året. Sedan emellertid Hamndirektionen fäst 

uppmärksamhet på att tvättinrättningen för länge sedan upphört och ertsatts med 

sågverksrörelse samt Stadsfullmäktige tydligen fastställt den låga arrendeafgifen af 100 kr. pr. 

år för att underlätta just tvättinrättningens verksamhet beslutade Nämnden den 6 mars 1914 

att, då kontraktet måste anses förverkat, f.o.m. år 1914 bestämma den årliga arrendeafgiften 

till 300 kronor hvarom den nuvarande innehafvaren, Luleå ångsåg, erhöll underrättelse. 

Emellertid inkom Luleå ångsåg till drätselkammaren med en skrifvelse, däri framhölls bl.a. att 

alla för tvättinrättningen afsedda maskiner finnas kvar, så att om blott tillräckligt arbete 

förefinnes intet hinder möter att igångsätta densamma, hvarför kontraktet icke kunde anses 



förverkat; och anhöll firman att drätselkammaren ville tillstyrka Stadsfullmäktige att 

undanrödja det vid upplåtelsen stipulerade villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande. 

Sedan Stadsingenjören med anledning af denna skrifvelse inkommit med förnyadt yttrande i 

ärendet, däri han gendrifver Luleå ångsågs påstående, att kontraktet icke skulle anses vara 

förverkat, beslutade nämnden, då tillika ett bifall till Ångsågens begäran om annullering af det 

vid upplåtelsen stipulerade villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande själffallet just 

påfordrar en höjning af arrendeafgiften, att med öfversändande till stadsfullmäktige af 

handlingarne i ärendet hemställa, att fullmäktige med bifall till Luleå ångsågs begäran om 

annulerande af det vid upplåtelsen stipulerade villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande 

ville besluta att godkänna af drätselkammaren vidtagen åtgärd att f.o.m. år 1914 höjs 

arrendeafgiften till 300 kronor pr. år. 

 

§33. 

Beviljade Brandchefen anstånd till den 1 mars med afgifvande af årsberättelse för år 1914. 

 

                                                                                   Som ofvan 

Justeradt 12/2 1915                                                    Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                       K.H.Santesson 

 

 

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

8 februari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Axel Nilsson, 

Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 11 januari 1915. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne 

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 26/11 1914 beträffande §§ 6, 8-12 och 14. 

2:o) Från Stadsfullmäktige inkommet protokollutdrag angående beviljat anslag af 1400 kronor 

till Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt för år 1915. 

 

§3. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 17/12 1914 beträffande §§ 6 – 9, 11, 13 och 20; 

och beslutade nämnden beträffande Stadsfullmäktiges anmodan till drätselkammaren att tillse 

del att nödig sparsamhet med belysningen iakttages i stadens olika lokaler dels att mätare 

uppsättas i lokalen, att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med 

uppgift å det antal mätare, som tillfölje detta Stadsfullmäktiges bör uppsättas. 

 

§4. 

Meddelade Brandchefen att han i enlighet med drätselkammarens uppdrag under hand 

infordrat anbud å utspisning af brandmanskapet f.o.m. den 1 instundande mars, därvid 

följande anbud afgifvits: Bergströms matservering: 45 kronor med särskild matsal och 

eftermiddagskaffe. Forsbergs matservering: 45 kronor utan särskild matsal och utan 

eftermiddagskaffe. Brodds matservering: 45 kronor med särskild matsal och med 

eftermiddagskaffe, allt pr. man och månad. Vid pröfning af dessa anbud beslutade Nämnden 

på hemställan af Brandchefen att antaga det af Brodds matservering afgifva anbudet att gälla 



från och med den 1 mars 1915 tills vidare med 3 månaders uppsägning; och skulle kontrakt 

upprättas genom Brandchefens försorg. 

 

§5. 

Godkändes af Brandchefen en vidtagen åtgärd att ur inventarielängden för brandkåren afföra 

beklädnadspersedlar; dock skulle såsom hittills särskild liggare föras öfver dessa effekter 

jämte skodon. 

 

§6. 

Stadskamreraren hade i skrifvelse till drätselkammaren på anförda skäl anhållit, att kammaren 

ville meddela instruktion rörande tillämpningen af bestämmelsen i reglementet för Luleå stads 

drätselkontor, § 4, att alla som verifikationer till kassan afsedda handlingar skola i hvarje fall, 

innan de blifva föremål för behandling af stadskassören företas stadskamreraren och af honom 

förses med påskrift om granskning. Vid föredragning af detta ärende, beslutade Nämnden att 

göra det uttalandet att den stadskamreraren åliggande skyldigheten af granskning af till kassan 

hörande verifikationer, hvad beträffar af Folkskolestyrelsen, Fattigvårdstyrelsen, 

Hälsovårdsnämnden och Hamndirektionen gjorda utanordningar, icke afser en reel eröfning af 

utanordningens behörighet eller lämplighet utan endast en formel granskning af 

verifikationen, att den är attesterad och behörigen utanordnad. Nämnden beslutade vidare att 

till Stadsfullmäktige öfversända Stadskamrerarens ifrågavarande skrifvelse för att gifva 

Fullmäktige kännedom om däri berörda förhållanden. 

 

§7. 

Hos drätselkammaren hade John W. Kindstedt anhållit att då hans inkomst under år 1912 

endast utgjort 304 kr. 13 öre honom påförda kommunutskylder för år 1913 måtte afskrifvas. 

Sedan antecknats att Kindstedt för nämnda  år blivfit taxerad för 1000 kronors inkomst med 

kr. 35:20 beslutade nämnden att då laglig befogenhet ej förefinnes för drätselkammaren att 

bevilja afkortning af utskylder, afslå ansökningen. 

 

§8. 

Dagny Håkansson hade hos drätselkammaren anhållit om befrielse från erläggande af 

hundskatt för en henne tillhörig hund af skäl, att hunden för sökanden, som bodde aflägset å 

Stadshertsön, utgjorde hennes enda skydd. Som ömmande omständigheter syntes föreligga 

beslutade nämnden lämna bifall till ansökningen. 

 

§9. 

Meddelade Stadskamreraren att han i enlighet med nämndens bemyndigande tills vidare 

antagit tillsyningsmannen Axel Björk till föreståndare för saluhallen f.o.m. den 1 innevarande 

februari. Nämnden beslutade vidare att godkänna af Stadskamreraren upprättad ” Instruktion 

för föreståndaren - - - - ” Bil. 1/1915. 

 

§10. 

Sedan Stadskamreraren medelst annons i ortstidningarna infordrat anbud å utförande af 

vaktmästaregöromålen i saluhallen, hade inom den bestämda anbudstiden 4 st. anbud 

inkommit, nämligen från 

Robert Johnsson,                                             275 kr. pr. år. 

Carl M. Rosén                                                 300 kr. pr. år. 

Eva Charlotta Johansson                                 330 kr. pr. år 

Ida Nilsson                                                      410 kr. pr. år.  



incl. vedhuggning. Robert Johnsson och Carl M. Rosén hade dessutom förklarat sig villiga att 

utföra vedhuggning för saluhallens behof till ett pris af kr. 1:50 pr. famn. Vid pröfning af dess 

anbud beslutade Nämnden att antaga Robert Johnssons anbud såsom varande det lägsta att 

gälla f.o.m. den 1 innevarande februari; och skulle vedhuggningen ordnas som förut genom 

föreståndarens försorg. 

 

§11. 

Extra hjälpmontören vid elektricitetsverket David Lindblom, som genom olycksfall i arbete 

för verkets räkning den 8 juli 1914 afbrutit sitt ena lårben, hade af stadsfullmäktige den 10 

sept. 1914, § 25, på drätselkammarens förslag erhållit ett belopp af 100:- kronor i sjukhjälp 

tills frågan om ytterligare olycksfallsersättning, efter närmare utredning af verkets 

föreståndare, kunde tagas i ompröfning. Sedan Elektricitetsverkets föreståndare inkommit 

med sådan utredning, hade ärendet remitterats till Stadskamreraren för att, efter inhämtande af 

ytterligare olycksfallsersättning till Lindblom. Vid föredragning af Stadskamrerarens nu 

inkomna förslag i ärendet beslutade nämnden, att med åberopande af förebragt utredning i 

ärendet hos Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att till 

Lindblom utbetala en ersättning af kr. 2.25 pr. dag f.o.m. den 8 juli 1914 t.o.m. den 8 februari 

1915 eller för sammanlagdt 181 dagar med kr. 407:25 § 25 förskottsvis beviljade beloppet af 

100.- kronor eller med saldo kronor 307:25. 

 

§12. 

Sedan Ekonominämnden anmodat Elektricitetsverkets föreståndare  att föreslå ett bestämdt 

mått för den strömmängd som skall erhållas fritt av verkets personal, hade föreståndaren 

meddelat att drätselkammaren på sin tid skulle ha bestämdt följande strömmängder 

för föreståndaren                                     1200 wart 

för förste maskinisten                                400 watt 

för den öfriga personalen eller för fast  

anställda arbetare                                        240 watt. 

Efter föredragning vidare af en Stadskamreraren på begäran lämnad uppgift å de stadens 

befattningshafvare, som åtnjuta fritt lyse till sina bostäder, beslutade Nämnden att öfverlämna 

ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville öfverlämna detsamma till 

lönenämnden för yttrande och förklaring. 

 

§13. 

Bifölls stadsvaktmästaren H. Öströms begäran om ytterligare anstånd med inlösen af 

donationsjordsrevers till senast före innevarande års utgång med skyldighet att omedelbart 

betala nu förfallen ränta. 

 

§14. 

Öfverläraren P.Edw. Lindmark hade på uppdrag af folkskolestyrelsens barnbespisningskomité 

anhållit att den sal i Östra baracken, som förut användts till slöjdsal måtte ställas till komiténs 

förfogande att användas som lokal för barnbespisning. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade nämnden, att därest hinder icke möter från Tekniska skolans sida, upplåta 

ifrågavarande rum till komitén, som emellertid själf äger ombesörja lokalens uppvärmning, 

belysning och städning; dock skulle lokalen icke få disponeras förrän ”Kvinnornas uppbåd” 

afslutat den kurs i linnesömnad, som nu pågår i lokalen. 

 

§15. 

Stadsbyggmästaren hade inlämnat följande tablå öfver behofvet af kol och koks för 

bränsleåret 1915 – 1916. 



Kol                           Koks 

Luleå lasarett                                 150                           115 

Allm. läroverket                                                             100 

Folkskolestyrelsen                                                          108 

Drätselkammaren 

Stadshuset                                      225                           200 

Gatuarbetena                                    60 

Tillhopa                                          435 ton kol och 523 ton koks.  

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

genom annons i lämplig hufvudstadstidning infordra anbud å leverans af kol. Och kokspartiet, 

betr. Folkskolestyrelsens parti först sedan skriftlig rekvisition ingått. 

 

§16. 

Biföll nämnden stadsbyggmästarens begäran att få anordnas lokaltelefon mellan 

tjänsterummet och ångpannerummet i stadshuset. 

 

§17. 

Nationalgodtemplarordens Luleålogers begäran om hyresbidrag remitterades till 

Stadskamreraren för yttrande. 

 

§18. 

Styrelsen för Röda Korsets kvinnoförenings lokalkomité i Luleå hade i skrifvelse till 

drästelkammaren anhållit att Stadshusets fästvåning måtte för anordnande af basar upplåta 

lördagen den 20 februari afgiftsfritt eller, därest detta  icke läte sig göra, för själfkostnadspris. 

Sedan Stadsbyggmästaren i yttrande öfver framställningen hemställt om våningens upplåtande 

på samma villkor som vid föregående tillfälle, beslutade Ekonominämnden vid föredragning 

af ärendet att bifalla framställningen på så sätt, att Röda Korset skulle medgifvas begärt 

tillstånd att i fästvåningen anordna basar ifrågavarande dag mot villkor dels att samma 

bestämmelse iakttagas, som af drätselkammaren bestämdes den 20 januari 1913 i anledning af 

då gjord upplåtelse af våningen, dels att stadens själfkostnadspris i uppvärmning, belysning 

m.m, inclusive den tilläggspremie, som eventuelt kommer att af vederbörande 

brandförsäkringsbolag debiteras för basarens afhållande i fästvåningen, ersättas af Röda 

Korset, hvaremot hyran 60 kr. skulle efterskänkas. 

 

§19. 

Beslutade nämnden att till löpande utgifter upptaga ett växellån å intill 100000 kronor; och 

skulle växeln utställas af H.K.Brändström till Stadskamreraren eller order och accepteras af 

drätselkammaren. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§20. 

Beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande för 

Drätselkammaren att, när i beskattningsfrågor utslag från Kungl. Kammarrätten föreligger 

efter pröfning i hvarje fall bevilja restitution i enlighet med utslaget af belopp intill 100 

kronor. 

 

                                                                                         Som ofvan 

Justeras                                                                            Å tjänstens vägnar: 

Alfr.Ljungberg”                                                               K.H.Santesson 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 februari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Hjelm, Linder, Nordin och Aurén, Hamnmästaren. 

 

§1. 

Utsågs herr Hjelm till ordförande för sammanträdet. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades Hamndirektionens protokoll af den 12 sistlidne januari. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne 

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 17/12 1914, § 10, ang. den kommunala 

annonseringen. 

2:o) D:o d:o §§ 14 – 16 och 18 ang. kommunala val. 

 

§4. 

Sedan drätselkammaren med protokollsutdrag till Hamndirektionen för godkännande 

öfversändt kopia af Kaptenen C. Skarstedt uppgjord ritning till bro i Skurholmsfjärden för 

vägen Luleå – Hertsön, beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att 

godkänna ritningen; och skulle kartkopian med påteckning om godkännande tillställas Kapten 

Skarstedt. 

 

§5. 

Sedan den nya hamnordningen med innevarande års ingång trädt i kraft, Hamnmästaren 

hemställt att Hamndirektionen måtte i stadens tidningar kungöra de delar af densamma, som 

undergått mera betydande förändringar och som direkt beröra ortens intresse. 

 

§6. 

Konungens Befallningshafvande i länet hade till Hamndirektionen öfverlämnat 

formulärblanketter för redogörelse ang. trafiken och uppbörden å kanalen genom 

Tjufholmssundet för år 1914, hvilka uppgifter skulle insändas till kommerskollegie afd. För 

näringsstatistik före den 1 mars 1915; och beslutade Hamndirektionen att uppdraga till 

Hamnmästaren att ifylla och till vederbörande öfversända formulären ifråga. 

 

§7. 

Sedan Landshöfdinge-Ämbetet i Luleå till Hamndirektionen öfverlämnat att antal blanketter 

till statistiska hamnuppgifer, hvilka skulle direkt insändas till kommerskollegie afd. för 

näringsstatistik före den 1 mars 1915, beslutade Hamndirektionen att lämna hamnmästaren i 

uppdrag att till vederbörande öfversända de begärda uppgifterna. 

 

§8. 

Hamnmästaren hade, då tillfölje rådande förhållanden det torde möta svårighet att erhålla för 

längre tid gällande anbud å de förbrukningsartiklar, å hvilka hamnen brukat infordra à-pris af 

ortens affärsmän, i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt att Hamndirektionen ville 

tillsvidare taga sitt behof af dylika förbrukningsartiklar från samma firmor som under år 1914. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren 

att ordna dessa angelägenheter på för hamnen bästa och billigaste sätt. 

 

 



§9. 

Sedan hamnmästaren i ortstidningarne infordrat anbud å till pålning af färjbassänger m.m 

erforderliga c:a 80 st.furupålar, hade 23 st. anbud inkommit, det lägsta upptagande ett pris af 

kr. 3:25 pr.st. öfver hufvud, det högsta kr.35:-. Vid behandling af detta ärende beslutade 

Hamndirektionen att, då priserna voro särdeles fördelaktiga, inköpa 160 st. furupålar; och 

uppdrogs till Hamnmästaren träffa aftal med de leverantörer, som lämnat lägsta anbud, om 

leverans senast före den 1 april 1915. 

Dessa voro: 

L.P. Jönsson, 80 st furupålar à kr.3.25 öfver huvud taget, fritt banvagn, Luleå. Alfred 

Johansson, 72 st 7,5 m, 7” topp, kr.3:80 pr. styck; 8 st. 10 m 6” topp, kr. 4:15 pr. styck fritt 

banvagn, Luleå eller om betryggande aftal icke kan träffas med någondera af dessa, kontrakt 

skall uppgöras med August Lindström, Hundsjö, hvilken erbjudit sig leverera fritt banvagn 

Luleå: 72 st. furupålar till pris af 50 öre pr. lm. och 8 st. furupålar om 10 m till pris af 55 öre 

pr. lm. 

 

§10. 

Kaptenen C. Skarstedt hade till Hamndirektionen med skrifvelse öfversändt ritning till broar i 

vägbanken mellan Skurholmsstaden och Svartön för godkännande. På hemställan af 

Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning att godkänna 

broritningen; och skulle densamma med åtecknadt godkännande återställas till kapten 

Skarstedt. 

 

§11. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för januari 1915. 

 

§12. 

Utanordnades div. räkningar. 

 

Justeradt den 24/2 1915.                                Som ofvan 

Gustaf Burström”                                           Å tjänstens vägnar 

                                                                        K.H.Santesson 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 februari 

1915. 

 

Närvarande: Herrar t.f borgmästaren Sandström, Flemström, J.A. Forsgren, Ullman 

Wahlgren, stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§1. 

 

Till ordförande under innevarande år valdes tjänstförrättande borgmästaren med 4 röster af 5 

afgifna. 

 

§2. 

Protokollet för den 29 december 1914 föredrogs och justerades. 

 

§3. 

Hos byggnadsnämnden hade B. Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifna 

ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 14 i kvarteret Tigern, hvarjämte han 

begärt anstånd med uppförande af brandmur och grund till densamma mot tomt n.r 15 i 



samma kvarter, intilldess nämnda tomt komme att bebyggas. Det skulle antecknas, att ägarne 

till tomterna n:r 1 och 10 i kvarteret Tigern skriftligen medgifvit sökanden rätt af hafva 

fönster vettande mot deras tomter. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bevilja 

ansökningen utom i hvad densamma afsåge anstånd med uppförande af grund till brandmur, 

hvilket vore stridande mot stadgandet i § 33 mom. 2 i gällande byggnadsordning, och skulle 

sökanden vid arbetets utförande ställa sig föreskrifterna i gällande byggnadsordning till 

noggrann efterrättelse. 

 

§4. 

Uppdrogs åt sekreteraren att verkställa och till nämnden inkomma med utredning om alla de 

fall, då anstånd beviljats med uppförande af grund till brandmur. 

 

§5. 

Hos byggnadsnämnden hade statens järnvägstrafik pensionsinrättning anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 7 i kvarteret 

Sillen. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrandt iakttagas vid arbetets utförande. 

 

§6. 

Anmälde stadsbyggmästaren, att ägaren till fastigheten n:r 405 i kvarteret Göken, Sven 

Justinus Siewertz, låtit utan nämndens tillstånd tillbygga en veranda till boningshuset 

äfvensom att han icke ställt sig till efterrättelse nämndens föreläggande den 16 april 1914, § 

42, att borttaga ett å samma tomt utan nämndens tillstånd uppfördt skjul. Sedan det upplysts, 

att Siewertz numera vore afliden, beslöt nämnden bordlägga ärendet till ett kommande 

sammanträde samt uppdrag åt stadsbyggmästaren att taga reda på hvilka  som vore ägare till 

fastigheten. 

 

§7. 

Anmälde stadsbyggmästaren, att ägarne till fastigheten n:r 250 i kvarteret Aborren uraktlåtit 

att uppföra brandmur till magasinsbyggnaden, som är belägen mot tomt n:r 2 i samma kvarter. 

Med anledning häraf beslöt nämnden fru Anna Lovisa Nordmark och folkskollärare Oskar 

Åhrström, den senare i egenskap af förmyndigare för makarne Nordmarks barn, att vid vite af 

50 kronor för den hvar före den 20 instundande juni hafva låtit uppföra brandmuren i fråga. 

 

§8. 

Från stadsbyggmästaren hade inkommit en så lydande anmälan: 

”Till Byggnadsnämnden i Luleå - - - - - - - - - se Bil.1 Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden dels anmäla förhållandet till allmänne åklagaren för åtals anställande emot konsul 

O.Linder i egenskap af verkställande direktör i Luleå arbetareförenings aktiebolag dels ålägga 

Linder att vid vite af 50 kronor före den 1 oktober 1915 hafva låtit återställa fastigheten i dess 

förutvarande skick. 

 

§9. 

Från stadsbyggmästaren hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till Byggnadsnämnden - - ” 

se. Bil.2. Fritiof Prag i Falun i egenskap af förmyndare för postmästaren A. Carpelans 

omyndiga barn att vid vite af 100 kronor inom 14 dagar efter delfåendet häraf hafva låtit 

återställa rummet ifråga i dess förutvarande skick. 

 

 

 



 

§10. 

Från häradsskrifvaren P.C. Nordström hade på uppdrag städernas allmänna brandstodsbolag 

inkommit en anmälan, att ett å tomt n:r 2 i kvarteret Tjädern emot tomt n:r 1 i samma kvarter 

uppfördt trähus saknar brandmur. Efter föredragning häraf beslöt nämnden ålägga änkefru 

Maria Pettersson att vid vite af 100 kronor för den 1 juli 1915 hafva låtit uppföra 

ifrågavarande brandmur. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beviljades drätselkammaren anstånd till den 1 juli 1915 med 

uppsättande af staket omkring tomterna n:ris 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikan. 

 

§12. 

Uppdrogs åt stadsbyggmästaren att upprätta och till Kungl.Socialstyrelsen insända uppgift å 

under år 1915 tillkomma och afgågna hus och lägenheter i Luleå stad. 

 

§13. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 17 sistlidne december, § 10, angående den kommunala 

annonseringen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§14. 

På därom gjord framställning beviljades byggmästaren f.d. Flemström tillstånd att å af honom 

disponerade tomter invid tomt n:r 7 i kvarteret Sillen få uppföra nödiga provisoriska 

byggander att användas under den tid uppförandet af statens järnvägstrafiks nybyggnad å tomt 

n:r 7 i kvarteret Sillen påginge. 

 

§15. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 17 december 1914, § 18, ang. val af ledamöter och 

suppleanter i Bygggnadsnämnden för åren 1915 – 1918 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§16. 

Beslöt nämnden, att handlingarna rörande den af särskildt utsedde komiterade föreslagna 

omorganisationen af stadsingenjörs och stadsbyggmästartjänsterna skulle cirkulera bland 

nämndens ledamöter samt att hvarje ledamot efter högst en vecka skulle återställa 

handlingarna till sekreteraren. 

 

§17. 

Sedan stadsfullmäktige till nämnden återremitterat förslaget till ny stadsplan för s.k. 

Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma 

med fullständigt yttrande och förslag, beslöt nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville 

besluta att godkänna nu föreliggande förslag till ny stadsplan för Östermalm med 

bibehållande af kvarteret Cedeern som byggnadskvarter med den ändring att Lulsundsgatan 

framdrages utanför seminarietomtens sydöstra hörn enligt å kartan med streckade linjer inritad 

riktning att förslaget till byggnadsbestämmelser följande tillägg göres: ”uthus å tomterna i 

seminariekvarteret få icke uppföras mot annan granntomt och minst 6 meter från 

seminarietomten, samt att Byggandsnämnden erhåller i uppdrag att efter färgade åtgärder enl. 

Kungl. Kungörelser den 31 augusti 1907 ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om 

fastställelse å den ändring i stadsplanen som å kartan angifves inclusive föreslagen 

tomtindelning för kvarteren Pilen, Säljen, Häggen, Syrenen, Oxeln, Hasseln, Cedern och 

Seminariekvarteret. 



 

§18. 

Sedan i Stadsfullmäktige vid behandling af förslag till ändring i gällanden stadsplan öfver 

södra hamnområdet yrkats sådan ändring i förslaget, att Timmermansgatan mellan kvarteren 

Harren och Gersen ej skulle ingå i nämnda kvarter samt att bestämmelserna om vissa angifna 

tomters upplåtelse till enskilda för affärs- och magasinsbyggnader skulle utgå, hade 

stadsfullmäktige återremitterat ärendet till nämnden för yttrande rörande nämnda föreslagna 

ändringar. Uti angifvet yttrande hade stadsingenjören dels gendrifvit vissa af hamndirektionen 

uti bilagdt protokoll gjorda förslag till ändringar i förslaget dels tillstyrkt nämnden att vidhålla 

sitt beslut af den 14 november 1913. Efter föredragning häraf beslöt nämnden att med 

öfverlämnande af stadsingenjörens ofvanförmälda skrifvelse hemställa, att stadsfullmäktige 

ville utan afseende å hvad som invändts emot nämndens förslag af den 14 november 1913 

godkänna detta oförändrat. 

 

                                                                    Som ofvan 

Justeras                                                       Å tjänstens vägnar 

Gustaf Sundström”                                     J.O.Dahl                         

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 februari 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Sandström, Rosengren, Grafström och Hellstén. 

 

§1. 

Till nämndens ordförande innevarande år valdes enhälligt stadsläkaren Sven Kjellman. 

 

§2. 

Till v.ordförande under innevarande år valdes länsveterinären F. Rosengren med 3 röster. 1 

röst tillföll borgmästaren A.E.Fagerlin. 

 

§3. 

Protokollet för den 21 december 1914 föredrogs och justerades. 

 

§4. 

Att under innevarande år utanordna till nämnden ingifna räkningar utsågos hr ordföranden 

och v. ordföranden, den senare dock endast räkningar, som rörde köttbesiktningsbyrån 

äfvensom i öfrigt vid förfall för ordföranden. 

 

§5. 

Anmälde sekreteraren, att han på grund af hotande vedbrist nödgats gå i författning om inköp 

af 10 famnar björkved och 10 famnar barrved för epedemisjukhuset. Veden betingade ett pris 

af resp.16 kr. och 13:50 pr famn. Åtgärden godkändes. 

 

§6. 

En räkning från V. A. Malmsten å kr.32:-, utgörande ersättning enligt värdering för å läkares 

tillsägelse förstöra kläder m.m efter i lungsot afliden person, godkändes till utbetalning. 

 

§7. 



Från stadsläkaren hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå”. 

Härmed får jag enl. lag 4/9 1914 anmäla att hustrun Gerda Engfors, Luleå lefver under 

förhållanden, som medföra påtaglig fara för smitta för hennes omgifning. Luleå 26/1 1915 

Sven Kjellman, stadsläkare”. Vid anmälan fanns fogadt ett af sanatorieläkaren Gustaf 

Neander utfärdadt intyg af innehåll, att hustru Engfors, som lede af lungtuberkulos och i hvars 

upphostningar tuberkalbaciller påvisats, vore smittofarlig för sin omgifning. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden hos fattigvårdstyrelsen hemställa, att styrelsen ville 

vidtaga åtgärder till förhindrande af att makarna Engfors’ barn finge besöka modern eller 

tvärtom, äfvensom till nämnden snarast möjligt meddela, hvilka åtgärder i sådant afseende 

ansetts af behofvet påkallade. 

 

§8. 

Biföll nämnden en af B. Nilsson gjord ansökan att i fastigheten n:r 14 i kvarteret Tigern få 

inmontera en vattenklosett med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig gällande 

föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§9. 

Beviljade epedemisjuksköterskan Ester Hellström på grund af styrkt sjukdom tjänstledighet 

f.o.m denna dag tillsvidare, så länge sjukdomen påginge. Att under tiden uppehålla hennes 

tjänst förordnades sjuksköterskan Ebba Westerlund, som härtill förklarat sig villig emot en 

ersättning af kr. 1:50 per dag jämte fri kost. Det skulle här antecknas att fröken Westerlund 

från denna dag på stadsläkarens anmodan vikarierat. 

 

§10. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 17 december 1914: § 8 ang. pension åt hushållerskan och 

verkmästaren vid epidemisjukhuset; § 10 ang. den kommande annonseringen, samt § 18 ang. 

val af ledamöter och suppleanter i hälsovårdsnämnden för åren 1915 – 1918 föredrogs och 

lades till handlingarna. 

 

§11. 

Utdrag af 1:ste provinsialläkarens i Norrbottens län inpsektionsberättelse för 1914 föredrogs 

och lades till handlingarna. 

 

§12. 

Från f. vaktmästaren vid epedemisjukhuset E.F. Johansson hade inkommit ett erbjudande till 

nämnden, att för ett pris af kr. 294:- inköpa  en del inventarier enligt förteckning. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden uppdraga åt herr Hellsten och 

hälsovårdstillsyningsmannen att verkställa  värdering i nämnda inventarier hvarefter nämnden 

skulle ta frågan under ompröfning. 

 

§13. 

På där gjord framställning beviljades fru Hanna Tjelldén anstånd till den 1 instundande 

oktober med vissa af nämnden vid sammanträde den 5 sistlidne november påbjudna 

reparation i handl. J .Söderqvists matvaruaffär i fastigheten n:r 248 i kvarteret Rudan. 

 

§14. 

Till handlingarna lades ev. anmälan från järnarbetaren J.A. Holm att hans sinnesslöa dotter 

Berta Gunhild Alexandra, född den 13 sept. 1890 fortfarande vårdades i hemmet.  

 

§15. 



Beslöt styrelsen öfverlämna herr Falks motion angående en del förändringar i 

epedemisjukhusets skötsel till fattigvårdstyrelsen för att få del af dess yttrande i ärendet, innan 

detsamma företages till behandling af nämnden. 

§16. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapporter för november och december 1914 samt januari 1915 

lades till handlingarna. 

 

§17. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till 

Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion af länsveterinären och undertecknad inom 

slaktaren J. Carlssons eftertr. Fastighet anmärktes att isboden som användes till förvaring af 

köttvaror var full af stora råtthål och att väggarna voro fulla af mögel samt att ventilation 

saknades. Hyresgästen har meddelat att han tillsagt värden om reparation af boden men utan 

resultat. Anhålles därför, att nämnden måtte ålägga ägaren att inom viss tid vid vite hafva 

iordningställt isboden så att den lämpar sig för sitt ändamål. Luleå den 23 januari 1915. Vilh. 

Oscarsson, hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden vid vite af 100 

kronor efter häraf erhållen del förbjuda hyresgäster, slaktaren Adolf Andersson, att använda 

isboden till förvaringsrum för matvaror. 

 

§18. 

Drätselkammaren hade med anhållan om nämndens yttrande öfverlämnat ett af särskildt 

utsedda komitterade utarbetadt förslag för ett bättre ordnande af stadens renhållning och 

beslöt nämnden uppdraga åt herrar Sandström och Rosengren att upprätta och till nämnden 

inkomma med förslag till sådant yttrande. Herr Grafström anhöll att få antecknadt till 

protokollet, att han yrkat, att förslaget skulle återställas till drätselkammaren utan något 

nämndens yttrande, då remissen icke vore föranledt af något stadsfullmäktiges beslut. 

 

                                                                    Som ofvan 

 

Justeras:                                                       Å tjänstens vägnar 

Sven Kjellman”                                            J.O.Dahl 

 

 

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

12 februari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson, Brandchefen, 

Elektricitestverkets föreståndare, Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

 

                                                       

§1. 

Sedan kaptenen C. Skarstedt till drätselkammaren för godkännande öfversändt ritning till de 

tvenne broar, som skola anordnas i vägbanken mellan Skurholmen och Svartön, beslutade 

nämnden vid föredragning af ärendet att för drätselkammarens del godkänna broritningen. 

 

§2. 

Brandchefen hade från Ture N. Steen, Stockholm, erhållit följanden offert å leverans till 

brandkåren af Hackethaltråd: 

Bronstråd isol. J. 1,5 mm                           Mk 108:21 pr. 1000 m. 

Bronstråd isol. J  1,42 mm                         Mk 102:43 pr. 1000 m. 



Bronstråd isol.J. 1,65 mm             Mk 127:46 pr. 1000 m, allt fabrik Hannover. Vid 

föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bemyndiga Brandchefen att inköpa 3000 m. 

1,5 mm:s alt. 2500 m 1,65 mm:s bronstråd enligt förutnämnda anbud. 

§3. 

I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade brandmästaren O.P Stråhle anhållit att 

Fullmäktige ville för att sätta honom i stånd att bevista Svenska Brandmannaförbundets 

årsmöte innevarande  år bevilja honom ett resebidrag af 150 kronor, om mötet kommer att 

hållas å plats söder om Stockholm, eller 125 kronor, om mötet blir förlagdt till eller norr om 

hufvudstaden. Sedan antecknats att Stadsfullmäktige den 10 september 1914, § 13, beviljadt 

Stråhle ett liknande resebidrag för år 1914, men att han, då 1914 års möte på grund af då 

rådande förhållanden icke kom till stånd, icke begagnat sig af resebidraget, hvilket i stället 

besparats för staden, beslutade nämnden att öfverlämna ansökningen till Stadsfullmäktige 

med hemställan att fullmäktige ville bevilja sökanden det begärda resebidraget. 

 

§4. 

Sedan Brandchefen under hand infordrat anbud å 120 meter 65 mm:s linneslag hade följande 

offerter erhållits: 

Bergh & Co gm. C.Brandfors                                        1:52 pr. m. 

Wahlén & Block                                                             1:76 pr. m. 

Billmans Handels A.B                                                    2:15 pr. m.  

Jonsereds fabriken Handels A.B.                                    2:15 pr. m. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att bemyndiga Brandchefen att, sedan 

prof å den linneslag, som de olika firmorna erbjödo, erhållits, göra det inköp som ansågs 

fördelaktigast. 

 

§5. 

Sedan C.A. Baudin och Bröderna Åström hos Elektricitetsverkets föreståndare framställt 

begäran att få installera elektriska värmeapparater i hvardera ett rum, som genom 

byggnadsordningen ej kunna erhålla vanliga eldstäder, hade Elektricitetsverkets föreståndare i 

skrifvelse till drätselkammaren föreslagit att drätselkammaren ville medgifva anordningen 

mot ett pris af 20 öre pr. watt och år, hvilket då användningstiden torde uppgå till minst 5000 

tim. pr år skulle motsvara ett pris af c:a 4 öre pr kwtim. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade nämnden att med stöd af Stadsfullmäktiges beslut den 12/5 1913, § 2, bifalla 

sökandenas begäran på så sätt, att priset fastställes till 100 kronor pr kw. Beräknat efter en 

årsförbrukning af 1 kw att gälla intill dess taxa blir fastställd och mot villkor att 

värmeapparaterna hålles inkopplade endast under lågbelastningsperioder under dygnet. 

 

§6. 

På drätselkammarens anmodan att inkomma med förslag i saken hade Elektricitetsverkets 

föreståndare i skrifvelse till kammaren föreslagit att den tid, under hvilken föreståndaren 

dagligen skulle vara tillgänglig för allmänheten, måtte bestämmas till kl. 12 midd. – 3 e.m. 

Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden efter samråd med Elektricitetsverkets 

föreståndare att bestämma ifrågavarande kontorstid till 2 timmar hvarje dag, hvilka skulle 

förläggas mellan kl.9 och 11 f.m. 

 

§7. 

Styrelsen för Riksbankens Afdelningskontor i Luleå hade i skrifvelse till drästelkammaren 

med bifogande af en af Elektr. A.B. Fram till banken ställd räkning å kr. 1006:78 å diverse af 

nämnda bolag utförda reparationsarbeten å belysningen i riksbankshuset anhållit att, då 

räkningens belopp syntes oskäligt högt tilltaget, drätselkammaren ville kostnadsfritt för 



banken låta undersöka, i hvad mån oskälig uppskörtning ägt rum och i så fall därefter förmå 

Fram att till banken inkomma med ny räkning å skäligt belopp. Vid föredragning af detta 

ärende beslutade nämnden att till svar å denna framställning meddela bankstyrelsen, att som 

Riksbanken liksom statens öfriga verk och inrättningar enl. § 1. af instruktion för 

entrepenören vid Luleå stads Elektricitetsverk icke är bunden af gällande bestämmelser att 

anlita verkets entreprenör Fram, utan äger rätt att vända sig till annan elektrisk firma eller 

entreprenör, hvars kompetens godkännes af drätselkammaren, nämnden icke anser sig 

befogad att ålägga Elektricitetsverkets föreståndare att verkställa den begärda 

undersökningen, då föreståndaren i de fall han enl. § 13 i förutnämnda instruktion är skyldig 

göra dylik granskning äger uppbära ersättning enligt taxa. Nämnden beslutade vidare meddela 

bankstyrelsen, att nämnden af Elektricitetsverkets föreståndare inhämtat, att han är villig att 

utföra undersökningen i fråga efter öfverenskommelse med styrelsen. 

 

§8. 

Med anledning af en från byggmästare B.E. Dahlbäck gjord anhållan om en mindre reduktion 

i priset för ström till motorer i den skidfabrik, som han har för afsikt att här omedelbart 

anlägga, hade Elektricitetsverkets föreståndare under framhållande att en fabrik af denna sort 

vore värd all uppmuntran och risk förefinnes för att annan drifkraft komme att användas, i 

skrifvelse till drätselkammaren hemställt att priset för de första 500 kwtim pr. år måtte hvad 

fabriken beträffar nedsättas från 25 öre till 20 öre, alltså en reduktion af årspriset med 25 

kronor. Föreståndare framhåll vidare i skrifvelsen att då fabrikens drifttid till största delen 

måtte infalla under elektricitetsverkets lågbelastningstid pr. dygn och år, prisreduktion kunna 

bestämmas af drätselkammaren utan Stadsfullmäktiges hörande. Vid föredragning af detta 

ärende beslutade emellertid nämnden, som icke ansåg sig för detta fall befogad att vidtaga 

ändring i gällande taxa, att afslå Dahlbäcks framställning. 

 

§9. 

Enär för elektricitetsverkets förråd erfordrades 1000 st. metalltrådslampor, hade 

Elektricitetsverkets föreståndare infordrat anbud å leverans af sådana från nedanståedne 

firmor, hvilka lämnat följande anbudspris: 

Allm. Svenska Elektr. A.B.         0:99 pr st 

Allgem.Elktr..Ges                        0:95 pr st 

Elektr.A.B. Siemens-Schubert     0:90 pr st 

Dr. Axel Appelberg                      0:87 pr st 

Föreståndaren hade vidare, då ett försök med den af dr.Appelberg erbjudna ”Birka”- limpan 

på grund af sin prisbillighet vore att tillråda, föreslagit följande inköp 

500 st. lampor från Dr. Appelberg och 500 st lampor från Elektr. A.Bol. Siemens Schuckert 

till angifna pris. Med bifall härtill beslutade nämnden att uppdraga till Elektricitetsverkets 

föreståndare att verkställa inköp af lamppartiet. 

 

§10. 

Elektrotekniska byrån Bergman & Co hade öfversändt förslag i 2 ex. till ytterbelysningens 

ordnande i staden; och beslutade nämnden, att det ena exemplaret skulle öfverlämnas till 

Elektricitetsverkets föreståndare och det andra delgifvas nämndens ledamöter i tur och 

ordning. 

 

§11. 

Kaptenen C. Skarstedt hade med öfverlämnande till drätselkammaren af 4 st. anbud å körning 

af 80 st. rismattor från tillverkningsplatserna, en sträcka af i medeltal 2,5 km. till vägbanken 

mellan Svartön och Luleå, tillstyrkt af N.O. Lindvall i S. Sunderbyn afgifvet anbud å körning 



af rismattorna för en krona pr. st.; och beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att 

antaga ifrågavarande af Lindvall afgifna anbud. 

 

§12. 

Beslutade nämnden att, sedan I.P Ruth i Bergviken aflidit, innan kontrakt hunnit slutas 

rörande förlängdt arrende af stadens del af vretan n:r 148 – 150, kontrakt skulle få upprättas 

med Oskar Fr. Ruth i Bergviken, den aflidnes broder och arftagare. 

 

§13. 

Maskindirektören vid statens järnvägar härstädes hade till drätselkammaren för kännedom 

öfverlämnat afskrift af en af distriktsförvaltningen till Stadsfullmäktige aflåten skrifvelse 

rörande ordnandet af gator samt vatten- och afloppsledningar inom det område, som 

Stadsfullmäktige den 14 nov. 1907 förklarat sig villiga att tillhandahålla S.J. till 

egnahemstomter för personalen vid Notvikens järnvägsverkstad. Vid  föredragning af ärendet 

beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att under hand infordra anbud å i enskild 

ägo befintlig mark närmast sydost om verkstadsområdet, så belägen att däraf kunde 

tillsammans med staden redan tillhöriga delar af området bildas ett sammanhängande 

afgränsadt område, lämpligt för egnahemsbyggande. 

 

§14. 

Föredrogs och lades till handlingarne utdrag af byggnadsnämndens protokoll af den 29 dec. 

1914, § 123, ang. beviljadt tillstånd för drätselkammaren att vidtaga af saluhallen enligt 

ritning. 

 

§15. 

Vid förnyad behandling af herr Carlgrens hos Stadsfullmäktiges väckta motion om anslag till 

ordnande af Gültzauudden beslutade nämnden, att uppdraga till stadsingenjören att 

komplettera den af honom aflämnade kartan dels med gränslinje för skogspartierna dels med 

befintliga byggnader och båtbrygga att från Stadsbyggmästaren infordra nytt yttrande i 

ärendet hvilket skulle närmare ansluta sig till i protokoll den 21 juli 1914, § 3, lämnadt 

uppdrag att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att verkställa undersökning af virkets i 

skidbacksbyggnaden beskaffenhet samt hur länge byggnaden anses kunna kvarstå utan 

omfattande reparation eller ombyggnad; och skulle dessa uppdrag vara fullgjorda till 

förekommande ordinarie sammanträde med nämnden. 

 

§16. 

Sedan Stadsbyggmästaren med tillstyrkan till nämnden öfverlämnadt ett under hand från 

Arvid Pettersson infordrat anbud å utförande af gårdsrenhållnigen i fastighet 474 – 5 Gladan 

under tiden 1 Januari – 1 oktober 1915, beslutade nämnden att antaga anbudet, som upptog ett 

pris af 54 kronor. 

 

                                                                       §17. 

Kaptenen C. Skarstedt hade dels öfversändt 2:ne inkomna anbud å bron mellan Svartön och 

Luleå, hvilka båda af honom afstyrktes såsom varande för höga dels ock i skrifvelse gjort 

förfrågan, till hvilket pris pr. kbm. drätselkammaren till eventuel entreprenör för bron kan 

lämna makadam vid stadens stenkross äfvensom större gatsten eller kantsten med djupet c:a 

15 cm. och öfriga mått helst 15 x 30 cm. Kapten Skarstedt hade vidare anhållit, att stadens 

inventarier finge utlånas till entrepenören för farledens upprensande och för muddring för 

landfästen och stenkoner. Vid ärendets behandling beslutade nämnden att afslå anbuden å 



bron samt att i öfrigt remittera Skarstedts skrifvelse till Stadsingenjören för yttrande och 

förslag. 

 

 

§18. 

Källarmästarne G.&J. Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få 

på egen bekostnad från Skeppsbrokällarens kök uppsätta en mathiss till det s.k. pianorummet, 

då de på grund af de stora kostnader, som äro förenade med drifvandet af det stora köket i 

annat fall ej se sig i stånd att hålla matsalen öppen, hvarvid de förbunde sig att vid 

kontraktstidens utgång återställa lokalen i sitt nuvarande skick. Sedan Stadsbyggmästaren 

med uppgift att intet hindrar att anordna hissen i hjässen mellan balkarna utan att byggnaden 

på något sätt försvagas, tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden, att bifalla Källarmästarne 

Edbergs firmaställning på af dem angifna villkor samt mot det ytterligare villkor, att 

Stadsbyggmästarens anvisningar noggrant följas vid arbetets utförande. 

 

                                                                                Som ofvan 

Justeradt 1/3 1915.                                                  Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                    K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 12 febr.1915. 

 

Närvarande: Ordf. herr A. Gullberg, herr O. Åhrström, K.H. Hultström, M. Sundqvist, G. 

Nyberg, B.A Hellsten, O.E.Wester, G. Norrby, G. Landström samt undert. sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hos G. Nyberg och M Lindqvist. 

 

§2. 

Med stöd av läkarebetyg hade folkskollärarinnan Georgina Dahl anhållit om tjänstledighet 

under tiden 15 jan – 28 feb 1915, vilket skolstyrelsen beviljade. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Hulda Johansson hade anhållit om tjänstledighet för enskilda 

angelägenheter varande under tiden 15 jan – 13 febr. 1915 samt till vikarie föreslagit e.o. 

folkskollärarinnan fru Hallberg. Styrelsen beviljade den begärda tjänstledigheetn samt 

godkände fru Hallberg som vikarie.  

 

§4. 

Överläraren meddelade, att den av skolstyrelsen vid förra sammanträdet tillstyrkt vikarien 

folkskolläraren J. Lindqvist dagen före terminens början telegrafiskt meddelat, att han 

förhindrad mottaga förordnandet, att trots annonsering endast en sökande anmält sig till 

vikariatet, för fröken Georgina Dahl, nämligen fröken Estrid Bygdén från Uppsala, samt att 

vikarierande folkskollärarinnan Anna Bergqvist strax efter terminens början insjuknat. 

Läsningen i dessa klasser kunde av ordföranden och överläraren i samråd så ordnats, att i hr 

Ekroths klass, fröken Estrid Bygdén vikarierat under jan. månad samt folkskolläraren G. 

Lindberg efter den 1 febr, i fröken Dahls klass småskollärarinnan Fanny Eklund under januari 

månad samt fröken Estrid Bygdén efter den 1 febr. och i fröken Bergqvists klass fil.mag. 

Ingrid Sundberg. Folkskolestyrelsen godkände dessa anordningar samt förordnade hr 



Lindberg att vikariera till den 1 april, fröken Bygdén till den 1 mars samt fröken Sundberg 

under den tid fröken Bergqvist är av sjukdom föhindrad att tjänstgöra. 

 

§5. 

Folkskolläraren P.Hallbergs anhållan om flyttningsbidrag avslogs med fem röster mot tre. 

§6. 

Lärarinnan Vera Magnusson hade inlämnat två räkningar, den ena å 7 kr för rengöring efter 

reparation, den andra å 25:40 för den del tapetseringar och målningsarbeten. Räkningarna å 7 

kr. godkändes till utbetalning medan den andra räkningen remitterades till ekonominämnden 

som hade att efter utanordning fatta beslut i ärendet. 

 

§7. 

Skolstyrelsen beslöt låta inköpa 100 st. Bistrulampor till ett pris av 89 öre pr st. 

 

§8. 

Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att i samråd med skolans lärare fastställa reglemente 

för skolbadet och instruktion för baderskan. 

 

§9. 

Tvenne skrivelser från Kon.Bef:de i Norrbottens län med anmodan att till statsämbetet 

återbetala för högt uppburna statsbidrag med sammanlagt 50:- kr lades till handl., sedan 

överläraren meddelat, att beloppet redan inbetalats. 

 

§10. 

I en till stadsfullmäktige ställd skrivelse hade skolkökslärarinnan Maria Flemström anhållit 

om ett årligt anslag å 50 kr. för skjuts till Karlsvik de dagar, då hon på grund av dåliga 

väderleksförhållanden ej kunnat komma dit på annat sätt. Skrivelsen har av Stadsfullmäktige 

remitterats till skolstyrelsen för yttrande. Med fyra röster mot fyra, varvid ordförande fällde 

utslaget, beslöt skolstyrelsen att de måtte tillstyrka fröken Flemströms anhållan, att hon måtte 

tillerkännas rätt till fri skjuts vid de tillfällen, då sådan prövats nödvändig, dock att 

ersättningen för dessa skjutsar under ett kalenderår ej finge överstiga 50 kr. 

Folkskolestyrelsens universitet röstade för sent avstyrkande. 

 

§11. 

Ett protokollsutdrag från Stadsfullmäktige med föranmälan, att fullmäktige beslutat, att den 

kommande annonseringen skall verkställas i de tre Luleåtidningarna under förutsättning, att 

25 % rabatt å annonspriset lämnades, lades till handlingarna. 

 

§12. 

Styrelsen beslöt låta i utröja 50 ex. av en broschyr om utrymningsövningar i skolorna. 

 

§13. 

Arb. J.O. Holms anhållan, att hans son Sven Johan måtte erhålla tillstånd att besöka 

nattvardsskolan, beviljades. ( Herr Lindqvist avlägsn. sig) 

 

§14. 

Folkskolestyrelsen förklarade sig ingenting ha att erinra mot att flickan Dagmar Marklund  

(Sandgren) deltager i nattvardsundervisningen, trots att hon ej besöker ersättningsskolan. 

 

§15. 



Skolstyrelsen beslöt låta inköpa 100 st. kartblad över Luleå stad med anvisningar till ett pris 

av 10 öre st. samt att låta uppfordra dessa. 

 

§16. 

Styrelsen beslöt låta inköpa en samaritlåda för Västra folkskolan. 

§17. 

Överläraren meddelade, att den nya skolhusbyggnaden i Karlsvik äntligen blivit färdig att 

överlämnas till skolstyrelsen i början av mars månad. Skolstyrelsen lämnade i uppdrag åt ordf. 

Dir. G. Gällman samt, överläraren att ordna med invigningen. 

 

                                                        Dag som ovan 

                                                        Alf.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Justeradt: 

Melcher Lindqvist”             

  

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 24 februari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Linder, Nordberg och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 9 innevarande februari. 

 

§2. 

Sedan Distriktsförvaltningen till svar å hamndirektionens begäran om erhållande af exakt eller 

eventuelt approximativ uppgift å det antal vagnar, som af Statens Järnvägar under år 1914 i 

persontrafik utförts å Luleå stads hamnspår i skrifvelse meddelar, att sådan uppgift ej kan 

lämnas, enär inga anteckningar förts öfver de dagar personvagnar nedväxlats å hamnspåret, 

beslutade hamndirektionen vid föredragning af ärendet att uppdraga till herrar Hjelm och 

hamnmästaren att i möjligaste mån göra utredning i saken. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterat en framställning från ägare af 

fastigheter i kvarteret Uttern om iordningställande af Smedjegatan förbi nämnda kvarter. Vid 

föredragning af detta ärende antecknades först af handlingarne, att drätselkammaren 

öfversändt framställningen till stadsfullmäktige med hemställan, att då staden enligt 

stadsplanelagen är skyldig att framdraga ifrågavarande gata och gatan tillika tillhör 

hamnplanen, fullmäktige ville anvisa 1900 kronor af hamnmedel till Smedjegatans 

ordningställande i enlighet med stadsingenjörens förslag. Sedan hamnmästaren i afgifvet 

yttrande uttalat som sin åsikt att ifrågavarande gatudel icke kunde åtminstone f.n. tillhöra 

hamnplanen, men att då densamma i ganska stor utsträckning användes vid uppforsling af ved 

från Pontuskajen, det vore till nytta för hamnen om gatan ifråga iordningställdes, dock endast 

under förutsättning att äfven Magasinsgatan förbi samma kvarter ställes i ordnat skick, så att 

trafiken till och från Pontuskajen kan ske denna väg äfven sommartid, så beslutade 

hamndirektionen på tillstyrkan af hamnmästaren att med remisshandlingarnas återställande 

hos stadsfullmäktige förseslå att icke blott Smedjegatan utan äfven Magasinsgatan förbi 

kvarteret Uttern måtte iordningställas på af stadsingenjören föreslaget sätt, i hvilket fall 

direktionen tillika ville tillstyrka att halfva kostnaden för det hela må bestridas af hamnmedel. 

 

§4. 



Vid förnyad föredragning af J.G. Lindgrens m.fl:s framställning om anläggande på hamnens 

bekostnad af en båtbrygga på västra sidan af Gültzauudden  beslutade hamndirektionen på af 

hamnmästaren afgifvet yttrande anförda skäl att bordlägga ärendet för att behandlas i 

samband med uppgörande af förslag till utgiftsstat för år 1916. 

 

§5. 

Sedan Statens Järnvägar i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt om ordnande på hamnens 

bekostnad af telefonförbindelse mellan hamnspårskontoret och ställverk II å Luleå bangård, 

beslutade hamdirektionen efter föredragning af hamnmästarens inkomna yttrande i ärendet att 

med bifall till Statens Järnvägars framställning antaga ett af Telegrafverket afgifvet anbud att 

utföra anläggningen för ett pris af 190 kronor, exkl telefonapparater. 

 

§6. 

Med anläggning af att till Hamndirektionens kännedom att kommissionärerna för varor, som 

losssas från fartyg och direkt inläggas å hamnens varuskjul, debitera en särskild afgift, 

rubricerad ”Underlag,bevakning m.m” beslutade hamndirektionen att genom protokollsutdrag 

erinra kommissionärerna därom, att de icke äga att för gods, som får utgiftsfritt i enlighet med 

hamnordningen inläggas i hamnens varuskjul debitera varuägaren vare sig afgift för 

upplagsplats, eller kostnader för underlag eller andra för godsets skyddande mot naturskada 

vidtagna åtgärder. 

 

§7. 

Beträffande i hamntaxan intagen bestämmelse, att ”för omlastningsgods, som skulle vidare 

befordras sjöledes eller med järnväg erlägges half afgift” hade hamnmästaren i skrifvelse 

hemställt att hamndirektionen ville godkänna följande tolkning af densamme nämligen att för 

gods skall kunna betraktas som omlastningsgods konessement bör vara ställt till a) mottagare 

på annan ort eller b) mottagare inom staden, med påteckning ”för vidare befordran till N.N” 

eller c) order, i de fall godset bevisligen omedelbart omlastas på vidare befordran. Med bifall 

härtill beslutade hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att i ortstidningarne införa 

lämplig kungörelse i denna angelägenhet. 

 

§8. 

Föredrogs en skrifvelse från hamnmästaren rörande ordnandet af arbetet under innevarande år 

med hamnspårets omläggning och hamnplanens makadamsbeläggning, och beslutade 

hamndirektionen att remittera framställningen till stadsingenjören med anhållan om yttrande 

senast till den 9 nästkommande mars. 

 

§9. 

Sedan hamnmästaren anmält att redovisning för de hamnspårsafgifter, som debiterats och 

inkasseratrs under 1 januari – 1 maj 1914, af förste stationsskrifvaren Tobiasson, icke 

aflämnats trots upprepade påminnelser från hamnmästarens sida, beslutade hamndirektionen 

att anmoda Tobiasson att inkomma med redovisning till senast den 8 nästinstundande mars. 

 

§10. 

Enär den öfver Luleå hamnområde förefintliga kartan är ofullständig i det efter år 1909 

tillkomma utfyllningar, bryggor m.m icke äro utmärkta, hade hamnmästaren hemställt om 

densamma kompletterande; och beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsingenjören 

inkomma med kompletterad karta till den 1 nästkommande oktober. Hamndirektionen 

beslutade vidare att hamnmästren skulle ställa biträde till stadsingenjörens förfogande i den 

mån detta kunde ske utan kostnad för hamnen. 



 

§11. 

Föredrogs och lades till handlingarne: 

1:o) Hamnmästarens redogörelse rörande mudderverkets verksamhet samt bogserångarens 

och ångfärjans seglation. 

2:o) Landshöfdingeämbetets kungörelse den 2 jan. 1915 ang. hamntaxans giltighet under år 

1915, 

3:o) Rederiaktiebolagets Viktorias skrifvelse med erbjudande att utföra isbrytning i Luleå 

hamn. 

 

§12. 

Till hamnmästaren remitterades från stadsfullmäktige inkommen remiss rörande Luleå 

Köpmannaförenings begäran om tolkning af viss bestämmelse i hamntaxan. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterat drätselkammarens förslag till 

omreglering af drätselkontoret och dess tjänstebefattningar; och beslutade hamndirektionen 

vid föredragning af ärendet att tillsätta en komité, bestående af hrr Burström 

(sammankallande), Falk och Hjelm, med uppdrag att inkomma med förslag till yttrande till 

direktionens ordinarie sammanträde den 9 nästkommande mars. 

 

§14. 

Hemställde hamnmästaren att åtgärder skulle  vidtagas för bortskaffande af en å Tjufholmen 

befintlig villabyggnad, hvilka genom ljussken från fönster o.dyl. utgjorde olägenhet för 

trafiken genom kanalen. Vid behandling af detta ärende beslutade hamndirektionen att 

uppdraga till hamnmästaren att verkställa utredning om ägarens namn och hvilken rätt han 

eventuelt kan åberopa till tomtplatsen ifråga. 

 

§15. 

Beslutade hamndirektionen att försälja den i hamnspårskontoret följande inlagda korkmattan 

till ett pris af 75 kronor. 

 

§16. 

På förslag af brandmästaren bestämde hamndirektionen beträffande det af hamndirektionen 

förhyrda kabinettet i saluhallen att en herr- och damtoalett skall hålla reserverade för 

saluhallens hyresgäster och hamnpersonalen att de båda öfriga toaletterna skola förses med 

automatapparater, medgifvande tillträde endast vid erläggande af 5 öre, samt att uppdraga till 

hamnmästaren att anskaffa 2:ne sådana automater till ett pris af 22 kr. pr.st. 

 

§17. 

Beviljade hamnmästaren K.Hj. Falkland 13 dagars tjänstledighet under tiden 1 – 13 mars för 

egna angelägenheter skötande; och godkändes hamnservisen C. Friberg som vikarie. 

Hamndirektionen beslutade vidare att Falkland skulle äga rätt att eventuelt återinträda i tjänst 

före den beviljade tjänstledighetens utgång. 

 

§18. 

Beslutade Hamndirektionen att tillsyningsmannen A. Björk skall fortfarande uppbära 150 

kronor i månaden, så länge arbete med förekommande göromål kan beredas honom för 

hamnens räkning af hamnmästaren. 

 



                                                                                            Som ofvan 

 

Justeras å Hamndirektionens vägnar                                  Å tjänstens vägnar 

Ludvig Hjelm”                                                                    K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 februari 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt herrar Flemström, Thurfjell, 

Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herr Falk, fröken 

Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. 

Andersson, Sölvén, Widlund och Forsgren ävensom Stadskamreraren, varemot som från 

varande antecknades herrar Westerberg, G. Andersson, Lind, Edström, Hage och Gillqvist, av 

vilka herrar G. Andersson och Hage ej kunnat med kallelse anträffas, herrar Westerberg och 

Gillqvist voro på grund av sjukdom förhindrade att bevista sammanträdet samt herrar Lind 

och Edström voro frånvarande utan anmält laga förfall. Därjämte övervar herr t.f. 

borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos herrar Carlgren och Hellsten att jämte herr ordföranden tisdagen den 2 instundande 

mars klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 28 nästlidne januari förda protokoll. 

 

§3. 

Arbetaren F.J. Palm, vilken den 15 april 1913 i arbete med makadamslagning skadat sitt högra 

öga, hade med företeende av ett av stadsläkaren S. Kjellman utfärdat intyg, att synskärpan hos 

Palm, vilken utgjordes av knappt ledsyn å båda ögonen, icke torde komma att förbättras, hos 

Drätselkammaren anhållit om ett ytterligare understöd av en krona pr dag att utgå så länge han 

tyckte sig vara oförmögen till arbete. Med anledning av denna framställning hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige, som redan förut beviljat Palm provisoriska understöd 

av en krona om dagen under sex månader fr.o.m. den 15 november 1913, i avsikt att under 

tiden förebringa nödig utredning rörande Palm och hans förhållanden, ävensom i vad mån 

pension från allmänna pensionsförsäkringen skulle kunna för honom utverkas. Sedan 

Stadskamreraren nu inkommit med utredning i ärendet, varav framgick, dels att Palm icke 

uppbär någon ersättning för den skada, han för cirka 8 år sedan ådragit sig i vänster öga i 

stenarbete hos förmannen C.J. Ekberg, dels att pensionsstyrelsen numera beviljat Palm 

pension att utgå retroaktivt fr.o.m. den 1 janurai 1914 med kr. 67:20 pr år, hade 

Drästelkammaren hos Stadsfullmäktige föreslagit, att då Palm är i nödställd belägenhet samt 

har en sjuk hustru och en sjuk dotter att försörja, ett permanent understöd av 25 kronor pr 

månad måtte tilldelas Palm att tills vidare utgå fr.o.m. den 15 maj 1914. Vid behandling av 

detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bemyndiga 

fattigvårdsstyrelsen att i mån av behov till Palm utbetala ett understöd av högst 25 kronor pr 

månad, räknat fr.o.m den 15 maj 1914. Luleå Badhusaktiebolag hade hos Stadsfullmäktige 

gjort framställning att få vatten för badhuset även framdeles till det reducerade pris, som 

kommit bolaget till godo för treårsperioden 1912 – 1914, eller efter tio öre pr kbm. med den 

ytterligare prislindring för de första 1000 kbm. bliva avgiftsfria. Uti angivet yttrande över 

denna framställning hade Stadsingenjören dels tillstyrkt dess första del om ett anslag så stort, 



att det motsvarar en minskning i vattenavgiften till tio öre pr kbm. eller ungefär stadens 

självkostnadspris – för ytterligare en treårsperiod, dels ock lämnat en tablå över badhusets 

vattenkonsumtion under perioden 1912 – 1914 för bedömande av den senare delen av 

ansökningen, vilket krav motsvarar anslagets höjning med 100 kronor. Drätselkammaren hade 

därefter tillstyrkt bifall till framställningen på så sätt, att staden beviljar bolaget, ett anslag för 

åren 1915 – 1917 , beräknat efter 15 öre pr kbm. av bolaget förbrukat vatten intill en 

vattenmängd av 1500 kbm. och efter 10 öre för överstigande vattenmängd, vilket skulle göra 

ett anslag av i medeltal 275 kronor pr år erforderligt. Vid föredragning av detta ärende belöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja bolaget det av 

Drätselkammaren tillstyrkta anslag att utgå av tillgängliga medel. 

 

§5. 

Fattigvårdsstyrelsen hade till Drästelkontoret överlämnat räkning å kr. 163:40 utgörande av 

styrelsen utbetald sanatorievård för poliskonstapeln G.A. Blomqvist. Under erinran att 

polispersonalen enligt § 6 i polisreglementet vid sjukdomsfall, som ej härleder av olycksfall, 

åtnjuter fri läkarevård och fri medicin på stadens bekostnad samt erhåller oavkortat lönen med 

beklädnadsersättning under en månads tid, varemot tjänstgöringspenningarne för staden 

besparas, hade Drätselkammaren, då bestämmelse icke förefinnes, att staden skulle bekosta 

den sjukes vård, översänt räkningen till Stadsfullmäktige med hemställan biföllo 

Stadsfullmäktige drätselkammarens förslag samt bestämde, att beloppet skulle utgå av 

tillgängliga medel i polisens stat. 

 

§6. 

Antecknades att Herr Edström under behandlingen av det i föregående § omförmälda ärende 

infunnit sig å sammanträdet. 

 

§7. 

Genom Magistraten hade Konungens Befallningshavande på grund av föreskriften i § 5 i 

lagen den 14 oktober 1914 om förekommande och släckning av skogseld i infordrat 

Stadsfullmäktiges yttrande i fråga om stadens icke planlagda områdesindelning i brandrotar. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att såsom sin åsikt uttala, ett enär stadens skogar äro ställda under 

domänstyrelsens förvaltning samt vederbörande revirförvaltare och en av staden avlönad extra 

kronojägare lära vara skyldiga att vid eldsvåda å dessa skogar fullgöra en brandfogdes 

åliggande, någon indelning av stadens icke planlagda område i brandrotar icke är erforderlig.  

 

§8. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar 

härstädes, under erinran hurusom Stadsfullmäktige genom beslut den 14 november 1907 

förklarat sig villiga att tillhandahålla Statens Järnvägar erforderlig område av den stranden av 

Gammelstadsviken till ett pris av 25 öre pr kvadratmeter för att i mån av behov användas till 

byggnadstomter åt personalen vid Notvikens järnvägsverkstad, anhållit om upplysning 

rörande dels den tidpunkt, från vilken det kan förväntas, att gator samt vatten- och 

avlopppsledningar inom området kunna bliva anordnade, dels den ordning för bebyggandet av 

området i fråga, som avses skola följas. Vid behandling av detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att överlämna detsamma till 

Drätselkammaren med uppdrag för kammaren att uppgöra förslag till ordnande av ett 

egnahemsområde åt verkstadspersonalen sydost om järnvägsverkstaden. 

 

§9. 



Sedan Stadsfullmäktige med anledning av en från Robert R. rutberg inkommen ny skrivelse 

rörande av honom begärt tillstånd att få å vretan n:o 134 – 135 uppföra en mangårdsbyggnad 

återremitterat ärendet till Drätselkammaren, hade Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören 

inkommit med infordrat yttrande över denna Rutbergs senaste framställning, varvid de till 

bemötande av densamma anfört: att avståndet 20 meter från stadsplanen måste anses vara 

strax utanför densamma och så nära, att en byggnad där kan försvåra genomförandet av en 

blivande reglering; att avståndet 25 meter till närmaste byggnad visserligen i stad är ganska 

stort, men att det på landet anses vara nära och att i alla händelser det tätt bebyggda Bergviken 

just börjar med denna gård; att den byggnad, som sökanden till jämförelse åberopar såsom 

tillstyrkt av stadens myndigheter, icke kan jämföras med omskrivna byggnad, då den dels är 

ett nödvändigt uthus, dels uppföres å staden tillhörig och av husägaren arrenderad mark med 

skyldighet för arrendatorn att vid arrendetidens utgång borttaga byggnaden. Sedan vidare av 

en från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan inhämtats, att Rutberg utan att invänta 

Stadsfullmäktiges beslut redan uppfört stommen till byggnaden i fråga, hade 

Drätselkammaren beslutit att återsända handlingarne till Stadsfullmäktige med vidhållande av 

sin förut gjorda hemställan om avslag å Rutbergs ansökan. På Beredningsnämndens 

hemställan beslöto Stadsfullmäktige att avslå ansökningen. Detta beslut fattades efter votering 

med 14 röster mot 11, vilka senare avgåvos för ett av herr Åhrström väckt förslag om uppskov 

med ärendet, till dess väckt fråga om utsträckning av stadsplanen till nu ifrågavarande område 

blivit slutligen avgjord. 

 

§10. 

Uti angivet yttrande över tvenne särskilda av A.Elander och R.Thor hos Stadsfullmäktige 

gjorda ansökningar om tillstånd att få bebygga av dem förvärvade delar av vretan n:o 1 å 

Stadshertzön hade Drätselkammaren hemställt, att då staden tillhöriga område å Hertzön icke 

är donationsjord och bestämmelsen i donationsjordsbrevet av 1904 att Stadsfullmäktiges 

tillstånd vid bebyggande skall inhämtas för ty fall icke är tillämplig, ansökningarne icke 

skulle tills vidare åtgärd föranleda. På Beredningsnämndens hemställan biföllo 

Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§11. 

Hos Stadsfullmäktige hade I. Byström anhållit, dels om rättighet att hava sin å fastigheten n:o 

190 delvis i Sandviksgatans belägna byggnad kvarstående ”till dess den brinner ned, av 

ägaren bortflyttas eller på annat sätt kommer bort”, dels att få köpa den staden tillhöriga del 

av fastigheten n:o 201, som faller inom tomt n:o 2 i kvarteret Sillen. Stadsingenjören hade på 

anförda skäl tillstyrkt framställningen i sin helhet mot villkor dock, att då i stadens köp av del 

av fastigheten n:o 201 det villkor finnes inryckt, att innehavaren av övriga delen av 

fastigheten har nyttjanderätt till å avsedda tomtdel befintlig byggnad, tills staden för 

framdragande av Lots- och Hermelinsgatorna behöver de delar, som falla inom dessa gator, 

samma förbehåll göres emot Byström i blivande köpebrev. Drätselkammaren hade därefter 

hos Stadsfullmäktige avstyrkt bifall till sökandens begäran i vad angår ändring i villkoren för 

byggnadens kvarstående å Sandviksgatan, då genom ett bifall till ansökningen i denna del 

staden icke beredes någon som helst fördel, men väl eventuellt olägenhet. Beträffande 

Byströms förvärv av stadens del av fastigheten n:o 201, som faller inom tomt n:o 2 i kvarteret 

Sillen, hade Drätselkamamren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att tomtdelen i fråga, 

innehållande 4,55 kvm eller 52 kvf, måtte få till Byströms försäljas efter ett zonvärdepris av 

25 öre pr kvf eller iett för allt 13 kronor, docl endast mot av Stadsingenjören härovan 

föreslaget villkor angående nyttjanderätt till å tomtdelen befintlig byggnad. På 

Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag samt 

bestämde, att eventuellt inflytande köpeskillning skulle läggas till fastighetsfonden. 



 

§12. 

Elektriska montören O. Vikström hade i skrivelse till Stadsfullmäktige, under framhållande att 

han, som sedan november 1913 varit anställd vid stadens eleltricitetsverk och sysselsatts med 

vid verket förekommanden göromål, för denna anställning uppburit 150 kronor pr månad till 

dess verkets föreståndare den 1 november 1914 nedsatte denna månadslön till 115 kronor, 

anhållit att Stadsfullmäktige ville vidtaga åtgärder för att sökanden får behålla en lön av 150 

kronor pr månad och sin anställning vid verket, så länge nu rådande entreprenadsystem för 

den elektriska installationen varar. Sedan elektricitetsverkets föreståndare i avgivet yttrande 

meddelat, att Vikström nu åter kunde beredas tillfälligt arbete för verket mot en avlöning av 

65 öre pr timme för en tid av 3- 4 månader, hade Drätselkammaren dels bifallit föreståndarens 

förslag rörande tillfälligt arbete åt Vikström, dels föreslagit, att Stadsfullmäktige ville lämna 

Vikströms anhållan beträffande permanent anställning vid elektricitetsverket utan avseende. 

Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

att bifall Drätselkamamrens förslag. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade 15 november 1897 beslutit att till J. Carlsson m.fl. på 30 år upplåta ett 

område inom kvarteret Store för anläggande av en tvättinrättning för allmänhetens behov 

därstädes hålles i verksamhet, skulle återfalla till staden utan lösen före upplåtelsetidens 

utgång, varjämte innehavaren skulle hava att för upplåtelsen erlägga en avgift av 100 kronor 

om året. Sedan emellertid Hamndirektionen fäst Drätselkammarens uppmärksamhet på att 

tvättinrättningen för länge sedan upphört och ersatts med sågverksrörelse samt 

Stadsfullmäktige tydligen fastställt den låga arrendeavgiften av 100 kronor pr år för att 

underlätta just tvättinrättningens verksamhet, hade Drätselkammaren den 6 mars 1914 

beslutat, att då kontraktet måste anses förverkat, fr.o.m. år 1914 bestämma den årliga 

arrendeavgiften till 300 kronor. Nuvarande innehavaren av området, Luleå ångsåg, hade 

sedermera hos Drätselkammaren, under framhållande av att alla för tvättinrättningen avsedda, 

maskiner finnas kvar, så att om blott tillräckligt arbete förefinnes, intet hinder möter att 

igångsätta densamma, och att sålunda kontraktet icke kunde anses förverkat, anhålllit, att 

Kammaren ville tillstyrka Stadsfullmäktige att undanröja det vid upplåtelsen stipulerade 

villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande. Drätselkammaren hade därefter överlämnat 

handlingarne till Stadsfullmäktige under hemställan att då ett bifall till Luleå ångsågs begäran 

självfallet just påfordrade en höjning av arrende avgiften, Stadsfullmäktige med bifall till 

framställningen om annullering av det vid upplåtelsen stipulerade villkoret om 

tvättinrättningens vidmakthållande ville besluta att godkänna av Drätselkammaren vidtagen 

åtgärd att fr.o.m år 1914 höja arrendeavgiften till 300 kronor pr år. Vid behandling av detta 

ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla 

Drätselkammarens förslag med det tillägg, att härigenom icke medgives någon förlängning av 

upplåtelsetiden. 

 

§14. 

Konungens Befallningshavande i länet hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges 

yttrande över en av Stadsfullmäktige i Piteå gjord underdånig framställning i fråga om 

fastställande av kontrollområde för Piteå spirituosabolag. Vid föredragning av detta ärende 

hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville förklara sig sakna anledning att 

yttra sig över den underdåniga framställningen. Med 13 röster mot 12 biföllo Stadsfullmäktige 

Beredningnämndens förslag. Minoriteten röstade för ett av Herr Ljungberg framlagt förslag 

till yttrande av följande lydelse: ”Då det tydligen strider emot bestämmelserna i § 15 mom. 2  

av gällande brännvinsförsäljningsförordning, att ett bolags kontrollområde skall göras så 



vidsträckt, som i Piteå spirituosabolags ansökan avses, och möjligheten att kunna utöva 

effektiv kontroll utan mannamån över spritförsäljningen inom kontrollområdet därigenom 

uppenbarligen äventyras, vilja Stadsfullmäktige, som ej anse Luleå stad vara en sådan intill 

Piteå stad gränsande eller närbelägen kommun, som i ovan åberopade lagrum förutsattes, för 

sin del avstyrka Piteå stad underdåniga ansökan, i vad den avser Luleå stads inbegripande i 

Piteå spirituosabolags kontrollområde. 

 

§15. 

Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Konungens Befallningshavande i länet 

med tillkännagivande att revisionen av Luleå utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning 

för år 1914 utsatts att taga sin början den 11 instundande mars. 

 

§16. 

Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med underrättelse att 

Magistraten med anledning av Stadsfullmäktiges beslut vid sammanträde den 28 nästlidne 

januari beslutit, att lediga tjänster vid stadens poliskår tills vidare icke komma att besättas 

med ordinarie innehavare. 

 

§17. 

Föredrogs Kungl.Kammarrättens den 10 december 1914 givna utslag i fråga över 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags taxering till bevillning för inkomst för 1912; och 

beslöts att överlämna utslaget till Drätselkammaren för verkställighet. 

 

§18. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga 

yttrande med anledning av Nederluleå kommuns underdåniga besvär i fråga om 

Bergverksaktiebolaget Frejas taxering år 1912, beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt 

Drätselkammaren att själv eller genom den Kammaren i sitt ställe förordnade å 

Stadsfullmäktige å Stadsfullmäktiges vägnar avgiva det infordrade underdåniga yttrandet över 

besvären. 

 

§19. 

En skrivelse från O.Widlund och O.Segergren i fråga om åtgärdes vidtagande för att få frågan 

om en kommunal vedgårds inrättande under behandling beslöto Stadsfullmäktige att 

överlämna till Drätselkammaren. 

 

§20. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En skrivelse från Tullkammaren i Luleå angående utkvitterande av stadens tillkommande 

bolagsersättning; 

2:o) Kronokassörens framställning om ersättning för uppgörande av pensionsförteckningar; 

3:o) Herrar Brändström och Ljungbergs motion om beviljande av rätt till detaljhandel med 

brännvin under åren 1916 – 1918; 

4:o) Direktör C.Tillmans avsägelse av uppdrgaet att vara revisor för granskning av stadens 

räkenskaper för år 1914; 

5:o) Norrbottens läns djurskyddsförenings framställning om antagande av reglemente för 

åkare och hyrkuskar i Luleå. 

 

§21. 

Till Drätselkammaren remitterades: 



1:o) S.L. Larssons begäran om tillstånd att få ombygga ett boningshus å vretan n:o 803 m.m. 

2:o) B.E. Dahlbäcks begäran om nedsättning av priset på elektrisk ström för drivande av en 

skidfabrik; 

3:o) K. Lindqvist framställning om förhöjt pris å av honom till brandkåren under 1914 

levererad havre. 

 

§22. 

Till Lönenämnden remitterades en begäran om löneförhöjning från befälhavaren å 

bogserångaren Balder. 

 

                                                                            Som ovan 

Justerat: 

På Stadsfullmäktiges vägnar:                             Per Segerstedt 

Per Segerstedt”                                                   B.A.Hellsten 

                                                                            Albert Carlgren/A.Holm 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 27 februari 

1915. 

 

Närvarande: C. Lindgren, Ahlström, J. Lindgren, Gullberg, Johnsson, fru Sundström, fröken 

Björkman, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 januari föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Styrelsen medgaf Åke Westerlund rätt att hädanefter idka borstbinderi för egen räkning samt 

för sådant ändamål låna styrelsens verktyg enligt upprättad förteckning. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för mars. Den kontanta utdelningen uppgick till 

följande belopp för 

I distriktet kr. 360:91 

II     ”              332:66 

III    ”              347:85 

IV    ”              225:- 

 

§4. 

Uppdrogs åt fröken Björkman att bestämma sättet för omhändertagande af Gustaf Bergmans 

fyra barn under den tid Bergman vistades i Piteå och hustrun vistades å lasarettet. 

 

§5. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 93 kronor. 

 

§6. 

Beslöt styrelsen bemyndiga Sundsvalls fattigvård att f.o.m. den 1 mars till Eva Fillberg 

utbetala ett månatligt understöd af 15 kronor. 

 

§7. 



Beviljade Helena Larsson ett månatligt bidrag af 5 kronor för sitt barn. 

 

 

 

§8. 

Från Stockholms stads fattigvårdsnämnd hade ingått meddelande att utackorderingskostnaden 

för Karl Aug. Petterssons barn utgjorde  

för Ida                              kr.  70 pr. år 

för Viktor                              100 pr.år 

för Helga                                 80 pr.år 

för Ejnar                                120 pr. år 

och beslut styrelsen med anledning häraf, att barnen tillsvidare skulle få kvarblifva i sina 

nuvarande fosterhem. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Anna Adolfsson och Viktoria 

Sjöstrand. 

 

§10. 

Sedan tillsyningsmannen V. Oscarsson uti ingifven skrifvelse uppsagt familjen Rosendahl till 

afflyttning den 1 mars, beslöt styrelsen med hänsyn till omöjligheten att anskaffa annan 

bostad intaga familjen å fattiggården. 

 

§11. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande J.F. Degerman, Maria 

K. Espling och Kristina Matilda Karlsson samt påminnelser i fattigvårsmål rörande Ingeborg 

Augusta Edman. 

 

§12. 

Till handlingarna lades Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande A.V. Ruth-

Hornberg. 

 

§13. 

Uppdrogs åt fru Sundström att för fattiggårdens behof göra nödiga uppköp af tyg till 

underkläder m.m. 

 

§14. 

Beslöts, att förslaget till matordning vid fattigvården skulle cirkulera bland styrelsens 

ledamöter. 

 

§15. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under februari, slutande å kr. 

390:48. 

 

§16. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Huld K. hedman 

och Maria E. olsson. 

 

§17. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården: 



den 30 januari: Bror Sven Bergqvist 

       3 februari: Aron Henriksson 

       6 februari: Nestor Ferdinand Granbom 

     17 februari: Anders Gustaf Löfgren 

den 26 februari: Karl Aug. Pettersson 

samt att följande personer utgått: 

den 3 februari: Bror Sven Bergqvsit (rymd) 

     14 februari: Oskar Ludv. Ekman 

     19 februari: Aron Henriksson 

     21 februari: Nestor Ferdinand Granbom (död) 

     25 februari: Micka L.V. Engfors (död) 

 

§20. 

Diakonissans rapport öfver februari månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

                                                                        Som ofvan 

 

Justeras:                                                          Å tjänstens vägnar: 

E.Lindgren                                                      J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Ahlström” 

 

Protokoll mars 1915 
 

 

Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 

mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander, och Schultz, Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 12 nästlidne februari. 

 

§2. 

Sedan kopparslagaren J.O. Sundqvist hos byggnadsnämnden anhållit om tillstånd att få 

tillbygga ett trapphus samt ändra takfallet och inreda två vindsrum i boningshuset å tomten n:r 

268 i kvarteret Laken, hade byggnadsnämnden, som ansett att staden borde passa på tillfället 

att förvärfa gatudelarne utefter kvarteren Laken och Siken hos Stadsfullmäktige hemställt om 

inköp af de delar af fastigheterna n:r 268 och 268 c som falla inom Sandviksgatan för af 

Sundkvist erbjudet pris af 2000 kronor med skyldighet för Sundqvist att borttaga den å 

fastigheten n:r 268 befintliga mangårdsbyggnaden. Vid detta ärendes behandling hade 

Stadsfullmäktige, då priset syntes för högt, beslutit att remittera ärendet till drätselkammaren 

för utredning rörande kostnaden för inköp af hela fastigheten n:r 268 och den del af n:r 268 c, 

som faller inom Sandviksgatan. Sedan stadskamreraren, till hvilken drätselkammaren lämnat 

uppdrag att underhandla med Sundqvist i saken, i skrifvelse meddelat, att Sundqvist icke velat 

lämna något anbud å försäljning af hela fastigheten n:r 268 af skäl att å denna fastighet äfven 

ligger den byggnad, hvari hans verkstad är inrymd, och att en försäljning af hela fastigheten 

därför skulle beröfva honom hans förvärfsmöjligheter, men att Sundqvist däremot vore villig 



att enligt afgifvet anbud försälja antingen de delar af fastighet n:r 268 och n:r 268 c, som falla 

inom Sandviksgatan med eller utan byggnad för tillsammans 2400 kronor resp. 2000 kronor 

eller ock den del af fastighet n:r 268 c, som faller inom Sandviksgatan jämte så stor del af 

fastighet n:r 268, som ligger mellan nuvarande Sandviksgatans södra gatulinje och å ärendet 

vidliggande karta med röd färg inritad linje med eller utan därå befintlig byggnad till ett pris 

af 2600 kronor resp. 2300:-. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att i enlighet 

med hvad stadskamreraren föreslagit tillstyrka Stadsfullmäktige att antaga det af Sundqvist 

lämnade anbud att försälja dels fastighet n:r 268 c, som faller inom Sandviksgatan dels den 

del af fastighet n:r 268, som ligger mellan nuvarande Sandviksgatans södra gatulinje och med 

röd färg å kartan inritad linje, hvilken är dragen parallell med fastighetens nuvarande norra 

gräns, 18,6 meter från densamma, hvilket område tillhopa med förutnämnda del af fastighet 

n:r 268 c enligt stadsingenjörens uppgift utgör 292,41 kvm, allt till ett pris af 2300 kronor, 

exclusive byggnaden. 

 

§3. 

Sedan hamndirektionen genom protokollsutdrag anhållit att tills vidare få arrendera tomt n:r 7 

i kvarteret Ripan för erhållande af tomtplats för en mindre paviljong, som skall inrymma 

hamnspårskontor, beslutade nämnden att på grund af hvad Stadsingenjören i afgifvet yttrande 

anfört till Hamndirektionen för anförda ändamål utarrendera tomt n:r 7 i nämnda kvarter på 1 

år i sänder med 3 månaders uppsägningstid mot en årlig arrendeafgift af 30 kronor mot villkor 

att Hamndirektionen iståndsätter och underhåller å tomten befintliga planteringar och 

gräsmattor samt åtager sig alla för tomten nu utgående utgifter, såsom renhållning af tomt och 

gata, stängselskyldighet m.m. 

 

§4. 

Sedan Stadsingenjören, till hvilken en af hamnmästaren K.Hj.Falkland gjord anhållan att få 

arrendera tomtplats för en sommarstuga på Hamnholmen remitterats, återställt ansökningen 

med meddelande att sökanden sedan platsen ifråga blifvit af landstormen genom uppkastandet 

af vallar m.m förstörd, återtagit sin begäran, beslutade nämnden att lägga ärendet till 

handlingarne. 

 

§5. 

Sedan i samband med i föregående paragraf af detta protokoll antecknadt ärende till 

drätselkammarens kännedom kommit, att Hamnholmen i dess vackraste och naturskönaste del 

blifvit under förlidet år förstörd af landstormen genom uppkastandet af vallar, afverkning af 

träd m.m., beslutade nämnden att hos Revirförvaltaren i Bodens revir anhålla att han ville låta 

undersöka i hvilken utsträckning skada tillfogats staden samt lämna utlåtande om det belopp, 

hvartill skadan kan värderas. 

 

§6. 

Efter föredragning af P. Lalanders hos Stadsfullmäktige gjorda anhållan om inlösen af del af 

fastighet n:r 251, som faller inom Storgatan, beslutade nämnden att uppdraga till 

stadskamreraren att rådfråga Svenska stadsförbundet i hvad mån § 33 af stadsplanelagen är 

tillämplig i ett fall som det ifrågavarande. 

 

§7. 

Meddelade stadsingenjören, att ägaren till fastighet n:r 227 attributmålaren K.Axel Nyman i 

Stockholm f.n. icke är villig att försälja fastigheten i fråga, hvarom underhandlingar på 

drätselkammarens uppdrag förts med Nyman. 

 



§8. 

Efter föredragning af stadsingenjören inkomna utredning rörande gränserna för de till F. 

Flygare åren 1878 och 1880 upplåtna områdena å Mjölkudden och i hvad mån arrendatorn 

uppfyllt de af stadsfullmäktige fastställda villkoren, beslutade nämnden som ansåg det gjorda 

arrendeaftalet förverkadt att uppdraga till stadsingenjören att föreslå lämpliga arrendebelopp 

för det år 1878 upplåtna området, hvilket af arrendatorn styckats till villatomter. 

 

§9. 

Sedan nämnden till Stadsingenjören remitterat G.A.Westerlunds hos stadsfullmäktige gjorda 

begäran om mägoutbyte eller förvärf af mark å Stadsön beslutade Nämnden på förslag af 

stadsingenjören att låta ärendet hvila tills den beslutade landtmäterförrättningen å Stadsön 

hunnit utföras. 

 

§10. 

Till stadsfullmäktige hade Carl Brandfors’ sterbhus och Fastighetsbolaget Brage i gemensam 

skrifvelse gjort erbjudande att till staden överlåta vreten n:r 825 eller Mjölkuddstjärnen mot 

att nämnda sterbhus och bolag blifva befriade från dem åliggande afgäld för området. Sedan 

Stadsingenjören i afgifvet yttrande dels vitsordat Fastighetsaktiebolaget Brages uppgifter  i 

erbjudandet dels ock erinrat därom att staden visserligen redan nu är ägare till Carl Brandfors 

sterbhus  hälft af tjärnen, men att staden genom en öfverlåtelsehandling i öfverensstämmelse 

med erbjudandet lättare erhåller lagfart å hela vretan, beslutade drätselkammaren att hos 

stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville godtaga erbjudandet om öfverlåtelse till 

staden af vret. n:r 825 med af sökandena gjort villkor att erhålla befrielse af erläggande af 

dem åliggande afgäld, kronor 10:50 pr. år. 

 

§11. 

Sedan poliskonstapeln J.F. Johansson vid inhägnande af sin fastighet i tomt n:r 8 i kvarteret 

Björnen utan att inhämta drätselkammarens tillstånd medtagit stadens del af samma tomt, 

därigenom äfven åstadkommits att en där gående gammal väg blifvit afstängd, hade 

stadsingenjören hvars yttrande i ärendet drätselkammaren infordrat uppgifvit att stadens af 

Johansson inhägnade tomtdel utgjorde 279:70 kvm med ett zonvärde af 923 kronor. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade nämnden att Johansson, skall medgifvas att innehafva 

tomtdelen ifråga på arrende för 1 år i sänder med 3 månaders uppsägningstid mot vilkor att en 

arrendeafgift af 10 kronor pr år af honom erlägges och att han öfvertager stadens 

renhållningsskyldighet beträffande dess del af tomten och på denna belöpande del af gatan 

eller 8 meter af densamma. 

 

§12. 

Hos Stadsfullmäktige hade änkan Lovisa Boman ägare till fastigheten n:r 153 a i kvarteret 

Vargen n:r 1 anhållit att staden ville på sin bekostnad reparera grunden i östra hörnet å 

fastigheten i fråga som till följd af schaktning i gatan och vattenledningens framdragande 

betydligt satt sig, så att större sprickor uppstått. Vid föredragning af detta ärende inhämtades 

af stadsingenjörens afgifna yttrande, att sättningen på husets hela sida, utefter hvilken 

fastighetsägarens egen del af servisledningen dragits är förorsakad af gräfningen och 

fyllningen för denna, hvilket arbete är utfördt för fastighetsägarens räkning af någon 

entreprenör. Sedan vidare antecknats, att drätselkammaren den 11 september 1912 afslagit en 

liknande framställning från änkan Boman, hvarom hon den 16 i samma månad erhållit 

meddelande, beslutade nämnden att, då staden ej kan anses hafva med saken att skaffa hos 

Stadsfullmäktige hemställa om afslag å sökandens framställning. 

 



§13. 

Hos drätselkammaren hade landträntmästaren Axel Enequist, ägare till fastigheten n:r 6 i 

kvarteret Höken, härstädes, anhållit att kammaren ville låta bortföra den jordvall, som vid 

gatans afschaktning kvarlämnats nedanför boningshuset och i stället anbringa cementmur till 

stöd för sockeln. Vid föredragning af detta ärende inhämtades af stadsingenjörens öfver 

framställningen afgifna yttrande, att en liknande framställning af förre ägaren till fastigheten 

ifråga på sin tid afslagits af drätselkammaren samt att, när något utbyte på stadens bekostnad 

af jordvall mot cementmur skett vid tomterna n:r 1 Höken och 3 Örnen vid samma gata 

särskilda orsaker förelegat, som i detta fall icke äga tillämpning. Sedan vidare af yttrandet 

antecknats att jordvallen i fråga uteslutande ligger å gatumark och att den för trafiken ej 

behöfver borttagas, beslutade nämnden på tillstyrkan af stadsingenjören att afslå ansökningen. 

 

§14. 

Sedan J.L. Edlund, ägare till del av vretan n:ris 420 – 421 å Luleå stads donationsjord å 

Mjöllkudden, hos stadsfullmäktige anhållit om tillstånd att få å vretdelen i fråga uppföra en ny 

ladugård enligt bifogad ritning å plats, som framgår af ansökningen likaledes vidlagd karta, 

beslutade nämnden att, då byggnadsföretaget, som i själfva verket endast utgör en flyttning af 

byggnaden, afser en för jordbruksändamål nödvändig byggnad samt byggnadsplatsen är så 

vald att den icke kommer att ligga i någon trafikled, med remisshandlingarne återställande hos 

Stadsfullmäktige hemställa bifall till Edlunds ansökning. 

 

§15. 

Sedan Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar till svar å drätselkammarens förfrågan i 

saken meddelat att den begärda kubikmassa af 4000 kbm till vägbanken mellan Luleå och 

Svartön kunde från järnvägen erhållas, under förutsättning att Statens Järnvägar för 

utplaneringen ersättes med 1 krona pr kbm, meddelade ordföranden att han, då 

distriktsförvaltningen fordrat skyndsamt svar, låtit meddela förvaltningen att drätselkammaren 

tacksamt mottagit anbudet på angifna villkor; och beslutade nämnden att godkänna den 

vidtagna åtgärden. 

 

§16. 

Med anledning af drätselkammarens uppdrag att inkomma med förslag till arbete under 

vintermånaderna för motarbetande af arbetslöshet hade stadsingenjören i skrifvelse meddelat 

han han uppdelat tiden för makadamtillverkningen i tvenne skift om 7 timmar hvardera, 

hvarigenom vid stenkrossen kunde användas dubbla antalet eller 20 man samt att han för 

erhållande af tillräcklig kvantitet sten låtit ett bergsprängarlag om 13 man incl. borrsmed börja 

bergsprängning i Kallkällberget. Som vidare förfrågning gjorts av statens järnvägar om inköp 

af c:a 800 kbm makadam, möjliggörande att arbetet med stenkrossning torde kunna utan 

afbrott pågå lång tid framåt, samt dessutom byggmästaren C.A. Flemström påbörjat 

grundgräfning å tomt n:r 7 i kvarteret Sillen och hamndirektionen ämnar igångsätta 

makadamslagning af ett mindre parti sten, ansåg stadsingenjören att f.n. ingen större  

arbetsbrist vore rådande. Sedan Stadsingenjören upplyst att förenämnda af Flemström 

påbörjade gräfningsarbetet redan inställts på grund af tjäle beslutade nämnden att lägga 

skrifvelsen till handlingarne. 

 

§17. 

Med anledning däraf att stensprängning numera måste utföras vid Kallkällberget för 

erhållande af sten till stenkrossen, hade stadsingenjören, då denna sten blir c:a 2 kronor dyrare 

vid krossen i skrifvelse föreslagit en höjning af makadamens försäljningspris. Stadsingenjören 

hade vidare föreslagit att, då det visat sig att såväl för stadens arbeten som för enskilda sort n:r 



är mest begärlig, en gruppering måste göras af priserna på de olika sorterna. På hemställan af 

Stadsingenjören bestämde drätselkammaren vid föredragning af ärendet pr. kbm. makadam 

för stadens olika förvaltningar och större konsumenter d.v.s. sådana som köpa minst 500 kbm 

till  

N.r 1 – kr. 3:- 

      2 – kr. 6:- 

      3 – kr. 7:75 

      4 – kr. 7:25 

      5 – kr. 4:- samt detaljpriset till 

N.r 1 – kr. 3:25 

      2 – kr. 6:25 

      3 – kr. 8:- 

      4 – kr. 7:50 

      5 – kr. 4:25 

Nämnden beslutade vidare att bestämma att priset, pr. kbm. af makadam n:r 4 vid eventuel 

leverans till brobyggnad å vägbyggnaden Luleå – Hertsön är kronor 7:25, hämta vid 

upplagsplats samt att till Statens Järnvägar försälja 600 à 800 kbm osorterad makadam, lastad 

i järnvägsvagn å af järnvägen framdraget spår i kvarteret Fisken till ett pris af kr. 5:70 pr. 

kbm. 

 

 

 

§18. 

Sedan Kapten C. Skarstedt i skrifvelse gjort förfrågan om pris pr. kvm. för nubbsten till 

vägbyggnaden Luleå – Hertsön beslutade nämnden på hemställan af stadsingenjören att 

försälja erforderlig kvantitet till följande priser: 

1:ma nubbsten – 6:60 pr kvm 

2:da  nubbsten – 5:60 pr kvm, hämtadt vid stadens upplag. 

Beträffande vidare Kapten Skarstedts begäran om utlåning till entrepenören för brobyggnaden 

af stadens inventarier för farledens upprensning samt muddring för landfästena m.m beslutade 

drätselkammaren att uppdraga till stadsingenjören att lämna uppgift till Skarstedt på de 

inventarier staden kan utlåna samt i öfrigt hänvisa honom till Hamndirektionen som torde 

förfoga öfver de flesta stadens för ändamålet användbara inventarier. 

 

§19. 

Sedan maskinisten i stadshuset A. Westerlund i infordrad förklaring med anledning af 

stadsbyggmästarens mot honom gjorda anmälan för onykterhet och störande uppträdande 

bestridt att han låtit någon företeelse komma sig till last i tjänsten, hade stadsbyggmästaren, 

sedan nämnden till honom remitterat Westerlunds förklaring föra att med intyg eller 

annorledes bestyrka anmälningens riktighet, i skrifvelse meddelat, att han på vissa i 

skrifvelsen angifna skäl icke såg i stånd att kunna bestyrka ritkigheten af sin anmälan mot 

Westerlund. Vid föredragning af detta ärende anhöll stadsbyggmästaren att till protokollet 

skulle antecknas, att han vid olika tillfällen själf påträffat Westerlund onykter i tjänstgöring i 

stadshuset. Efter att hafva tagit del af handlingarna i ärendet beslutade nämnden vid det 

förhållande att Westerlund i sin förklaring dels vidgått att han vid åtskilliga tillfällen mot 

tjänstepersonalen inom stadshuset begagnat ord, som hvarken ”skrädts eller uttalats med 

öfverlagd röstbehärskning” dels ock uttalat att han beträffande sitt privata förhållande under 

fritid icke anser sig, tills annan instruktion föreligger, skyldig att bära ansvar 

stadsbyggmästaren, anmoda Westerlund att under sin vistelse i stadshuset i och utom tjänsten 

för framtiden iakttaga ett lugnare och skickligare uppträdande. 



 

§20. 

Luleå Elektricitetsverk hade i räkning debiterat drätselkammaren för 128 st metalltrådslampor 

om 32 och 50 normalljus till stadshusets festvåning. Som drätselkammaren vid sammanträde 

den 6 mars 1914, bestämt att utbyte af lampor i festvåningen skulle få ske mot 

metalltrådslampor om 16 normalljus under förutsättning att dylika lampor funnes i lager hos 

elektricitetsverkets föreståndare, hvilken i skrifvelse meddelat att han, som icke kände till 

drätselkammarens förenämnda beslut, endast utfört stadsbyggmästarens order om skyndsamt 

utbyte af lamporna mot metalltrådslampor. Sedan nämnden med anledning häraf remitterat 

handlingarna i ärendet till byggmästaren för förklaring, hade stadsbyggmästaren nu inkommit 

med utförlig redogörelse öfver förloppet med lamputbytet, hvaraf bl.a. framgick att då 16-

ljus-lampor icle funnes att tillgå, andra lampor uppsats utan att något tillstånd därtill utverkats. 

Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att godkänna räkningen å lamputbytet, 

kr. 193:80. Nämnden beslutade vidare att göra det uttalandet, att stadsbyggmästaren, då han 

vidtagit en åtgärd i direkt strid med förut af drätselkammaren gifven bestämmelse, bort 

omedelbart göra anmälan om saken till drätselkammaren eller dess ordförande. 

 

§21. 

Godkändes med Nya Försäkringsaktiebolaget Hansa af Stadsingenjören träffad uppgörelse 

rörande maskinskada i pumpstationen, slutande å ett belopp staden till godo af 

sjuhundaråttiotvå kronor 9 öre. 

 

§22. 

På tillstyrkan af brandchefen beslutade nämnden att bevilja brandmannen n:r 7 Joh.D.Persson 

tjänstledighet för fullgörande af sin värnplikt under 6 månader f.o.m. den 1 innevarande mars 

med Hjalmar Björk som vikarie; och skulle Persson äga rätt att med bibehållen kontant lön 

själf aflöna vikarien. 

 

§23. 

Sedan stadsingenjören framlämnat ett från Elektr.A.B. A.E.G. af honom infordrat anbud å 

elektrisk utrustning af pumpstationen, meddelade stadskamreraren att han tillsammans med 

elektricitetsverkets föreståndare samma dag öppnat af föreståndaren infordrade anbud å 

samma sak; och beslutade nämnden att hos elektricitetsverkets föreståndare begära anbudens 

omedelbara öfversändande till nämnden. 

 

§24. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet att fortsättas den 2 mars kl. 5.em. 

 

                                                                             Som ofvan 

Justeradt 8/3 1915                                               Å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström”                                                K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i 

Luleå den 2 mars 1915. 

 

Närvarande: samma ledamöter och tjänstemän. 

 

§25. 



Hos drätselkammaren hade E.G. Åkerlunds eftr. i skrifvelse anhållit att få afloppsledning 

indragen i fastighet n:o 4 i kvarteret Alkan, hvilken framställning drätselkammaren den 7 

september 1914 efetr föredragning af en af stadsingenjören i ärendet verkställd utredning 

beslutat att afslå af skäl att staden icke har afloppsledning i angränsande gator och att enligt § 

2 i reglementet dess vattenledning och vattenaflopp framdrages endast inom de delar af staden 

till hvilka den enligt fastställd plan eller utsträckt. Sedan Åkerlunds Eftr. med anledning af 

detta beslut i skrifvelse till stadsfullmäktige anhållit att fullmäktige ville med upphäfvande af 

drätslekammarens ifrågavarande beslut bestämma att afloppsledning fortast sig göra låter 

framdrages till sökandens fastighet ifråga, hade stadsfullmäktige infordrat drätselkammarens 

yttrande i saken. Vid behandling af detta ärende föredrogs först Stadsingenjörens öfver 

ansökningen infordrande yttrande, däri han med hänvisning till hvad han i skrifvelse till 

drätselkammaren den 5 september 1914 och i nu afgifvet ytrrande anfört föreslår 

drätselkammaren att på det bestämdaste vidhålla sitt beslut af den 7 sept. 1914, § 12, och hos 

stadsfullmäktige afstyrka dess upphäfvande. Efter tagen del af öfriga handlingar i ärendet 

beslutade nämnden att uttala att, sedan nytt reglemente för drätselkammaren i Luleå stad 

blifvit af Landshöfdingeförbundet i Luleå fastställt den 14 september 1911, reglementet för 

vattenledning och aflopp i Luleå endast kan i de delar, det icke strider mot förenämnda 

reglemente, äga gällande kraft, hvarför vid klagan öfver beslut af drätselkammmaren eller 

någon dess nämnd besvär skall enl. § 15 i reglementet anföras hos Magistraten och icke hos 

stadsfullmäktige. Nämnden beslutade vidare att med hänvisning härtill och jämväl äfven till 

vad stadsingenjören i ärendet afgifves utredning anfört hemställa hos stadsfullmäktige om 

afslag å K.G. Åkerlunds eftr:s hemställan om upphävande af drätselkammarens ifrågavarande 

den 7 september 1914 § 14 fattade beslut. 

§26. 

Styrelsen för Svenska Kommunal-Tekniska föreningen hade i skrifvelse till drätselkammaren 

hemställt att kammaren ville för stadens räkning för framtiden tills vidare abonnera på 4 expl. 

af föreningens handlingar för ett nedsatt pris af 15 kronor pr st. eller tillsammans 60 kronor. 

Sedan stadsingenjören i afgifvet yttrande med framhållande af att den af föreningen i 

skrifvelsen omnämnda utvidgningen af dess statistik, som äfven kommer att afse gator, blefve 

till fördel särskildt för Luleå med dess afskilda läge, tillstyrkt bifall till föreningens begäran, 

beslutade nämnden att verkställa abonnemang på 4 expl. af föreningens handlingar, hvilka 

skulle fördelas så att stadsfullmäktige, drätselkammaren, stadskamreraren och stadsingenjören 

erhålla ett exemplar hvar. 

 

§27. 

Öfverjägmästaren i Luleå distrikt hade till drästelkammaren öfverlämnat af t.f. jägmästaren i 

Bodens revir aflämnad kassaredogörelse för Luleå stads skog år 1914 med därtill hörande 

verifikationer.Vid föredragning af ärendet upplyste stadskamreraren att kassaredogörelsen 

öfverensstämde med stadens räkenskap för 1914 med det undantag att det belopp å 350 

kronor som jägmästaren uppburit å drätselkontoret den 29 januari 1914 af honom redovisats i 

1913 års kassaredogörelse, hvilket skulle antecknas. Nämnden beslutade därefter att lägga 

kassaredogörelsen till handlingarne. 

 

§28. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 28 januari 1915 beträffande §§ 3, 5, 6 och 16; 

beslutade nämnden 

1:o) ang. beviljat anslag för aflöning af ett biträde åt stadsingenjören för upprättande af 

liggare öfver stadens fasta egendom: att uppdraga till stadsingenjören att snarast möjligt 

utföra arbetet. 



2:o) ang. beslutadt kungörande af förbud mot olofligt bebyggande af donationsjorden: att 

lämna stadskamreraren i uppdrag att i ortstidningarne införa lämplig annons. 

 

§29. 

Sedan stadsfullmäktige med anledning af framställda förslag af § 58 mom. 1 och 4 af 

förslaget till ny brandordning återremitterat ärendet till drätselkammaren, hade brandchefen 

inkommit med motiveradt yttrande och förslag till de ändringar, som med anledning af de hos 

stadsfullmäkige framställda förslagen, borde göras i brandordningens nämnda paragraf. Efter 

föredragning af detta brandchefens yttrande beslutade nämnden att upptaga brandchefens 

yrkande beträffande § 58 mom1 såsom sitt eget förslag, nämligen att första stycket af samma 

moment får följande lydelse:”Hvarje husägare är pliktig att så ofta det tarfvas bekosta sotning 

i skorstenspiporna och rören från eldstäderna i huset, hvilket bör ske minst - - - - - - - -” samt 

att fjärde stycket af samma moment ändras sålunda: ”en gång om året i kakelugnar och andra 

eldstäder, som endast till rumsuppvärmande och ej till kokning begagnas; och bör detta 

verkställas mellan 15 april och den 1 november”. Beträffande vidare af brandchefen 

föreslagen ändring af § 58 mom 4 ansåg nämnden, att, då enligt sakkunniges utsago 

utbränning icke är skadlig för felfria pipor, invändning mot utbränning endast skulle kunna 

från husägarens sida med berättigande ifrågakomma beträffande spräckta eller på annat sätt 

skadade pipor, onödigt vara att betsämma att äfven husägarens medgifvande skall utverkas, då 

sotarmästaren beträffande sådana icke felfria pipor har brandordningens § 61 att tillgripa; och 

borde af samma skäl brandchefens förslag till tillägg till detta moment bortfalla. I anslutning 

härtill beslutade nämnden beträffande § 58 mom.4, att föreslå att detta moment erhåller 

följande lydelse:”Skorstenspipors rengöring medelst utbränning får ej ske utan brandchefens 

medgifvande samt efetr anmälan hos polismyndighet”. 

§30. 

Vid fortsatt behandling af frågan om ordnande af Gültzauudden föredrogs först från 

stadsbyggmästaren inkommet förnyadt yttrande rörande byggnadernas därstädes. Nämnden 

beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören dels att uppgöra definitivt förslag till 

anläggning af 2 meters gångväg längs stranden med läge enligt förut aflämnad karta, dels att 

efter samråd med stadsträdgårdsmästaren inkomma med utredning och förslag till lämpliga 

åtgärder för åvägabringande af ett mera tilltalande utseende, å de områden, som nu äro 

betäckta med spånfyllning. 

 

§31. 

Byggmästaren Carl A. Flemström hade i skrifvelse anhållit om uppgift å till hvilket pris han 

kunde få af staden köpa 600 à 800 kbm, makadam för användning vid nybyggnad å tomt n.r 7 

i kvarteret Sillen. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att till Flemström försälja 

begärd kvantitet krossfallande makadam till ett genomsnittspris af kr. 5:10 pr kbm mot villkor 

att staden får taga sten fritt i berget å tomterna n:r 1 och 2 i kvarteret Flundran, i annat fall till 

ett genomsnittspris af kr.5:90; ock skulle Flemström äga rätt att, därest stadens eget 

makadamförråd så tillåter utbyta för honom oanvändbar kvantitet mot annan sort, hvarvid den 

af nämnden här ofvan i § 17 fastställda prislistan för leverans af makadam till större 

konsumenter äger tillämpning. 

 

§32. 

Sedan hamndirektionen låtit i sina kontorslokaler i gamla rådhuset indraga servisledningar till 

ett tvättställ, beslutade nämnden att kostnaden för ledningarnas framdragande, kr. 90:79 skall 

upptagas i nästa års utgiftsstat. 

 

§33. 



Godkändes följande räkningar till utbetalning Allm.Sv.Elektr.A.B. i båglampskupor och div. 

material 377:45 d.o diverse material 45:03, Nya Fören.Elektr.AB: 18 st borsthållare. 124:70 

 

§34. 

Elektricitetsverkets förestnådare hade öfversändt en räkning från Ternström & Roos å kr. 

412:50, 15 gallon Solignum, med meddelande att medlet afsetts att användas för impregnering 

af stolparne till pumpstationslinjen. Vid föredragning häraf beslutade nämnden att dels erinra 

Elektricitetsverkets föreståndare därom att frågan om särskild impregnering af stolparne borde 

ha underställts drätselkammarens afgörande, dels ock anmoda föreståndaren inkomma med 

upplysning hvartill öfverblifvet parti skall användas. 

 

§35. 

Till stadsingenjören remitterades 

1:o) K.G.Åkerlunds efter:s anhållan om tillstånd till inrättande af vattenklosett i vid 

Kyrkogatan liggande byggnad å tomt n:r 1 i kv. Tjädern; 

2:o) J.A Hornbergs ansökan om arrende af byggnadsplats å Mjölkudden. 

 

§36. 

Stadsfullmäktiges remiss till drätselkammaren af Arvid Karlssons besvär öfver 

drätselkammarens beslut att entlediga honom som entreprenör för stadens vatten- och 

afloppsledning remitterades till stadskamreraren med uppdrag att uppsätta förslag till det 

yttrande, som med anledning häraf skall angifvas af nämnden. 

 

 

§37. 

Telegrafkommisarien I. Granström hade, då behof förefinnes af en efter telegrafstationens 

stängning kl 9 e.m för allmänheten tillgänglig telefon uppsatt å central plats, i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit om tillstånd till uppsättande af en telefonkiosk å lämplig plats i 

korsningen af Stor- och Kyrkogatorna. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden, 

att därest Magistraten icke har något att erinra emot anordningen lämna bifall till 

framställningen mot villkor att telefonkiosken uppställes på af stadsingenjören närmare 

anvisad plats i förenämnda gatukorsning. 

 

§38. 

Sedan Fattigvårdsstyrelsen genom protokollsutdrag anhållit, att drätselkammaren ville med 

hänsyn till nu rådande bostadsbrist uppskjuta rifvandet af fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen 

utan i stället läta nöjaktigt reparera densamma, beslutade nämnden att lämna bifall till 

styrelsens begäran på så sätt att styrelsen berättigas hyresfritt förfoga öfver byggnaden till den 

1 april år 1916 mot villkor att styrelsen själf utför och bekostar de reparationer, som 

byggnadsnämnden ålagt staden att utföra äfvensom öfriga eventuelt erforderliga reparationer. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsbyggmästaren att ställa staketet  i stånd till 

den 1 nästkommande juni, så det kan godkännas af byggnadsnämnden. 

 

§39. 

Sedan meddelande ingått till brandchefen att den antagne leverantören af hackethaltråd på 

grund af exportförbudet ej kan leverera rekvireradt trådparti, beslutade nämnden på tillstyrkan 

af brandchefen att uppskjuta inköpet af tråd tills andra förhållanden inträda. 

 

§40. 



Stadsbyggmästaren John Wikberg hade hos drätselkammaren anhållit om tjänstledighet för 

studieresa under tiden f.o.m. den 29 mars t.o.m. den 10 april innevarande år med 

stadsingenjören E.Kinnman som vikarie. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

förklara sig intet hafva att erinra mot bifall till ansökningen, som emellertid borde ställas till 

Magistraten. 

 

§41. 

Stadsingenjören hade för undvikande af att vid hvarje kvartal behöfva ingå till nämnden med 

begäran om anslag till skrifhjälp hemställt om ett årsanslag af 300 kronor, för utförande af 

följande uppräknande kontorsarbeten, nämligen renskrifning af vattenskattelängd, utskrifning 

af debiteringslängd, mätareafläsningsböcker, uträkning m.m af debiteringslängden, biträde 

med utskrifning af listor och uträkning af desamma för tider, då schaktmästare saknas, samt 

diverse renskrifningar af utlåtanden m.m. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

bemyndiga stadsingenjören att för i frågavarande arbeten använda biträde med skyldighet att 

hvarje kvartal aflämna specifierad redogörelse öfver använda belopp; dock skulle 

sammanlagda beloppet pr. år icke få öfverstiga 300 kronor. 

 

§42. 

Sedan stadsingenjören för ordnandet af remisser och kopior af utlåtanden, uppgifter från 

underlydande, tomtkartor m.m i skrifvelse anhållit att få inköpa ett vertikalfackskåp n:r 410 

och ett kortfackskåp jämte tillbehör, för en ungefärlig kostnad af tillhopa 180 kronor, 

beslutade nämnden att bifalla ansökningen mot villkor att arbetet med omflyttningen och 

ordnandet af papperen bedrifves så, att det är slutfört till den 15 nästkommande maj; och 

skulle stadsingenjören äga att vid detta arbetes utförande använda biträde för ett belopp af 50 

kronor. 

  

§43. 

Beslutade nämnden att till stadsfullmäktige öfversända af Brandchefen aflämnad berättelse 

öfver Luleå stads brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed sammanhängande 

förhållanden under år 1914. 

 

§44. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare infordrat anbud å elektrisk utrustning af pumpstationen 

och 3:de sådana anbud enligt vid öppnandet af desamma fördt protokoll inkommit, beslutade 

nämnden att uppdraga till föreståndaren att till måndagen den 8 dennes inkomma med 

yttrande öfver anbuden, i hvilket jämväl ett stadsingenjören tillhandakommet anbud från 

Elektriska aktiebolaget A.E.G. skulle ingå. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till 

Ordföranden att under, nästkommande måndag infordra telegrafisk prisuppgift å koppartråd 

från de firmor, som lämnat anbud. 

 

§45. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet att fortsättas måndagen den 8 innevarande 

mars kl.5 e.m. 

 

                                                                       Som ofvan 

 

Justeradt 8/3 1915                                         Å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström”                                          K.H.Santesson 

 

 



”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i 

Luleå den 8 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Sander, Stadsingenjören och 

Elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§46. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 1 och 2 innevarande mars. 

 

§47. 

Elekrictetsverkets föreståndare inlämnade ett yttrande öfver inkomna 4 st. anbud å elektrisk 

utrustning för pumpstationen, i hvilket han på anförda skäl förordade leveransens delning så 

att åt entreprenör endast skulle anförtros de i punkterna II, III och IV i programmet af 21 juli 

1914 upptagna arbetena äfvensom de i punkterna I och VII upptagna med undantag för smide 

och montage hvaremot staden själf skulle dels inköpa koppar direkt från bruken dels genom 

ortens montörer utföra de i punkterna I,V,VI och VII upptagna arbetena. Det framhölls under 

diskussionen att kabel och koppartråd icke behöfvdes förr än omrking den 15 maj, och ansåg 

verkets föreståndare sig säkert kunna utföra stadens del af arbetet enligt ofvanstående 

uppdelning, tills entrepenören vore färdig med sin del eller inom en tid af fyra månader. Med 

anledning häraf beslöt drätselkammaren att uppdela entrepenaden i enlighet med 

föreståndarens förslag. Telegramofferter å den för utförande å entreprenad sålunda beslutade 

delen af programmet hade inkommit från Allm.Svenska Elektr.A.B kronor 8850:- och från 

Förenade Elektr. A.B. å kronor 8505:-. Efter anteckning häraf företogs pröfning af de 

inkomna anbuden. Elektricitetsverkets föreståndare hade i sin redogörelse för granskningen 

som slutgiltigt yttrande anfört följande: ”För bedömandet anser jag nödigt påpeka, att ej 

ensamt priset får vara afgörande, Nya Förenade är läget i pris men vi ha dåliga erfarenheter 

från eletkricitetsverkets senaste utbyggnad. Maskinen förde som bekant sådant oväsen att den 

utdömdes af statens yrkesinspektör, och risk kan förefinnas att sådant upprepas. Vi minnas 

äfven den öfverskridna leveranstiden och den högst underhaltiga l:s.-maximalströmbrytaren 

som Förenade levererade. För sin del vill jag tillråda att leveransen öfverlämnas åt Allm. 

Svenska Elektr.A.B trots det något högre priset”. Sedan föreståndaren vidare på anmodan 

mundtligt  närmare utvecklat innehållet i förestående påstående och framhållit att Förenade 

enligt hans åsikt vid sitt utförande af vissa detaljer i bolagets senaste leverans utfört desamma 

vekt och med väl klena dimensioner beslutade nämnden att antaga anbudet från Allm. 

Svenska Elektr. A.B å i punkterna II, III och IV i programmet upptagna arbetena äfvensom de 

i punkterna I och VII upptagna med undantag för smide och montage å tillsammans kronor 

8850:-.Vidare beslöt nämnden anmoda elektricitetsverkets föreståndare att noga följa 

kopparnoteringarna och vid lämpligt tillfälle, ej senare än att leveransen hunne ske den 15 

maj, göra anmälan om desamma till ordföranden och lämna förslag och att snarast inkomma 

med förslag till inköp af isolatorer och krok m.m. 

 

§48. 

Till Ordföranden hade inkommit en skrifvelse från statsinspektören öfver elektriska 

anläggningar, i hvilken denne efter att hafva anfört att Kungl. Järnvägsstyrelsens tillstyrkt 

stadens koncessionsansökan Luleå – Pumpstationen under villkor, att ledningen, där den 

framdrages längs stadens järnvägar, antingen redan vid dess anläggning anordnas på minst 30 

meters afstånd från spårets midt eller och framdeles vid elekrisk drifts införande å 

ifrågavarande bandel på sökandens bekostnad ändras på sätt, järnvägsstyrelsen kan finna 

erforderligt, anhåller om meddelande, huruvida staden har något att erinra emot nämnda 

villkor som vidare om icke af de tvenne i beskrifningen, som åtföljde koncessionsansökan, 



angifna korsningarne med statens järnvägar afsåge korsning med Gammelstad – Karlsviks 

järnväg. Med anledning häraf beslöt drätselkammaren att, då järnvägen icke vore ägare till 

den mark, öfver hvilken ledningen skulle framdragas, och en ändring af linjen enligt 

Järnvägstyrelsens förslag tillfölje markutrymme och andra elektriska ledningar skulle 

förorsaka staden ej obetydlig ökad kostnad, vidhålla sin ansökan i detta afseende och att 

meddela att den ena af de i beskrifningen omnämnda tvenne korsningarne med statens 

järnvägar i verkligheten är med Gammelstad – Karlsviks järnväg. 

 

§49. 

På förslag af stadsingenjören beslöt drätselkammaren att bemyndiga denne att till ett pris af 

3:- pr hektoliter inköpa c:a 20 ton ångkol från Luleå Verkstäder. 

 

§50. 

Med anledning af de höga kolpriserna och sedan stadsingenjören meddelat att han genom 

elektricitetsverkets föreståndare försökt att få hyra lämplig motor för stadens stenkross men 

att sådan trots annons ännu ej kunnat erhållas beslöt nämnden uppdraga åt elektricitetsverkets 

föreståndare att snarast möjligt genom skrifvelse till firmor, hvilka handlade med begagnade 

motorer, göra ytterligare försök att få för stadens räkning hyra sådan. 

 

                                                                               Som ofvan 

Justeradt 10/4 1915                                                In fidem 

H.K.Brändström”                                                   Erik Lindman  

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde i Luleå den 8 mars 1915. 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Danielsson och Nordin, Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 8 nästlidne februari. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 28 januari 1915 beträffande §§ 8 – 10, 12 och 13. 

 

§3. 

Stadsbyggmästaren hade aflämnat följande tablå öfver fördelningen af värmekostnaden i 

stadshuset för tiden 1 jan – 31 dec. 1914. ”Tablå, utvisande - - - - - - - -” Bil.2/1915. Vid 

föredragning af ärendet beslutade nämnden att godkänna af Stadsbyggmästaren föreslagen 

fördelning af värmekostnaden. Vid föredragning af ärendet beslutade Ekonominämnden, att, 

då vare sig förslag till beräknade utgifter och inkomster för företaget eller annan ekonomisk 

beräkning öfver företagets bärighet vidligger handlingarne och nämnden för ty fall saknar 

möjlighet att afgifva begärdt yttrande till Stadsfullmäktige anhålla hos fattigvårdstyrelsen att 

styrelsen ville till nämnden öfversända nödiga handlingar för frågans bedömande ur 

ekonomisk synpunkt, hvilket torde vara Stadsfullmäktiges afsikt med remiss till 

drästelkammaren af ett sådant ärende som det föreliggande. 

 

§5. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat föreningen Hvita Bandets begäran om 

upplåtelse till föreningen af lokaler i Pontuskasernen för asyl och barnkrubba, hade 

Stadsbyggmästaren inkommit med bostadsförslag till inredning och reparation af 4 st. rum i 

baracken för nämnda ändamål, slutande å kr.5060:-. Efter föredragning häraf beslutade 



nämnden att låta ärendet hvila tills nästa ordinarie sammanträde, då stadskamrerarens 

utredning rörande Krookska barnhemsfonden skulle vara tillgänglig för nämnden. 

 

§6. 

Sedan drätselkammaren begärdt ytterligare från Tekniska skolans styrelse öfver af 

stadsbyggmästaren framställdt förslag att skolan skulle afstå sin lokal i gamla rådhuset och i 

stället använda f.d slöjdsalen i östra baracken, hade Styrelsen i afgifvet yttrande af flera 

uppräknade skäl bestämdt uttalat sig emot bytet. På grund häraf och då det måste anses 

fördelaktigare, att slöjdsalen ifråga finnes att tillgå för påkommande mer eller mindre 

tillfälliga behof af ett eller annat slag, såsom barnbespisning, sömnadskurser o.dl. beslutade 

nämnden att Stadsbyggmästarens förslag icke skulle föranleda vidare åtgärd. 

 

§7. 

Sedan John W. Kindstedt hos Stadsfullmäktige anhållit om befrielse från erläggande af 

honom påförda kommunalutskylder för år 1913 af skäl att hans inkomst under år 1912 ej 

uppgått till mer än 304 kronor 13 öre, antecknades vid föredragning af ärendet, att sökanden 

för år 1913 taxerats för 1000 kronors inkomst med kr.38:25. Nämnden, som ej ville betvifla 

riktigheten af sökandens uppgifter, hvilka dock vore obestyrkta, beslutade emellertid att, då 

lagliga skäl för afkortning af utskylderna ifråga ej föreligga, afstyra bifall till ansökningen. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

 

 

§8. 

Till Stadsfogden remitterades P. Börjesons hos Stadsfullmäktige gjorda anhållan om 

afskrifning af hans resterande utskylder m.m. 

 

§9. 

Arbetaren O.W. Ihs hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit om anstånd tills vidare med 

erläggande af honom påförda, sen ej erlagda utskylder af skäl, att de höga lefnadskostnaderna 

för hans stora familj och den konkurs, han iråkat omöjliggjorde utskyldernas erläggande. Vid 

behandling af ärendet beslutade Ekonominämnden att på så sätt bifalla ansökningen att Ihs 

skall äga rätt att f.o.m. den 1 maj 1915 medelst månatlig avbetalning af 5 kronor gälda honom 

nu påförda, men ej i rätt tid guldna kommunalutskylder.. 

 

§10. 

Stadsfiskalen hade inlämnat protokoll, hållet vid beklädnadsbesiktning med polispersonalen i 

Luleå den 11 februari 1915, hvaraf framgick att nyanskaffning begärdes af följande effekter 

förutom diverse reparationer:5st.kappor,1st.regnkappa, 1st.hjälm 1st.pälsmössa, 1 st.mössplåt, 

9st.portepeer, 6st.sabelkoppel, och 1st.sabelbalja, 2sängserviser, bestående af 2 st. enkla 

sängar och två filtar, samt dessutom 1 st. snedkudde och 1 st. filt, afsedda för soffan i 

konstapelrummet. Vid föredragning af ärendet beslutade Ekonominämnden att med bifall till 

de föreslagna nyanskaffningarna  och reparationerna, uppdraga till Stadsfiskalen att i enlighet 

med drätselkammarens beslut den 23 april 1914, § 17 infordra anbud å nyanskaffning samt att 

låta verkställa de begärda reparationerna. Nämnden beslutade vidare att erinra Stadsfiskalen 

om att drätselkammarens förenämnda rörande dessa angelägenheter fattade beslut den 23 april 

1914,§ 17, för framtiden är afsedt att lända Stadsfiskalen till efterrättelse vid beklädnadsfrågor 

sådana som ifrågavarande. 

 

§11. 



Beslutade nämnden att till utbetalning icke godkänna följande räkningar J.A. Nilsson, resa 

med motorbåt för verkställande af mobiliseringsorder Kr.15:- Luleå apotek, medicin till 

polispersonalen under tiden 8 juli – 7 okt. Kr.67:44. 

 

§12. 

Till utbetalning godkändes J. Johanssons räkning å 1 st.fönsterruta, kr. 3:60. 

 

§13. 

Beslutade nämnden att hos Fattigvårdstyrelsen, Hälsovårdsnämnden och Folkskolestyrelsen 

efterhöra om de önskade att drätselkammaren skall upphandla den ved, som är erforderlig för 

bränsleåret 1915 – 1916, i hvilket fall nämnden önskade fortast möjligt erhålla uppgift å 

kvalitet och slag; och skulle sedan ifrågavarande uppgifter inkommit stadskamreraren infordra 

anbud å leveransen. 

 

§14. 

Som vid annonsering endast ett anbud å 200 kronor inkommit å förhyrande af magasinet i 

saluhallen,beslutade nämnden att reservera magasinet för det af Statens lifsmedelskommission 

inköpta mjölförrådet. 

 

§15. 

Beslutade nämnden att till lämplig tidpunkt uppsäga de i Luleå sparbank och A.B. Luleå 

Folkbank insatta fondmedlen; och skulle årligen reps. fonder i bokslutet godtföras samma 

ränta som resp. banker skulle ha lämnat vid dessas fortsatta placering hos dem. 

 

§16. 

Stadskamreraren hade i ingifven skrifvelse till drätselkammaren lämnat redogörelse öfver 

indrifningen af de fordringar, som balanserade den 31/12 1912 i gatuarbetena och 

vattenledningens räkenskap, hvaraf framgick att balansen som nämnda dag utgjort kr.3757:79 

nedbragts till kr.952:72. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att indrifning, 

eventuellt genom uttagande af stämning, skulle vidtagas beträffande följande belopp. 

J.Eriksson 4:25 

M.P.Eriksson 6:- 

Luleå älfs flottningsförening 7:60 

A.Wolff    26:50 

Totalt 44:35 

 

§17. 

Godkändes följande tider för uppbörd af 1914 års kommunalutskylder den 31mar – 8  april 

1915 den 7 – 12 juni 1915 och den 6 – 11 september 1915. 

 

§18. 

Föredrogs skrifvelser från Norrbottens – Tidningens A.B. och Norrbottens-Kuriren, 

innehållande meddelande att tidningarne ifråga äro villiga att lämna staden vid annonsering en 

rabatt af 25 % å tidningarnes vanliga annonspriser. 

 

§19. 

Beslutade nämnden att för stadens räkning inköpa ett till drätselkammaren utbjudet verk med 

titel ”Diss.hist.de urbe Lulaeique adjacentibus paroeciis. Upsala 1731 N.Hackzell” för ett pris 

af 10 kr. 

 



                                                                     Som ofvan 

Justeras                                                        Å tjänstens vägnar: 

M.Ljungberg”                                              K.H.Santessen  

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 mars 1915. 

 

Närvarande:Herrar Hjelm, Nordin, Aurén och Mattsson, Stadsingenjören, t.f. hamnmästaren 

G.Friberg. 

 

§1. 

Utsågs herr Hjelm till ordförande för sammanträdet. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes direktionens protokoll den 24 februari 1915. 

 

§3. 

Infann sig herr Falk å sammanträdet och intog ordförandeplatsen. 

 

§4. 

Föredrogs från stadsingenjören inkommet yttrande öfver Hamnmästarens till honom 

remitterade skrifvelse rörande ordnandet och bedrifvandet af arbetet med hamnspårets 

omläggning och hamnplanens makadamisering. Sedan yttrandet inhämtats, dels att någon 

möjlighet eller större svårighet för arbetets utförande till den 1 nästkommande juni ej 

föreligger, dels att forceringen af arbetet på detta sätt komme att öka kostnaden för detsamma 

med c:a 1200 kronor, beslutade Hamndirektionen att i afvaktan på Hamnmästarens återinträde 

i tjänst uppskjuta behandlingen af ärendet till ett extra sammanträde. Stadsingenjören anhöll 

med anledning häraf att få antecknadt i protokollet, att han måste erhålla besked i saken senast 

den 22 innevarande mars, om arbetet skall hinna utföras till förutnämnda tidpunkt. 

 

§5. 

Vid föredragning af Stadsingenjörens infordrade af skiss och kostnadsförslag åtföljda yttrande 

öfver Hamnmästarens i skrifvelse till Hamndirektionen gjorda förslag om utbyte af 

bryggerikajen mot en strandskoning, beslutade nämnden att remittera skrifvelsen till 

Hamnmästaren för yttrande i samband med aflämnande af förut af honom begärdt 

approximativt förslag till uppförande af ny kaj i den nuvarandes ställe. 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen remitterat drätselkammarens förslag till 

omreglering af drätselkontorets och dess tjänstebefattningar, hade Hamndirektionen uppdragit 

till en komité, bestående af herrar Burström, Hjelm och Falk med uppdrag att inkomma med 

förslag till det yttrande, som direktionen i anledning häraf hade att afgifva till fullmäktige. 

Vid föredragning af komiténs nu till Hamndirektionen aflämnade yttrande beslutade 

direktionen att i öfverenstämmelse med hvad komitén föreslagit till Stadsfullmäktige afgifva 

följande uttalande i ärendet: Angående drätselkammarens förslag att stadskamreraren måtte 

befrias från honom meddeladt uppdrag att vara sekreterare hos Hamndirektionen förklara att 

intet hinder därför förefinnes, om stadskamreraren i stället meddelas uppdrag att vara 

närvarande vid direktionens sammanträden vid behandling af sådana frågor, där direktionen 

anser stadskamrerarens närvaro önskvärd. Skulle det blifva Stadsfullmäktiges beslut att 

Stadskamreraren befrias från uppdraget att vara sekreterare hos hamndirektionen anhålla hos 



Stadsfullmäktige om bemyndigande att anställa annan sekreterare och att kr.500:- pr år så af 

hennes medel ställas till förfogande för aflöning åt denne. För öfrigt intet att erinra mot 

förslaget. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§7. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport balanserade å kr.551:35. 

 

§8. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§9. 

Antecknades, att första stationsskrifvaren Tobiasson aflämnat redovisning öfver under år 1914 

uppburna hamnspårsafgifter. 

 

                                                                   Som ofvan 

Justeradt den 22/3 1915                             Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                       K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av Luleå stadsfullmäktige tillsatta 

Lönenämnden den 10 mars 1915. 

 

Närvarande: samtliga nämndens ledamöter, herrar Sandström, Falk, Santesson, Tillman och 

Palm. 

 

§1. 

Justerades det vid sammanträdet den 27 januari 1915 förda protokollet. 

§2. 

Beslöts, att alla remisser från lönenämnden skulle expedieras av ordföranden. Omedelbart 

efter därom fattat beslut utan avvaktan på protokolljustering. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde dels den 26 januari 1914 och dels den 26 februari 

1914 till lönenämnden remitterat frågan om ordnandet av tillsyningsmannens vid hälsovården, 

Wilhelm Oscarssons löneförmåner. I denna fråga hade hälsovårdsnämnden den 28 oktober 

1913 i anledning av en från Oscarsson inkommen framställning om löneförbättring uti 

angifvet förslag hemstämt, att tillsyningsmannens löneförmåner måtte bestämmas till 1800 

kronor, varav kontant 1500 kronor och 300 kronor beräknat värde av fri bostad, vedbrand och 

lyse så länge han bebodde sin nuvande lägenhet men att han måtte äga rätt uppbära hela 

arvodet kontant, därest han avstod från naturaförmåner, varförutom skulle utgå tre 

ålderstillägg efter respektive 5, 10 och 15 års tjänst á 150 kronor; att han i övrigt skulle vara 

underkastat bestämmelserna i det av stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda 

lönereglementet; samt att dessa bestämmelser skulle träda i kraft från och med den dag, då 

tillsyningsmannen Oscarsson ginge in på den af stadsfullmäktige fastställda lönestaten. 

Sedermera hade hälsovårdsnämnden på särskild framställning av Oscarsson den 19 december 

1913 beslutat hos Stadsfullmäktige hemställa, att en särskild ersättning av 200 kronor årligen 

måtte tillerkännas Oscarsson för honom åliggande tillsyn till förekommande av olycksfall i 

arbete  att utgå från den 1 juli 1913, så länge han av Hälsovårdsnämnden förordnades att 

utöva nämnda tillsyn. Beträffande Oscarssons löneförmåner såsom hälsovårdsnämndens 

tillsyningsman skulle det antecknas, att Oscarsson, som den 1 sept 1902, anställts såsom 



ordinarie innehavare av befattningen, enligt den år 1912 fastställda lönestaten skulle räkna 

tjänsteår från och med 1903; att han med en begynnelselön av 1400 kronor kontant numera, 

sedan den 1 januari 1918 alltså skulle uppgå till 2250 kronor. Lönenämnden hade inhämtat, 

att Oscarsson som ännu ej gått in på nu omnämnda lönestaten, enligt gamla lönestaten 

uppburit kontant 1200 kronor årligen samt åtnjutit ovannämnda naturaförmåner och 

därförutan såsom tillsyningsman över fosterbarnsvården uppburit 50 kronor om året att 

hälsovårdstillsyningsmannen samt för verkställda desinfektion för år 1914 kronor 224. 

Lönenämnden beslöt härefter, enär skälig anledning icke kunde anses föreligga för frångående 

i något avseende av de uti den år 1912 fastställda lönestaten för hälsovårdstillsyningsmannen 

bestämda löneförmånerna – hemställa, att dessa fortfarande skulle lända till efterrättelse. 

Därjämte ville lönenämnden göra det uttalandet, att den ersättning, som Oscarsson årligen 

uppburit för tillsynen även fosterbarnsvården, ej vore att betrakta såsom en med 

hälsovårdsnämndens tillsyningsmannabefattningar förenad spardel utan borde fastställas 

såsom särskilt anslag på hälsovårdsnämndens stat. Vad slutligen omgav Hälsovårdsnämndens 

förslag om särskild ersättning till Oscarsson i hans egenskap av yrkesinspektionens kommula 

tillsynsorgan, hade genom herr Ordförandens försorg från yrkesinspektören inhämtats 

upplysning om detta arbetes omfång. Yrkesinspektören hade därvid uppgivit, att detta arbete 

lastade huvudsakligen inpektion av hantverkerierna samt avlämnande av rapporter och 

statistiska uppgifter enligt fastställda formulär; att detta inspektionsarbete, som i och för sig 

krävde rätt mycken tid, delvis sammanfölle med vad hälsovårdsnämndens tillsyningsman 

hade att uträtta, samt att, för den händelse dessa båda befattningar innehaves av samma 

person, vilket vore synnerligen lämpligt, årliga arvodet till det kommande tillsynsorganet 

skäligen torde bestämmas till 275 á 300 kronor. Lönenämnden beslöt, i enlighet med 

yrkesinspektörens förslag och på grund av de av honom lämnade upplysningarna, hos 

Stadsfullmäktige hemställa, att arvodet till det kommunala tillsynsorganet för 

yrkesinspektionen måtte bestämmas att tillsvidare utgå med 300 kronor. 

 

§4. 

Till Lönenämnden hade remitterats en av stadens brandchef U. Ullman hos stadsfullmäktige 

gjord framställning om reglering av löneförmånerna för brandkårens befäl. Brandchefen hade 

därefter direkt till Lönenämnden angivit förslag till lönestat i ifrågavarande hänseende. 

Lönenämnden ansåg att brandkårens befäl. Brandchefen hade därefter direkt till lönenämnden 

ingivit förslag till lönestat i frågavarande hänseende. Lönenämnden ansåg att brandkårens 

medverkan för i löneavseende borde på det sätt inrangeras i lönestaten, att brandmästaren 

framföras till lönegrupp I och brandförmännen till lönegrupp II c. Med ledning härav beslöt 

lönenämnden att i huvudsaklig överensstämmelse med brandchefens förslag hos 

stadsfullmäktige föreslå följande lönestat: Lönegrupp I. Brandmästarens arvode kr 2000:- 

varav 1600 kr kontant och 400 kr beräknat värde av fri bostad, vedbrand och lyse, vartill 

kommer fri uniformsbeklädnad. Två ålderstillägg efter resp. 5 och 10 års tjänst á 250 kronor. 

Lönegrupp II. Brandförmännens arvode kr 1800:- varav 1500:- kr kontant och 300 kronor 

beräknat värde av fri bostad, vedbrand och lyse, vartill kommer fri uniformsbeklädnad. Tre 

ålderstillägg efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst á 150 kr. Beträffande vice brandchefen ansåg 

lönenämnden, att då nuvarande innehavaren av denna befattning vore tjänstgörande 

poliskonstapel och med hänsyn till omfånget av det arbete, som ålåge honom såsom chef för 

reservbrandkåren, någon anledning till löneförhöjning ej förelåg. Brandmästaren och 

brandförmännen skulle äga rätt till den fria läkarevård, som stadsläkaren enligt sin instruktion 

vore skyldig att lämna. Såsom villkor för erhållande av denna lönereglering borde bestämmas; 

att samtidigt med det att den nya lönestaten träder i kraft det av Stadsfullmäktige den 3 juni 

1912 fastställda lönereglementet måtte äga tillämpning å brandmästaren och brandförmännen, 

samt att vitsord förmälda befattningshafvare med vissa övriga tjänstemän skulle 



skyldigkännas att, intill dess annorlunda kan vara bestämt å avseende å pensioneringen, såsom 

bidrag till sin pensionering årligen erlägga två procent å innehavande löner. Slutligen beslöt 

lönenämnden föreslå att den nu föreslagna löneregleringen skulle gälla retroaktivt från och 

med den 1 januari 1915 samt, att de nuvarande innehavarne av nu ifrågavarande befattningar 

skulle äga rätt att räkna lönetur från och med nedan angivna år:Brandmästaren O.P.O Stråhle 

1905, Brandförmannen A.A. Hedström 1911, W. Rosendahl 1913. Beträffande den för 

Brandchefen ifrågasatta löneregleringen beslöt nämnden att uppskjuta behandlingen av 

ärendet i denna del till ett senare sammanträde.  

 

§5. 

Upplästes sammanträdet, och beslöt nämnden att för justering av detta protokoll sammanträda 

tisdagen den 16 innevarande mars kl.11 f.m. 

 

Vid protokollet 

E.Emilsén” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Ullman, Wahlgren, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§19. 

Att leda förhandlingarna vid dagens sammanträde utsågs herr C.A. Flemström. 

 

§20. 

Protokollet för den 10 februari föredrogs och justerades. 

 

 

§21. 

Hos byggnadsnämnden hade slaktaren N.T. Pettersson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogad ritning utföra diverse förändringsarbeten uti fastigheten n:r 2 i kvarteret Staren. 

Det skulle här antecknas, att ifrågavarande arbeten redan vore utförda. Efter föredragning 

häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreksrifter i 

tillämpliga delar noggrant iakttagits vid arbetenas utförande. 

 

§22. 

Sedan till nämndens kännedom kommit, att slaktaren N.T. Pettersson utan nämndens tillstånd 

verkställt diverse förändringsarbeten å fastigheten n:r 2 i kvarteret Staren, beslöt nämnden 

härom göra anmälan till allmänne åklagaren i och för åtals anställande mot Pettersson. 

 

§23. 

Hos byggnadsnämnden hade åkaren C.F Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

bifogad ritning och tomtkarta uppföra ett automobilgarage af trä å tomten n:r 14 i kvarteret 

Vargen äfvensom att anstånd måtte beviljas med grundläggning för brandmuren och 

densammas uppförande, till dess grannen motbygger. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden bifalla ansökningen, utom i hvad densamma afsåge anstånd med grundläggning för 

brandmuren, och hade sökanden att vid arbetets utförande ställa sig byggnadsordningens 

föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 



§24. 

Hos byggnadsnämnden hade Adolf och Johan Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med bifogade ritningar inreds rum å vinden och förändra fasaden mot Skomakaregatan till 

boningshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Katten. Det skulle antecknas att ofvannämnda arbeten 

redan vore utförda. Efter föredragning härmed beslöt nämnden bifalla ansökningen med 

villkor att brandstegar af järn uppsattes å ytterväggarna till hvardera lägenheten samt att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagits vid arbetets utförande. 

 

§25. 

Sedan till nämndens kännedom kommit, att Adolf och John Åström utan nämndens tillstånd 

verkställt diverse förändringsarbeten å fastigheten n:r 8 kvarteret Katten, beslöt nämnden 

härom göra anmälan till allmänne åklagaren i och för åtals anställande mot dem. 

 

§26. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 28 januari 1915, § 15, angående ändring af profilerna för 

Präst- och Lotsgatorna föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§27. 

En från ingenjören Halfdan Nilsson i egenskap af förmyndare för Solvig Sven – Nilsson gjord 

framställning om anstånd med uppförande af staket kring tomten n:r 4, i kvarteret Flundran, 

till dess källossningen möjliggjorde arbetets utförande, föranledde till ingen åtgärd enär det 

honom meddelade föreläggandet icke utginge förrän den 1 augusti 1915. 

 

§28. 

Biföll nämnden en af byggmästaren C.A.Flemström gjord ansökan att få uppföra ett 

provosoriskt skjul för förvaring af byggnadsmaterialier å tomt n:r 2 i kvarteret Flundran. 

 

                                                                       §29. 

Biföll nämnden en af byggmästaren C.T. Thulins sterbhus anhållit om tillstånd att i stället för 

staket få uppföra ett stängsel af 4 tums slanor omkring sterbhusets tomter i kvarteren Biet och 

Humlan. Vid föredragning häraf beslöt nämnden att bifalla ansökningen, enär området ännu 

vore oordnadt och ett staket snarare skulle  lända till missprydning än till prydnad. 

 

§30. 

På framställning af stadsingenjören beslöt nämnden hos drätselkammaren hemställa, att 

kammaren ville anslå ett belopp af intill 100 kronor till ritbiträde vid uppgörandet af förslag 

till ny stadsplan för stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om järnvägen. Denna 

paragraf förklarades vara genast justerad. 

                                                                            Som ofvan 

Justeras:                                                              Å tjänstens vägnar 

Carl A. Flemström”                                            J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 15 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, Ahlström, Nilsson, Danielsson, fru Sundström, fröken 

Björkman samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 



Från stadsfullmäktige hade till styrelsen för yttrande remitterats en af herr Falk väckt motion 

rörande en del förändringar i skötseln af stadens epidemisjukhus. Efter föredragning häraf 

beslöt styrelsen afgifva följande yttrande. Styrelsen finner herr Falks motion innebära en del 

goda och fullt realiserbara förslag för ett billigt, men fullt ändamålsenligt ordnande af arbetet 

vid ifrågavarande sjukhus. Det arbete motionären afser skulle påläggas fattigvårdsstyrelsen, 

att utföras genom å kommunalhemmet intagna understödstagare är följande: att ombesörja 

den yttre renhållningen inom sjukhusområdet samt hafva vård om parken: att såga, hugga och 

till sjukhusets olkika lokalre bära in ved och kol. 

Fattigvårdsstyrelsens vaktmästare skulle åligga: 

att omhänderhafva och sorgfälligt vårda sjukhusets yttre inventarier samt för läkaren anmäla 

alla uppkomna bristfälligheter; att sköta sjukhusets ångpanna och desinfektionsinrättning samt 

noggrant utföra desinfektion såväl af sjukhusets egna persedlar, hvilka enligt läkarens 

föreskrift skola därstädes desinficeras, samt att å desinfektionsafdelningen vidmakthålla 

noggrann ordning och snygghet. Ofvanstående, i hvad det afser vaktmästaren vid fattiggården, 

anser styrelsen kan gälla såsom instruktion för honom, utan olägenhet för hans egentliga 

uppgift, men vill styrelsen ej vara med om, att något ytterligare åliggande, direkt eller 

indirekt, skulle inrymmas i instruktionen, då man därigenom kunde befara, att vaktmästarens 

oegentliga uppgift vid fattiggården blefve lidande. Dock vill styrelsen ifrågasaätta såsom 

lämpligt, att vaktmästaren erhåller rätt och skyldighet att öfva tillsyn öfver arbetet vid 

sjukhuset, i hvad det afser lokalernas uppvärmning, och därom, därest anledning till 

anmärkning förekommer vederbörlig anmälan. Styrelsen vill för tydlighetens skull anmärka, 

att det åtagande vaktmästaren vid fattiggården ikläder sig genom ifrågasatta arbete, blifver 

beroende af särskild öfverenskommelse mellan honom och hälsovårdsnämnden, hvarför 

fattigvårdsstyrelsen icke inträder i annan ansvarighet än för det arbete som åligger 

fattigvårdens understödstagare. För det arbete, som enligt ofvanstående skulle utföras af 

understödstagarne anser styrelsen, att en årlig ersättning af tvåhundra kronor bör af 

hälsovårdsnämnden erläggas till fattigvårdstyrelsen. Beträffande åter det arbete som skulle 

påläggas vaktmästaren, bör han därför af hälsovårdsnämnden ersättas med tvåhundra kronor 

pr år. Denna paragraf förklarades vara genast justerad. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen att till fosterfader för Ebba Snabb antaga skomakaren Nils Hansson, 

Gammelstad, emot en årlig ersättning  af 144 kronor. 

 

§3. 

Sedan särskildt utsedde komitterade inkommit med utredning rörande storleken af den förlust, 

som åsamkats styrelsen genom handlanden Ture Hagbergs kontraktsbrott under höstens 

mobilisering, beslöt nu styrelsen i enlighet med komitterades förslag att hos Hagberg utkräfva 

ett skadestånd af i ett för allt kr. 147:50. 

 

§4. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län genom resolution den 2 februari 

1915 anmodat styrelsen att inkomma  med möjligast tillförlitliga utredning, huruvida änkan 

Maria Kristina Espling skulle blifva lidande till sin hälsa, därest hon blefve öfverflyttad till 

Rutviks fattiggård, beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att införskaffa 

stadsläkarens utlåtande i ärendet. 

 

§5. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Anders Öberg och 

påminnelser i fattigvårdsmål rörande Oskar Abrahamsson. 



 

§6. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 25 februari 1915, § 3, angående rätt 

för styrelsen att till arbetaren F.J. Palm utbetala ett månatligt understöd af intill 25 kronor 

räknadt från och med den 15 maj 1914, 

 

§7. 

Biföll styrelsen Karin Tjärnlunds begäran att få utgå från fattiggården och i stället komma i 

åtnjutande af hyresbidrag. 

 

§8. 

Sedan drätselkammaren medgifvit styrelsen rätt att hyresfritt förfoga öfver fastigheten n:r 217 

i kvarteret Laxen till den 1 april 1916 emot det att styrelsen själf utförde och bekostade de 

reparationer, som byggnadsnämnden ålagt staden att utföra äfvensom öfriga eventuellt 

erforderliga reparationer, beslöt styrelsen uppdraga åt herrar ordföranden, Danielsson och 

tillsyningsmannen att bestämma hvilka reparationer som vore af behofvet påkallade samt låta 

utföra desamma. 

 

§9. 

Det af säsrkildt utsedde komitterade upprättade förslaget till matordning vid fattiggården 

fastställdes med den förändring, att den föreslagna frukostmaten ibland skulle utbytas mot 

välling. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen att till E.A. Karlsson, Ängsviken, Piteå utanordna 25 kronor för fostergossen 

Paul Hälls utrustning med anledning af hans förestående konfirmation. 

 

§11. 

Uppdrogs åt herr Gullberg, Ahlström och Gunnarsson att upprätta och till drätselkammaren 

ingifva en kalkyl öfver inkomster och utgifter för den föreslagna svinhandteringen vid 

kommunalhemmet. 

 

§12. 

En skrifvelse från barberaren F.J. Lundström, Stockholm, angående understöd till änkan Brita 

E. Grahn föranledde ej till någon styrelsens åtgärd. 

 

§13. 

Med företeende af läkareintyg, utvisande att f.d.bagaremästaren J.J. Hellström vore 

oförmögen att försörja sig, hade Gellivare fattigvårdstyrelse hemställt, att styrelsen ville dels 

till betalning godkänna ett till Hellström redan utgifvet understöd å 20 kronor dels bemyndiga 

Gellivare fattigvårdstyrelse att till Hellström och hans hustru utgifva ett månatligt understöd 

af 20 kronor. Efter föredragning häraf beslöt styrelsen bifalla den gjorda framställningen. 

 

                                                                                        Som ofvan 

Justeras:                                                                          Å tjänstens vägnar 

E.Lindgren                                                                      J.O. Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

 



”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 16 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Falk, Santesson och Palm. 

 

§1. 

Justerades protokollet vid sammanträdet den 10 innevarande mars. 

 

§2. 

Beslöts, att nästa sammanträde skulle hållas måndagen den 22 i denna månad kl.5 em. 

 

                                                                           Som ofvan 

Justeras:                                                             Vid protokollet 

P.Sandström”                                                     P.Sandström 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelses undervisningsnämnd den 

18 mars 1915. 

 

Närvarande: Ordf. hr G.Åhrström, hrr Hultström, Wester, fröken Märta Bucht samt undert. 

sekr. 

 

§1. 

Protokollet från sammanträdet den 19 jan. 1915 upplästes och godkändes. 

 

§2. 

Överläraren meddelade att stadsläkaren vid ett besök i skolbadet föreslagit avtal, att varje 

badande avdelning ej behöver innehålla mer än 20 barn; att varannan klädhängare i 

avklädningsrummet borttages; att duschrummet förses med en mindre bassäng, där vatten till 

barnens tvättning kan hämtas, samt att i samma rum bänkar upprättas efter väggarna, vilka 

kommer att användas som tvättställ, då lösa handfat finns att tillgå. Dessa förändringar 

tillstyrktes. 

 

§3. 

Den från folkskolestyreslen remitterade frågan om reglementet för skolverket och instruktion 

för baderskan bordlades i avvaktan folkskolestyrelsens beslut med anledning av 

undervisningsnämndens förslag till vissa förändringar i skolbadets lokaler. 

 

§4. 

I enlighet med stadsläkarens förslag beslöt nämnden infordra friskbetyg från baderskan Lydia 

Enbom. 

 

§5. 

Överläraren framlade ett förslag till bestämmelser för ansökan och utdelning av anslaget till 

skolresestipendier, och beslöt nämnden tillstyrka bifall till detta förslag. 

 

Dag som ofvan 

Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 22 mars 1915. 



 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordin, Nordberg samt hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes direktionens protokoll den 9 mars 1915. 

 

§2. 

Vid behandling af det i protokollet den 9 mars 1915 under § 4 antecknade ärende rörande 

ordnandet och bedrifvandet af arbetet med hamnspårets omläggning och hamnplanens 

makadamisering beslöt direktionen uppdraga åt stadsingenjören att omedelbart påbörja arbetet 

och bedrifva det så att det blefve färdigt till den 1 instundande juni samt att som biträde åt 

stadsingenjören under det arbetet påginge anställa ritaren Axel Björk. 

 

§3. 

En framställning från tullkammaren om erhållande af en del möbler och inventarier till det 

nyinrättade vaktkontoret i saluhallen remitterades till hamnmästaren för afgifvande af yttrande 

och kostnadsförslag. 

 

§4. 

Med öfverlämnande af förteckning öfver hamnkontorets utestående fordringar vid 1914 års 

slut, uppgående till kr. 1269:67 hade hamnmästaren hemställt, att 13 poster å tillhopa kr. 

113:60 skulle lämnas till inkassering, att 2 poster å tillhopa kr. 20:44 skulle afskrifvas på 

grund af dubbeldebitering, att en post å kr. 2:50 skulle afskrifvas på grund af bristande 

tillgång hos gäldenären, att 4 poster å tillhopa kr. 155:90 skulle lämnas öppna till resp. fartygs 

utklarering samt att 3 poster å tillhopa kr. 977:23 skulle balanseras i räkenskaperna, till dess 

Kungl.Majt.s dom i pågående mål fallit: Efter föredragning häraf beslöt direktionen bifalla, 

hvad hamnmästaren sålunda föreslagit. 

 

§5. 

Efter föredragning af ett från hamnmästaren inkommet yttrande öfver Luleå 

köpmannaförenings från stadsfullmäktige remitterade skrifvelse rörande tolkningen af vissa 

delar af gällande hamntaxa beslöt direktionen, att utestående hamnafgifter för utgående varor 

skulle indrifvas. 

 

§6. 

Godkändes en räkning å kr.55:-, utgörande kostnad  för införande i länskungörelserna af ny 

hamnordning för Luleå stad. 

 

§7. 

Uppdrogs åt hamnmästaren att infordra anbud å 500 – 800 famnar ved för ångfärjan, Balder 

och mudderverkets behof under innevarande års seglation. 

 

§8. 

Beslöt direktionen att låta slå makadam för hand af den sten som finnes å södra hamnplanen, 

till samma pris pr kubikmeter som föregående år. 

 

                                                                            Som ofvan 

Justeradt den 12/4 1915                                     Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                               J.O. Dahl 

 



 

“Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Sandström, Rosengren och Hellstén 

 

§1. 

Protokollet för den 11 februari föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Från drätselkammarens ekonominämnd hade ingått förfrågan, huruvida  nämnden önskade, att 

drätselkammaren skulle upphandla erfoderlig ved för bränsleåret 1915 – 1916, i hvilket fall 

kammaren önskade fortast möjligt erhålla uppgift å kvalitet och slag. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden anhålla, att kammaren ville för nämndens räkning upphandla 30 famnar 

björkved och 25 famnar barrved. 

 

§3. 

Från f. hushållerskan å epidemisjukhuset Anna Johansson hade inkommit en framställning om 

likviderande om en räkning å kr. 18:90 utgörande ersättning till patienter under år 1913 

lämnad extra mjölk. Efter föredragning häraf beslöt nämnden, att räkningen skulle likvideras 

sedan fru Johansson å densamma anskaffat attest af dåvarande sköterskan. 

 

 

 

 

§4. 

Uti ingifven skrifvelse hade E.F och Anna Johansson på anförda skäl hemställt, att nämnden 

ville bevilja dem hyresbidrag för tiden 1 oktober – 31 december 1914 med kr.75:- Efter 

föredragning häraf beslöt afslå ansökningen, enär makarna Johansson icke gjort framställning 

om afsked, förrän  pension af stadsfullmäktige beviljats dem och stadsfullmäktige, först den 

17 december 1914 beviljat nämnda pension samt vid sådant förhållande sökandens åtgärd att å 

annat håll förhyra bostad från den 1 oktober 1914 icke borde medföra någon som helst 

kostnad för staden. 

 

§5. 

Från Stadsfiskalen hade till nämnden för dess åtgärd remitterats en till stadsfiskalen ingifven 

rapport vid inspektion af fastigheten n:r 3 i kvarteret Lejonet af innehåll å afträderna funnes 

fyra öfverfyllda latrinkärl, att ett afträde saknade latrinkärl, samt att omkring de öfverfyllda 

latrinkärlen funnes mängder af latrin och samtidigt papper å afträdets underlag. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden förelägga fastighetens ägare, gårdsägaren E.J. Johansson, 

Fagernäs, Boden att vid vite af 200 kronor inom tre dagar efter delfåendet häraf hafva  låtit 

försätta afträden författningsenligt skick. Därest Johansson skulle underlåta att ställa sig detta 

nämndens beslut till efterrättelse, uppdrogs åt hälsovårdstillsyningsmannen att låta verkställa 

detsamma på Johanssons bekostnad. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§6. 

Biföll nämnden en af firman H.G. Åkerlunds eftr. gjord ansökan att få inmontera en 

vattenklosett i mindre byggnaden å tomt n:r 1 i kvarteret Tjädern med villkor att gällande 

föreskrifter noggrant följdes vid arbetets utförande. 

 

§7. 



Kungl. Maj:ts af stadsfullmäktige till nämnden öfverlämnade utslag på besvär af herrar 

B.A.Hellstén och E.Lindgren öfver stadsfullmäktiges beslut den 3 juli 1914 att tilldela 

barnmorksan Amanda Johansson en gratifikation lades till handlingarna. 

 

§8. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för februari föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§9. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport ”Till 

Hälsovårdsnämnden i Luleå. Det anmärktes idag inom handlanden Ture Hagbergs 

matvaruaffär i gården n:o 7 kvarteret Braxen härstädes att målningen å väggarna i butiken var 

utnött och väggytorna icke lätta att rengöra, att golfvet inne i packboden innanför butiken var 

trasigt och sönderskavet af råttor. På grund häraf anhålles att Nämnden måtte ålägga egaren af 

fastigheten, kommisionär Algot Lind, att han inom sinom tid måtte försätta butikslägenheten i 

det skick matvaruförordningen för Luleå stad föreskrifver. Luleå den 26 februari 1915. Wilh. 

Oscarsson, hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden ålägga 

fastighetens ägare, kommissionären Algot Lind att hafva vid vite af 25 kronor inom en månad 

efter häraf erhållen del låtit försätta butikslägenheten författningsenligt skick. 

 

§10. 

Uti cirkulärskrifvelse hade Konungens Befallningshafvande i länet med erinran om 

hälsovårdsnämnds skyldighet att för isolering och vård af i kolera med flera farsoter 

insjuknade hålla lämpligt sjukhus eller sjukstuga med nödig sjukvårdsbetjäning och utrustning 

samt att anställa efter de lokala förhållandena lämpadt antal besiktningsmän, anhållit att inom 

trettio dagar från skrifvelsens datum erhålla uppgift om hvad som i berörda afseenden blifvit 

åtgjortdt berörde i denna uppgift tillika meddelas besiktningsmännens namn och de platser där 

de äro anställda. Efter föredragning häraf beslöt nämnden förordna följande personer till 

besiktningsmän, nämligen stadsläkaren Sven Kjellman, Luleå, lasarettsläkaren E.Feltström, 

Luleå doktor Hj.Hackzell, Luleå, tills.mannen V.Oscarsson, Luleå polismannen K.Wahlner, 

Svartön, samt kassören Sven Högberg, Karlsvik. Vidare beslöt nämnden, att anmälningsbyrå 

skulle anordnas å polisstationen med vakthafvande  öfverkonstapeln som föreståndare. 

 

§11. 

Uti ingifven skrifvelse hade hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson uppsagt sin befattning 

som tillsyningsman vid hälsovården samt öfriga med denna befattning förenade tjänster, 

hvarjämte han anhållit, att uppsägningen måtte räknas tre månader från den 1 april 1915 med 

rätt för honom att anställa vikarie för tjänstens skötande under den tid som för honom kunde 

blifva erforderlig. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda framställningen. 

 

§12. 

Stadsläkaren hade till nämnden för yttrande ingifvet en så lydande skrifvelse:” Till 

Stadsläkaren i Luleå. Då det för Eder stad kunde vara af betydelse att, om viktigare 

Östersjöhamnar förklaras kolerasmittade, observationsplats för kolera vore anordnad vid 

stadens hamn eller redd, så att till staden destinerade fartyg direkt kunde anlöpa hamnen, blir 

jag tacksam för ett meddelande, huruvida förhållandena vid hamnen äro sådana, att 

observationsplats lämpligen där kan anordnas, och om så är händelsen, huruvida stadens 

hamnstyrelse och öfvriga myndigheter kunna antaga vara villiga att anordna dylik 

observationsplats. Villkoren för att observationsplats må inrättas i hamnstad äro: 

1) att staden visar sig hafva uppgjort med lämplig läkare att utan kostnad för stadsverket 

bestrida befattningen såsom observationsläkare. 



2) att staden angifver sin plats i hamnen eller på redden, där för besiktning inkommande 

fartyg skola förläggas, så belägen att fartyg, där åro väl afskiljda från andra men dock så att 

öfvervakning af fartygen utan större svårighet kan utföras, äfven om om uppehållet för 

undersökning skulle räcka ett par dagar, samt 

3) att desinfektionsugn och epidemisjukhus finns inom samhället. I Hälsingborg och Malmö 

äro dylika observationsplatser, anordnade och i Kalmar har sådan tidvis funnits. Fartyg 

kommande från pestsmittad ort mottages ej förrän efter observation vid Känsö eller Fejan, då 

denna anstalt är öppen/. I tjänsten Fred Bissmark. Stockholm den 9 mars 1915” Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden, som ansåg, att anordnande af observationsplats skulle 

vara af väsentlig nytta för staden, dels att hos hamndirektionen begära skyndsamt 

meddelande, huruvida observationsplats inom stadens område lämpligen kunde anordnas, dels 

hos Stadsfullmäktige ville vidtaga föreskrifna åtgärder för anordnande af sådan 

observationsplats. Tillika beslöt nämnden framhålla, att någon här i staden anställd eller 

bosatt läkare icke kunde anses medhinna uppdraget att vara observationsläkare, hvarom äfven 

medicinalstyrelsen föut genom förste provinsialläkaren underrättats, samt att den i stadens 

epidemisjukhus befintliga desinfektionsugnen vore liten samt af föråldrad och olämplig typ. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

                                                                                 Som ofvan 

Justeras:                                                                    Å tjänstens vägnar 

Sven Kjellman”                                                        J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt herrar Flemström, Thurfjell, 

Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herr Falk, fröken 

Svensson herrar Lindgren, Flodmark, Palm, Edtsröm ,Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. 

Andersson, Sölvén, Gillqvist, Vidlund och Forsgren, varemot såsom frånvarande antecknades 

herrar Westerberg, G. Andersson, Lind, Hansson och Hage, av vilka herr Andersson anmält 

sig förhindrad att bevista sammanträdet och de övriga ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte övervar herr t.f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos herr Flemström och fröken Svensson att jämte herr ordföranden torsdagen den 1 

instundande april kl. 5 e. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 nästlidne februari förda protokoll. 

 

§3. 

Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat en av kronokassören Lova Westerlund 

gjord framställning att för de förteckningar, som jämlikt 14 § i lagen om allmän 

pensionsförsäkring den 30 juni 1913 årligen skola upprättas, erhålla samma ersättning som 

den, vilken genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 13 november 1914 tillerkänts 

häradsskrivarne för upprättande av omförmälda förteckningar för åren 1914 och 1915, eller 

två öre för varje i förteckningen upptagen person; och hade Magistraten för egen del tillstyrkt 

bifall till ansökningen. Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 



Beredningsnämnden att bifall framställningen samt bestämde, att erforderligt belopp skulle 

utgå av tillgängliga medel. 

 

§4. 

Sedan Lönenämnden till Stadsfullmäktige återsänt en av kronokassören Lova Westerlund 

gjord begäran om löneförhöjning, med tillkännagivande av kronokassören hos nämnden för 

närvarande återkallat sin begäran, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att låta därvid bero. 

 

§5. 

Uti avgivet yttrande över en av maskinisten vid pumpstationen G. Westerlund hos 

Stadsfullmäktige gjord ansökan om ändring i hans löneförmåner därhän, att värdet av de 

honom tillkommande förmåner av fri bostad med vedbrand och lyse skulle nedsätta från 400 

till 200 kronor, hade Lönenämnden anfört följande: ”Vid uppgörandet av ifrågavarande 

lönestat torde därvarande löneregleringskommité har insett att tillerkänna befattningens 

innehavare viss kontant grundlön i förhållande till den kompetens, som erfordrades för dess 

skötande. Vid bestämmande av den lönegrupp, till vilken platsen skulle hänföras, hade 

kommittén åsatt visst enligt Lönenämndens mening lågt beräknat värde å de bostadsförmåner, 

som utom den kontanta lönen med fastställandet av den kontanta lönen. Det Westerlund 

tillerkända dyrortstillägget vore avsett att utgöra ersättning för högre skatt, obehag och andra 

kostnader, som kunde bliva en följd av bostadesn belägenhet vid pumpstationen”. På grund 

härav hade Lönenämnden ansett sig icke böra tillstyrka ansökningen. På Beredningsnämndens 

hemställan beslöto Stadsfullmäktige att lämna ansökningen utan avseende. 

 

§6. 

Uti avgivet yttrande över en av Johan Landström hos Stadsfullmäktige gjord begäran om 

löneförhöjning hade Hamndirektionen, som visserligen ansåg hans nuvarnde lön 1200 kronor 

för kanppt tilltagen, dock icke ansett sig kunna tillstyrka en löneförhöjning för honom särskilt, 

då i så fall en orättvisa skulle begås emot övriga hamnens befattningshavare, vilkas 

tjänstgöring vore av mera krävande natur, utan hemställt, att hans lön måtte höjas först vid en 

ny lönereglering för hamnens tjänstemän. Lönenämnden hade därefter förklarat sig icke 

kunna emot Hamndirektionens avstyrkande tillstyrka bifall för ansökningen. Vid föredragning 

av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå 

framställningen. 

 

§7. 

Magistraten hade till Stadsfullmäktige återställt det vid sammanträde den 28 sistlidne januari 

godkända förslaget till instruktion för järnvägstrafiken å stadens hamnspår, med 

tillkännagivande att fastställelse icke torde kunna erhållas å förslaget i dess nuvarande form 

med hänsyn till ansvarsbestämmelserna i § 9 av förslaget. Med anledning härav beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att antaga följande ändrade lydelse av 

nämnda § 9 ”För förseelse emot vad härovan i §§ 4, 5, 6, 7 och 8 stadgats skall den felande, 

därest å förseelsen ej följer straff enligt allmän lag, vara förfallen till böter från och med 2 till 

och med 100 kronor” 

 

§8. 

Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Tullförvaltningen J. Vleugel anhållit, att 

enär den staden tillkommande tolagsersättning, författningsenligt skall av Tullkammaren 

utbetalas till vederbörande stadsmyndighet och då av reglementet för Luleå stads 

drätselkontor synes framgå, att ovannämnda medel skola av stadens hamnmästare emottagas 



och kvitteras, Stadsfullmäktige ville besluta att tolagsersättningsmedlen nu och framdeles 

skola mottagas och kvitteras av hamnmästaren. Vid detta ärendes behandling beslöt 

Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att såsom svar på denna framställning 

förklara, att vederbörande stadsmyndighet i detta fall är Hamndirektionen, vilken alltså äger 

att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud utkvittera den staden tillkommande 

tolagersättning. 

 

§9. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herrar Ljungberg och Brändström föreslagit, 

att Stadsfullmäktige ville besluta att detaljhandel med brännvin skall äga rum i Luleå stad 

under åren 1916 – 1918 att utminutering endast må utövas på ett och utskänkning på två 

försäljningsställen, att den ena utskänkningen eller den, som hittills ägt rum på 

Skeppsbrokällaren ovillkorligen skall innehavas och skötas av det bolag, som jämlikt gällande 

brännvinsförsäljningsförordning får försäljningsrättigheter åt sig upplåtna att vid utminutering 

och utskänkning skola tillämpas såväl de beslut, som Stadsfullmäktige rörande inskränkning i 

tiden antagit år 1912, som också de restriktioner, som Luleå Utskänkningsbolag infört under 

slutet av år 1914, eller andra lämpliga sådana, minst lika effektiva. Beredningsnämnden hade 

hemställt att Stadsfullmäktige ville avslå motionen.Vid föredragning av detta ärende beslöt 

Stadsfullmäktige att bordlägga detsamma till nästa sammanträde. 

 

§10. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 15 oktober 1914 till Byggnadsnämnden 

återremitterat förslaget till ny stadsplan för s.k Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen 

för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt yttrande och förslag i ärendet, 

hade nu Byggnadsnämnden hemställt att Stadsfullmäktige ville besluta att godkänna nu 

föreliggande förslag till ny stadsplan för Östermalm med bibehållande av kvarteret Cedern 

som byggnadskvarter, men med den ändring att Lulsundsgatan framdrages utanför 

seminarietomtens sydöstra hörn enligt kartan med streckade linjer inriktad riktning att i 

förslaget till byggnadsbestämmelser följande tillägg göres: ”uthus å tomterna i 

seminariekvarteret få icke uppföras mot seminariets gräns eller med baksida mot detsamma, 

utan måste uppföras mot annan granntomt och minst 6 meter från seminarietomten” samt att 

Byggnadsnämnden erhåller i uppdrag att efter förnyade åtgärder enligt Kungl.Kungörelsen 

den 31augusti 1907 ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om fastställelse å den 

ändring i stadsplanen, som å kartan angives, inklusive föreslagen tomtindelning för kvarteret 

Pilen, Säljen Häggen, Syrenen, Oxeln, Hasseln, Cedern och Seminariekvarteret. 

Beredningsnämnden hade därefter föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad 

Byggnadsnämnden sålunda föreslagit, med den ändring, att kvarteret Cedern skall bibehållas 

såsom allmän plats. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige att återremittera 

detsamma till Byggnadsnämnden för uppgörande av ett alternativt förslag, som mera tager 

hänsyn till de av Kungl.Överintendentsämbetet uttalade önskemål, och i vilket trafikleden 

söder och öster om seminariekvarteret med hänsyn till de dryga kostnaderna för dess 

anordnande i förhållande till den därav härflytande nyttan i alla händelser är utesluten. 

 

§11. 

Sedan Stadsfullmäktige vid behandling å sammanträde den 15 december 1913 av förslag till 

ändring i gällande stadsplan över södra hamnområdet återremitterat ärendet till 

Hamndirektionen och Byggnadsnämnden för yttrande rörande ett par då väckta 

ändringsförslag hade sådana yttrande nu inkommit från Hamndirektionen och 

Byggnadsnämnden. Vid föredragning av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan 

av Beredningsnämnden att i anslutning till sitt den 12 september 1912 fattade beslut ingå till 



Kungl.Maj:t med underdånig ansökan om fastställelse av följande å en av stadsingenjören E. 

Kinnman upprättad karta närmare angivna ändringar i nu gällande stadsplan rörande södra 

hamnplanen, nämligen: 

Kvarteret Kajan avskäres snett å södra sidan, Kvarteret Ankan avskäres snett å södra sidan. 

Kvarteret Harren och Gersen 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 sex mindre kvarter, Alen, Salen, 

Räkan, Kräftan, Hummern och Krabban; Kajlinjen ändras dels enligt redan utförd kajer, dels 

så att kurvorna borttagas, då en rak linje torde vara lämpligare för båtars tilläggning, allt enligt 

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 eller för kombinerade affärs- och bostadsbyggnader. Tomterna i 

kvarteren Harren, Gersen, Alen, Kräftan, Hummern och Krabban samt tomterna 1 och 2 i 

kvarteret Gäddan avses för uppdrag. Kvarteret Räkan avses för industriella ändamål, kvarteret 

Salen för vanliga byggnadsändamål. 

 

§12. 

Sedan Stadskamreraren med ledning av de erfarenheter, som vunnit under tiden efter 

Drätselkontorets upprättande till Drätselkammaren inkommit med förslag till behövlig 

omreglering av Drätselkontoret och dess tjänstebefattningar hade Drätselkammaren med 

godkännande av detta förslag hemställt att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut att 

Stadskamreraren befrias från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos 

Hamndirektionen att en ny befattning inrättas å Drätselkontoret benämnd kontorsskrivare med 

ett arvode pr år av 1800 kronor varav 1440 kronor i lön och 360 kronor i 

tjänstgöringspenningar samt tre ålderstillägg å 150 kronor efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst 

samt att de bestämmelser som finnas angivna för Drätselkontoret och dess tjänstemän skola i 

tillämpliga delar gälla även för kontorsskrivaren med den ändring att föreskrivet 

pensionsbidrag sätts till 2 procent av lönen. Hamndirektionen vars yttrande inhämtats över 

detta förslag hade förklarat sig ej ha något att erinra om bara Stadskamreraren ålades att vara 

närvarande vid direktionens sammanträden vid behandling av sådan frågor där hans närvaro 

ansågs önskvärd och hade Hamndirektionen därjämte anhållit om bemyndigande att därest 

Drätselkammarens förslag vunnit Stadsfullmäktiges bifall få anställa annan sekreterare emot 

en avlöning av 500 kronor av hamnens medel. Beredningsnämnden hade hemställt att 

Stadsfullmäktige ville bifalla Drätselkammarens förslag med däri av Hamndirektionen gjorda 

tillägg samt bestämma att omregleringen skulle träda i kraft från och med den 1 

nästkommande april. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige att remittera 

detsamma till Lönenämnden för yttrande. 

 

§13. 

Extra hjälpmontören vid elektricitetsverket David Lindblom, som genom olycksfall i arbete 

för verkets räkning den 8 juli 1914 avbrutit sitt ena lårben, hade av Stadsfullmäktige den 10 

decmber 1914 erhållit ett belopp av 100 kronor i sjukhjälp, tills frågan om ytterligare 

olycksfallersättning efter närmare utredning kunde tagas i omprövning. Sedan dylik utredning 

nu verkställts av elektricitetsverkets föreståndare och Stadskamreraren hade Drätselkammaren 

hos Stadsfullmäktige hemställt om bemyndigande för Kammaren att till Lindblom utbetala en 

ersättning av kr.2:25 per dag f.o.m. den 8 juli 1914 t.o.m den 8 februari 1915 eller för 

sammanlagt 181 dagar kr 407:25 efter avdrag av det utav Stadsfullmäktige förut förskottsvis 

beviljade belopp 100 kronor. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige 

detta Drätselkammarens förslag samt bestämde, att nu beviljade beloppet skulle utgå ur 

olycksfallsförsäkringsfonden. 



 

§14. 

Uti angivet yttrande över en del av skolkökslärarinnan Karin Flemström hos Stadsfullmäktige 

gjord ansökan om ett årligt anslag av 50 kronor för skjutsar till Karlsvik vid de tillfällen, då 

hon på grund av dåliga väderleksförhållanden måste anlita sådana, hade Folkskolestyrelsen 

med 4 röster mot 4 och ordförandens utslagsröst i så måtto tillstyrkt sökandens anhållan, att 

hon måtte tillerkännas rätt till fri skjuts vid de tillfällen, då sådan prövats nödvändig, dock att 

ersättningen för dessa skjutsar under ett kalenderår ej finge övertsiga 50 kronor. Vid 

föredragning av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att 

avslå ansökningen. 

 

§15. 

På förslag av Beredningsnämnden biföll Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord 

begäran om bemyndigande för Kammaren att när i beskattningsfrågor utslag från 

Kungl.Kammarrätten föreligger efter prövning i varje fall bevilja restitution i enlighet med 

utslaget av belopp intill 100 kronor. 

 

§16. 

Genom beslut den 26 november 1914 hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat 

en av kopparslagaren J.O.Sundqvist gjord begäran om tillstånd att få tillbygga ett trapphus 

samt ändra takfallet och inreda två vindsrum i boningshuset å tomt n:o 268 i kvarteret Laken i 

och för utredning rörande kostnaden för inköp av hela fastigheten n:o 268 och den del av n:o 

268 c, som faller inom Sandviksgatan, med eller utan byggnad för tillsammans 2400 resp. 

2000 kr eller också den del av fastighet n:o 268, som ligger mellan nuvarande Sandviksgatans 

södra gatulinje och å ärendet vidliggande karta med röd färg inritad linje med eller utan därå 

befintlig byggnad till ett pris av 2600 kr resp. 2300 kr. I enlighet med vad Stadskamreraren 

föreslagit hade Drätselkammaren för egen del tillstyrkt antagandet av det utav Sundqvist 

lämnade anbud att försälja dels fastighet n:o 268 c som faller inom Sandviksgatan, dels den 

del av fastighet n.o 268, som ligger mellan nuvarande gatans södra gatulinje och en med röd 

färg å kartan intitad linje, dragen parallell med fastighetens nuvarande norra gräns, 18,6 meter 

från densamma, vilket område tillhopa med förutnämnda del av fastighet n.o 268 c enligt 

Stadsingenjörens uppgift utgör 292 kvm, allt till ett pris av 2300 kr excl. Byggnaden. 

Beredningsnämnden, som ansåg de fordrade priserna för höga hade därefter hemställt att 

Stadsfullmäktige ville bevilja Sundqvist tillstånd till de begärda tilbyggnadsarbetena dock 

under villkor att han förklarar sig villig att vid en eventuell inlösen av området avstå från 

ersättning för det högre värde fastigheten genom ombyggnaden erhåller. Vid behandling av 

detta ärende beslöt Stadsfullmäktige att avslå Sundqvists begäran. 

 

§17. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av J. L. Edlund gjord 

begäran om tillstånd att å verkan n:o 420–421 å Mjölkudden få uppföra en ladugårdsbyggnad 

enligt bifogad ritning och tomtkarta, hade Drätselkammaren, då byggnadsföretaget, som i 

själva verket endast utgör en flyttning av byggnaden, avser en för jordbruksändamål 

nödvändig byggnad samt byggnadsplatsen är så vald, att den icke kommer att ligga i någon 

trafikled, hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till Edlunds ansökning. På 

Beredningsnämndens förslag biföll Stadsfullmäktige ansökningen. 

 

§18. 

Sedan Stadsfullmäktige med anledning av framställda förslag om ändring av § 58 mom. 1 och 

4 av förslaget till ny brandordning återremitterat ärendet till Drätselkammaren, hade 



Kammaren efter inhämtande av Brandchefens yttrande föreslagit: att första stycket i mom. 1 

av § 58 får följande lydelse: ”Varje husägare är pliktig att så ofta det tarvas bekosta sotning i 

skorstenspiporna och rören från eldstäderna i huset, vilket bör ske minst ------” samt att fjärde 

stycket av samma mom. ändras sålunda:”en gång om året i kakelugnar och andra eldstäder, 

som endast till rums uppväramnde och ej till kokning begagnas; och bör detta verkställas 

mellan den 15 april och den 1 november”. Beträffande vidare föreslagen ändring i § 58 mom. 

4 hade Drätselkammaren ansett, att då enligt sakkunniges utsago utbränning endats skulle 

kunna från husägarens sida med berättigande ifrågakomma beträffande spräckta eller på annat 

sätt skadade pipor, onödigt vore att bestämma, att även husägarens medgivande skall 

utverkas, då sotaremästaren i fråga om sådana icke felfria pipor har brandordningens § 61 att 

tillgripa. I anslutning härtill hade Drätselkammaren föreslagit följande ändrade lydelse av § 58 

mom. 4: ”Skorstenspipors rengöring medelst utbränning fär ej ske utan Brandchefens 

medgivande samt efter anmälean hos polismyndighet”. Vid föredragning av detta ärende 

biföll Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden Drätselkammarens här ovan 

angivna förslag till ändringar i § 58 av förslaget till brandordning med det tillägg till mom. 4, 

att före orden ”brandchefens medgivande” insättas orden ”husägarens vetskap och”. 

 

§19. 

Efter föredragning av upprättad förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av 

fattigdom eller sjuklighet bör befrias från mantalpenningars utgörande för år 1915, beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin del godkänna densamma. 

 

 

 

§20. 

Uti en till Satdsfullmäktige ingiven skrifvelse hade direktören C.Tillman på anförda skäl 

avsagt sig uppdraget att vara revisor av stadens räkenskaper för år 1914; och beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att godkänna avsägelsen samt att till 

revisor i hans ställe utse kassören K.Mattsson. 

 

§21. 

John V. Kindstedt hade hos Stadsfullmäktige anhållit om befrielse från erläggande av honom 

påförda kommunalutskylder för år 1913 av skäl att hans inkomst under 1912 ej uppgått till 

mer än 304 kr 13 öre. Uti angivet yttrande över denna ansökan hade Drätselkammaren, som ej 

ville betvivla riktigheten av sökandens uppgifter, vilka dock vore obestyrkta, beslutit att då 

lagliga skäl för avkortningen i fråga ej föreligga, avstyrka bifall till ansökningen. På 

Beredningsnämndens hemställan avslog Stadsfullmäktige ansökningen. 

 

§22. 

Vid behandling av Folkskolestyrelsens förslag till lönestat för vaktmästaren vid Karlsviks 

skola, vilken stat upptager en kontant avlöning av 300 kronor per år, samt bostad om ett rum 

och kök, jämte vedbrand och lyse, hade Lönenämnden under framhållande att ifrågavarande 

tjänst tydligen måste betraktas som en bisyssla och då Nämnden ännu saknade erfarenhet om 

omfånget av det därmed förenade arbetet, tillstyrkt, att det av Folkskolestyrelsen föreslagna 

arvodet måtte beviljas att tills vidare utgå. På Beredningsnämndens hemställan biföllo 

Stadsfullmäktige Lönenämndens förslag. 

 

§23. 

Sedan Lönenämnden förklarar sig icke kunna fatta beslut rörande en av Stadsfullmäktige till 

Nämnden remitterad ansökan från hamnbokhållaren B. Fridström om löneförhöjning, innan 



Nämnden fått detaljerade uppgifter om såväl arbete, som för närvarande utföres av 

Hamnmästaren som det arbete som utföres av hamnbokhållaren, samt gränsen mellan dessa 

befattningshavares olika uppgifter i förhållande till vars och ens tjänst blivit för framtiden 

närmare bestämd, beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att remittera 

ärendet till Hamndirektionen för yttrande. 

 

§24. 

Med anledning av en utav vaktmästaren vid Östra folkskolan V. Lund hos Stadsfullmäktige 

gjord begäran om löneförhöjning som i oktober 1913 gjordes av såväl vaktmästare Lund som 

vaktmästaren i Västra folkskolan D. Nilsson hos Stadsfullmäktige hemställt att ett personligt 

lönetillägg för år 1914 måtte beviljas båda vaktmästarne med 100 kronor åt vardera. 

Lönenämnden som avgivit yttrande över vaktmästare Lunds framställning hade då Lund från 

och med detta år uppflyttats i tredje lönegraden med en kontant lön av 1300 kronor, jämte fri 

bostad, bränsle och lyse och ej hade det sämre ställt i frågavarande avseende än övriga med 

honom likställda befattningshavare och då det ej vore att antaga, att de extra inkomster Lund 

såsom skolans vaktmästare haft tillfälle att förtjäna under de närmaste tiden komme att 

avsevärt minskas ansett att ansökningen ej borde till någon åtgärd föranleda. Vid behandling 

av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla 

Lönenämndens förslag ävensom bestämma att ej heller framställningen rörande vaktmästaren 

vid Västra folkskolan skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§25. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträden den 23 januari och den 26 februari 1914 till 

Lönenämnden remitterat frågan om ordnande av tillsyningsmannens vid hälsovården V. 

Oskarsson löneförmåner såsom Hälsovårdsnämnden tillsyningsman hade Lönenämnden till en 

början erinrat, att Oscarsson som den 1 september 1902 anställts som ordinarie innehavare av 

befattningen, enligt den år 1912 fastställda lönestaten med en kontant lön av 1700 kronor 

jämte fri bostad, vedbrand och lyse värderat till 400 kronor, samt att hans sammanlagda 

löneinkomster i högsta lönegraden från den 1 januari 1918 alltså skulle uppgå till 2250 

kronor. Lönenämnden hade vidrae inhämtat, att Oscarsson som ännu ej ingått på nu 

omnämnda lönestat, enligt gamla staten uppburit kontant 1200 kronor årligen samt åtnjutit 

ovannämnda naturaförmåner och dessutom såsom tillsyningsman över fosterbarnsvården 

uppburit 50 kronor om året samt att han för verkställda desinfektioner åtnjutit en ersättning av 

för år 1913 kronor 242:20 och för år 1914 kronor 224:-. Enär skälig anledning icke kunde 

anses föreligga till frångående i något avseende av de uti den år 1912 fastställda lönestaten för 

hälsovårdstillsyningsmannen bestämda löneförmånerna, hade Lönenämnden därefter beslutit 

hemställa, att dessa fortfarande skulle lända till efterrättelse. Därjämte hade Lönenämnden 

därefter beslutit hemställa att dessa fortfarande skulle lända till efterrättelse. Därjämte hade 

Lönenämnden gjort det uttalandet, att den ersättning som Oskarsson årligen uppburit för 

tillsynen över fosterbarnsvården, ej vore att betrakta såsom en med hälsovårdsnämndens 

tillsyningsmannabefattning förenad sportel, utan borde fastställas såsom särskilt anslag på 

Hälsovårdsnämndens stat. Slutligen hade Lönenämnden med anledning av den utav 

Hälsovårdsnämnden hos Stadsfullmäktige gjorda framställning att en särskild ersättning av 

200 kronor årligen måtte tillerkännas Oskarsson för honom åliggande tillsyn till 

förekommande av olycksfall i arbete föreslagit, att arvodet till det kommunala 

tillsyningsorganet för yrkesinspektionen måtte bestämmas att tills vidare utgå med 300 kronor 

årligen. Vid företagen behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden vad Lönenämnden sålunda föreslagit. 

 

§26. 



Sedan Stadsfullmäktige till Lönenämnden remitterat en av stadens brandchef gjord 

framställning om reglering av löneförmånerna för brandkårens befäl, hade Lönenämnden som 

ansåg att brandkårens underbefäl på det sätt borde inrangeras i lönestaten, att brandmästaren 

hänföres till lönegrupp I och brandmännen till lönegrupp II, i huvudsaklig överensstämmelse 

med ett av brandchefen uppgjort förslag hos Stadsfullmäktige föreslagit följande lönestat: 

Lönegrupp I Brandmästaren 

Arvode……………………………………………..Kr.2000:- varav 1600 kronor kontant och 

400 kronor beräknat värde av fri bostad, vedbrand och lyse vartill kommer fri 

uniformsbeklädnad. Två ålderstillägg efter resp. 5 och 10 års tjänst å 250 kronor. 

Lönegrupp II Brandförmännen 

Arvode ……………………………………………..Kr.1800:- varav 1500 kronor kontant och 

300 kronor beräknat värde av fri bostad, vedbrand och lyse vartill kommer fri 

uniformsbeklädnad. Tre ålderstillägg efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst å 150 kronor. 

Brandmästaren och Brandförmännen äga rätt till den fria läkarevård, som stadsläkaren enligt 

sin instruktion är skyldig att lämna. Såsom villkor för erhållande av denna lönereglering 

bestämmes: att samtidigt med det nya lönestaten träder i kraft det av Stadsfullmäktige den 3 

juni 1912 fasttällda lönereglemente måtte äga tillämpning å brandmästaren och 

brandförmännen samt att nämnda befattningshavare i likhet med vissa andra tjänstemän 

skyldigkännas att, intill dess annorledes kan vara bestämt i avseende å pensioneringen, såsom 

bidrag till sin pensionering årligen erlägga två procent å innevarande löner. Därjämte hade 

lönenämnden föreslagit att ovan angivna lönereglering skulle gälla retroaktivt från och med 

den 1 januari 1915 samt att de nuvarande innehavarne av befattningarne i fråga skulle äga rätt 

att räkna lönetur från och med nedan angivna år. 

Brandmästaren O.P.O.Stråle 1905 

Brandförmannen A.A. Hedström 1911. W.Rosendahl 1913. Beträffande vice hade 

Lönenämnden ansett, att då nuvarande innehavaren av denna befattning vore tjänstgörande 

poliskonstapel och med hänsyn till omfånget av det arbete, som ålåge honom såsom chef för 

reservbrandkåren, någon anledning till löneförhöjning ej förelåge. Rörande den för 

brandchefen ifrågasatta löneregleringen hade nämnden beslutit uppskjuta behandlingen av 

densamma till ett senare sammanträde. Vid detta ärendes behandling beslöt Stadsfullmäktige 

på hemställan av Beredningsnämnden att antaga den av Lönenämnden föreslagna lönestat för 

brandmästaren och brandförmännen med därvid fogade villkor och tillägg samt bestämde, att 

för löneregleringens genomförande för innevarande år erforderligt belopp skulle anskaffas 

genom uttaxering. 

 

§27. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En skrivelse från Länstyrelsen med begäran om val av en eller flera revisorer av stadens 

kommunla hjälpkommitté; 

2:o) Fattigvårdsstyrelsens framställning rörande användningen av anslaget till understöd åt 

behövande mobiliserades familjer; 

3:o) Magistratens begäran om indragning av särskilda telefoner till borgmästarens och 

magistratssekreterarens tjänsterum; 

4:o) Hälsovårdsnämndens framställning om anordnande av observationsplats för kolera; 

5:o) Brandmästarens O.P Stråhles begäran om resebidrag för bevistande av Svenska 

Brandmannaförbundets årsmöte; 

6:o) Drätselkammarens framställning rörande tillämpningen av § 4 i reglementet för Luleå 

stads drätselkontor. 

7:o) Magistratens framställning om anordnande av telefon på stadens bekostnad åt stadens 

skötare. 



8:o) O.Linders avsägelse av ledamotskap i Hamndirektionen och Taxerinsgnämnden. 

 

§28. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En av F.J Holmqvist hos Kungl. Maj:t gjord ansökan om tillstånd till anläggande av ett 

eget hem å Luleå stads donationsjord; 

2:o) V. Oskarssons begäran om tillstånd till reparationsarbeten å byggnaderna å hans vreta n:o 

72 – 76; 

3:o) Ida Bergqvists begäran om avkortning av kommunalutskylder. 

 

§29. 

Till Lönenämnden remitterades: 

1.o) Drätselkammarens förslag å den mängd elektrisk ström, som skall erhållas fritt av 

elektricitetsverkets personal; 

2.o) Eldaren K.J. Anderssons begäran om fri elektrisk ström för belysning i bostaden. 

 

§30. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Falk på grund av vad som förekommit i 

ortspressen rörande vissa missförhållanden vid stadens epidemisjukhus hemställt, att 

Stadsfullmäktige måtte genom Magistraten infordra Hälsovårdsnämndens förklaring rörande 

dels en av hälsovårdstillsyningsmannen och Herr B.A. Hellsten avgiven rapport angående 

svåra missförhållanden vid epidemisjukhuset, dels ock vilken eller vilka som äro närmast 

ansvariga för att de påpekade oegentligheterna kunnat förekomma. På hemställan av 

Beredningsnämnden beslöt Stadsfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Justeras:                                                                  Som ovan 

Per Segerstedt                                                        På Stadsfullmäktiges vägnar 

Anna Svensson                                                       Per Segerstedt/A.Holm 

C.A.Flemström” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 29 mars 1915. 

Närvarande: Herrar Kjellman, Rosengren Sandström, Hellsten och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollet för den 23 mars 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Sedan Hälsovårdstillsyningsmannen W. Oscarsson anmärkt, att han nu önskade återtaga sin 

vid första sammanträdet beviljade afskedsansökan, beslöt nämnden uppdraga åt rådman 

Sandström att till ett kommande sammanträde utreda huruvida nämnden kunde upptaga frågan 

till ny behandling. 

 

§3. 

Till nämnden hade från stadsläkaren S. Kjellman inkommit en så lydande skrifvelse: 

”Till Hälsovårdsnämnden, Luleå” Den 12 dennes kl: 7 – 8 e.m. öfverlämnade Nämndens 

sekreterare till mig närslutna till nämnden ställda och till honom den 9 dennes inkomna 

skrifvelse. Sedan jag tagit del af densamma och mycket förvånats öfver dess innehåll, 

uppringde jag mellan 9 och 10 påföljande morgon den mig mest sympatiske af 

undertecknarne herr B.A. Hellsten, som under vårt samtal förklarade, att skrifvelsen icke 



tillkommit för att på något sätt anmärka mot min skötsel af Epidemisjukhuset, och som, då jag 

framhöll att skrifvelsens adresserande till nämnden och ej till mig – sjukhusets läkare – gaf 

stöd åt min uppfattning, att skrifvelsen klandrade mig, förklarade sig villig att ändra adressen 

och ställa skrifvelsen till mig personligen. Jag anhöll då hos herr Hellsten, att han ville sätta 

sig i förbindelse med tillsyningsman Oscarsson för att få dennes medgifvande till 

adressförändringen, hvilket herr Hellsten lofvade mig. Sedan dess har jag ej underrättats om 

att herr Hellstens förslag af tillsyningsmannen afböjts, hvarför jag den 23 dennes före 

hälsovårdnämndens sammanträde ändrade adressen i skrifvelsen, som jag medtog till 

sammanträdet, för den händelse densamme skulle föras på tal. Då ej så hände, och herrar 

Hellsten och Oscarsson ej vid sammanträdet inkomna med värderingsinstrument öfver en del 

inventarier, som f.d vaktmästaren Johansson hembjudit staden till inlösen, och som föranledt 

deras besök vid sjukhuset den 2/3, hade jag ingen anledning vid sammanträdet föredraga den 

till mig ingångna, enligt mitt förmenande för dem synnerligen komprometterande skrifvelsen. 

Något undertryckande af till Hälsovårdsnämnden ställd skrifvelse har jag icke låtit komma 

mig till last, väl vetande att huru dum, vilseledande eller falsk en till nämnden ställd skrifvelse 

än må vara, ett undertryckande af densamma, alltid skulle medföra obehag för undertryckaren. 

Alltid finns ju af naturen onda människor, som ha sin högsta glädje, att kunna påvisa felsteg 

hos andra och genom skandalpressen bringa sina bemödanden och eventuela framgångar till 

allmänhetens kännedom. Att ens kunna ifrågasätta, såsom det gjorts af en här i staden 

utkommande tidning, att nämndens ordförande skulle söka undertrycka en till nämndens 

sekreterare ingifven och af en dess ledamot samt tillsyningsmannen undertecknad skrifvelse, 

faller ju på sin egen orimlighet. Den 13 dennes besöket jag omedelbart efter min mottagning, 

Epidemisjukhuset, uppläste för sköterskan den oförmälda anklagelseakten, som i många 

afseenden visade sig vara falsk, öfverdrifven och vilseledande. Innan jag här genomgår 

skrifvelsens olika punkter, ber jag för nämnden få framhålla huru jag fattat mina skyldigheter 

som läkare vid Luleå stads epidemisjukhus. 

 

1:o) att där lämna läkarevård åt intagna sjuka; 

2:o) att tillse att renlighet  och ordning uppehålles inom sjukhuset. Någon befattning med 

sjukhusets ekonomi, yttre förhållanden, vården av vattenledningen, elektriska ledningen, 

desinfektionsugn, snöskottning, vedintagning m.m. anser jag mig ej skyldig taga, för så vidt ej 

missförhållanden därutinnan påkalla mitt ingripande. Jag öfvergår till skrifvelsen. Anmärkta 

missförhållanden i desinfektionsrummet har jag ej anledning yttra mig om. Vaktmästare 

Johansson har under vintern af sköterskan ej kunnat förmås verkställa ångning. ”Han ville ej 

riskera sin hälsa”. Vaktmästare Largén, som af nämnden vidtalats att mot ersättning 

ombesörja ångningen m.m har för mig förklarat, att desinfektionsugnen vore ”omöjlig eller 

oduglig”. ” I tvättstugan funnos diverse smutskläder förvarade”Smutskläderna” voro madrass 

och kuddöfverdrag, som af landstormen ditsändst i och för ångning, som ej kunnat utföras. De 

vore snyggt upplagda och förvarad. Den ”myckna snön” vid nedgången – tillhör yttre 

renhållningen. ”Att Epidemisjukhusets kök var i ostädadt skick” Har af mig ej vid mina besök 

där kunnat konstateras. Min kusk Gustaf Karlsson har i min närvaro inför första 

provinsialläkaren intygat, att köket vid de till minst ett 20-tal uppgående gånger, han i år 

uppehållet sig där under väntan på mig alltid varit snyggt och ordentligt städadt. ”Korridoren 

till diffteriafdelningen var i mycket smutsigt o.s.v. skick”. Vattenledningsarbetare gingo vid 

tiden för inspektionen ut och in där och nedsmutsade golfvet. Smutsen var ej hälsofarlig. 

Angående frusna rörledningar kan jag ej yttra mig men beklagar olyckan. ”Vattnet forsade  

öfver golfvet” på grund häraf att materialet i den nyinsatta badkaminen enl.mekanikus Selins 

antagande var för svagt före trycket i vår vattenledning. ”Vattnet i tvättställen i badrummen 

var fruset till tjocka iskakor och vid vridning på kranarna till tvättställen framrann ett tjockt 

rostigt vatten” I badrummen finnes ej och har ej under den tid jag varit läkare vid Luleå stads 



epidemisjukhus funnits några tvättställ. I diffteriafdelningens toalettrum fanns vid 

inspektionen förutom 2 – 3 rena nattkärl, ett med frusen fast afföring, hvilka ditsatts kvällen 

förut, och sköterskebiträdet var vid ”inspektionen” sysselsatt med kokning af vatten för deras 

rengöring. I samma rum funnes ett orent sänglinne. Förvaringsplats sedan gammalt. Luften 

omöjlig att få god med den typ af slasktratt  som finnas. Ett orent stickbäcken hade stått där 

något längre. ”I en intill detta rum belägen sjuksal voro utredningspersedlar liggande hoptals 

på golfvet och på förfrågan upplystes att rummen stått så en längre tid, enär de ej vore 

desinfekterade”. Salen var desinfekterad och innehöll desinfekterade utredningspersedlar. Det 

intill belägna rummet fanns en uppbäddad säng. I sharlakansfeberafdelningens toilett funnes 

förutom 2 – 3 rena nattkärl, och väl afskiljda från dem, 2 orena ditsatta kvällen förut. Biträdet 

vid ”inspektionen” sysselsatt med vattenkokning för dess rengöring. Tillsyn öfver 

snöskottning från taken torde tillkomma Stadsbyggmästaren. ”Att sopor och afträde icke 

samlades upp i kärl utan att  dylika utkastades vid uthusväggens ena gafvel, på marken.”Aska 

och sot läggas där fortfarande enligt anvisning af f. vaktmästaren. Anordningen godkänd af 

mig. Annat affall brännes i spis. Vid min inspektion fanns dock ungefär ett fång spånor och 

skräp, ditkastade af ett extra biträde. Ved hade nu liksom under vaktmästare Johanssons tid 

inkastadts genom ett fönster i vedboden. Bågen något skadad. De i trappan till uthusvinden 

funna utredningspersedlarne vore desinfekterade och utgjordes af en dyna, 3 fattas och en 

liten kudde.”Totalintrycket af Epidemisjukhuset var att ingen som helst tillstymmelse till 

ordning finnes.” Vid min inspektion den 13 dennes förefanns ej anledning anmärka mot 

renlighet eller god ordning inom sjukhuset, och vid den inspektion, som förste 

provinsialläkaren på min begäran sedan i mitt sällskap företagit, fann han ingen anmärkning 

mot renlighet och god ordning inom sjukhuset, hvilket har godhetsfullt gifvit mig tillstånd för 

nämnden framhålla, samt att han som ofta förut besökt sjukhuset, aldrig haft anledning till 

sådan anmärkning. Någon anmärkning af stiftelsens uppehållande af renlighet och ordning 

inom sjukhuset har icke af de under de senaste åren tjänstgörande stadsläkarevikarierna 

framfört. Med anledning af den absoluta frånvaro af eftertanke, som tydligen förefunnits hos 

de båda ”inspektörerna” vid deras ”inspektion” som enl. mitt förmenande lätt kunnat medföra 

smittspridning, och möjligen äfven gjort det, har jag strängeligen tillhållit sköterskan och icke 

inom sjukhusets isoleringsafdelning insläppa obehöriga utan mitt särskilda tillstånd och 

endast under min personliga öfvervakning. Slutligen kan jag ej underlåta att framhålla , att då 

olyckan nu en gång skett och ”inspektion” verkställts, det borde varit de herrarne högst 

angeläget att ofördröjligen underrätta mig om de rådande missförhållandena, så att jag i 

egenskap av sjukhustets läkare blifvit satt i tillfälle att omedelbart ingripa bland annat genom 

eventuel internering af inspektörerna till förekommande af smittospridning. Luleå den 27 

mars 1915. Sven Kjellman, Stadsläkare. Den af herrar Hellsten och Oscarsson afgifna 

rapporter var af följande lydelse: ”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Då undertecknade denna 

dag besökte  stadens epidemisjukhus för att fullgöra det oss vid Nämndens förra sammanträde 

ålagda uppdraget att inventera och värdera diverse inventarier som af Epidemisjukhusets förre 

vaktmästare hembjudits staden  till inlösen, kommo vi efter uppdragets fullgörande att göra ett 

besök inne i sjukhuset af anledning att vi ryktesvis hört att badkaminerna skulle vara 

sönderfrusna. Vi iaktogo därvid: att i desinfektionsrummet var ångningsgrytan i hög grad 

rostig invändigt. På golfvet i ångrummet var en större bäck med smutsigt delvis fruset vatten, 

som runnit från tvättstugan in i detsamma., att i tvättstugan funnes diverse smutskläder 

förvarade, att vid nedgången till desinfektionsrummet var så mycket snö hopsadt att dörren 

eller luckan öfver nedgången brutits i gångjärnen, att Epidemisjukhusets kök var i ostädadt 

skick, att inne i förra vaktmästarebostaden låg en mängd spår och affall efter snickerier och 

reparationer, att korridoren till venstra sjukhusafdelningen var mycket smutsigt skick, den var 

svart af sot och smuts på golfvet, att badkaminerna i badrummen och rörledningarne vore 

sönderfrusna och att ett af badrummen vattnet forsade öfver golfvet, att vattnet i tvättställen i 



badrummen var fruset till tjocka iskakor och vid vridning på kranarne till tvättställen framrann 

ett tjockt rostigt vatten, att i ett toilettrum eller klosett, hvad det nu må vara afsedt till, längst 

till venster fanns inkastadt, dels en hel samling smutsiga kläder, dels en hop nattkärl 

innehållande gammal torr och delvis förruttnad latrin. Kärlens yttre sidor voro äfven 

förorenade af latrin. Kärlens yttre sidor voro äfven förorenade af latrin. En del stickbäcken 

innehållande samma slags orenlighet voro ställd i en urinoirtratt, hvilken äfven innehöll 

samma vedervärdigas orenlighetsämnen. Lukten i detta rum verkade rent outhärdlig, att i en 

intill detta rum belägen sjuksal vore sängutredningspersedlar liggande hoptals på golfvet och 

på förfrågan upplystes att rummen stått så en längre tid enär de ej voro desinfekterade, att ett 

annat intill beläget rum var i samma skick, att klosetten eller toiletten å andra afdelningar var i 

samma skick , som den förut relaterade, att snö å Epidemisjukhusets yttertak samlats i sådan 

mängd att det kan vara fara värdt att olycka däraf lätt kan ske, att sopor och affall icke 

samlades upp i kärl utan att dylikt utkastades vid uthusväggens ena gafvel, på marken, att 

veden icke inbars genom dörren i vedboden, utan att en fönsterruta utslagits och genom denna 

kastades sedan veden in så att fönsterbågen syntes tagit skada däraf, att 

sängutredningspersedlar voro liggande i trappan till uthusvinden och såvidt kunde ses voro 

dessa icke rengjorda. Totalintrycket af Epidemisjukhuset var att ingen som helst tillstymmelse 

till ordning fanns. Luleå den 2 mars 1915. Wilh. Oscarsson Hälsovårdstillsyningsman B.A. 

Hellsten, ledamot af Hälsovårdsnämnden. Efter föredragning häraf anhöll herr ordföranden att 

få ytterligare betona att han ej ansåg sig hafva gjort något som helst försök att undertrycka 

den skrifvelsen omnämnda anmälan, hvilka han på i skrifvelsen anförda skäl betraktade som 

ställd till sig i egenskap af sjukhusets läkare. Han anhöll vidare, att herr Hellsten ville inför 

nämnden vitsorda riktigheten af det i skrifvelsen relaterade telefonsamtalet. Herr Hellsten 

vitsordade att han medgifvit att rapporten ställdes till doktor Kjellman, dock icke såsom 

stadsläkare utan i egenskap af hälsovårdsnämndens ordförande. Anledningen till att han ej vid 

sammanträdet den 28 mars bragte rapporten på tal förklarade han voro den, att han varit 

öfvertygad om att densamma såsom ställd till nämndens ordförande i hvarje fall måste bringas 

till nämndens kännedom. På fråga af ordföranden, huruvida han noggrant genomläst 

rapporten, innan han underskref densamma, svarade herr Hellsten att han läst rapporten och 

vidhöll dess riktighet. Han hade vid åtskilliga tillfällen varit sysselsatt med arbete vid 

Epidemisjukhuset, men aldrig förut uppmärksammat sådana brister i skötseln som nu. Någon 

brådska med aflämnande af rapporten, som han underskrifvit den 9 mars, hade han med 

hänsyn till årstiden ej ansett förefinnas. Hälsovårdstillsyningsmannen Oscarsson upplyste, att 

han skrifvit rapporten samma dag besöket å sjukhuset gjorts d.v.s. den 2 mars men ej förrän 

den 9 kunnat få herr Hellstens underskrift. Ordföranden förklarade, att rapporten, som enligt 

hans uppfattning varit ställd till honom personligen, icke, därest den ej bragts på tal, skulle 

kommit till nämndens kännedom, detta på den grund att han funnit den i hög grad 

vilseledande och ägnat att hos allmänheten undergräfva förtroendet för sjukhuset. Nämnden 

beslöt nu, att sammanträdet skulle fortsätta på Epidemisjukhuset, där rapporten punkt för 

punkt skulle genomgås och förhör anställas med personalen. Vid inspektion af 

desinfektionsrummet konstaterades, att ångningspannan var rostig. Detta hade redan förut 

uppmärksammats af nämnden, hvilket framginge af dess protokoll för den 28 oktober 1913 § 

2, jämte ett af herrar B.A. Hellsten och Hugo Backteman till nämndens sammanträde afgifvet 

utlåtande, enligt hvilket pannans dåliga tillstånd tillskrefs dåvarande vaktmästaren Johanssons 

vanskötsel af densamma. Något smutsigt vatten från tvättstugan kunde ej upptäckas och hade 

ej heller iakttagits af herr Larzén, hvilken åtagit sig att t.v sköta ångningen vid sjukhuset. Herr 

Larzén meddelade på tillfrågan, att pannan var så dålig, att ångning ej kunde göras utan fara 

för klädernas förstöring. I tvättstugan funnos förvarade hoplagda i ett hörn en del madrasser- 

och plädar enligt uppgift tillhörande Neder-Luleå landstorm. Några andra kläder hade ej af 

herrar Hellsten och Ocarsson där iakttagits. Å luckan vid nedgången konstaterades ett brutet 



gångjärn. Någon myckenhet av snö kunde där ej upptäckas. Köket befanns vid nämndens 

inspektion vara snyggt och i städadt skick. Kusken Gustaf Karlsson, som brukade skjutsa 

doktor Kjellman till sjukhuset, vitsordade att köket vid hans till minst ett tjugotal gånger 

uppgående besök, där i år alltid företett samma utseende. Herr Oscarsson påstod, att spånor 

funnes på köksgolfvet den 2 mars, hvilket af biträdet bestämdt förnekades, hvarjämte 

sköterskan meddelade, att köket skurades hvarje fredag. Däremot vidgick biträdet, att i ett 

invid köket beläget rum, som vid tiden för inspektionen var oanvändt, legat några spånor. 

Beträffande de anmärkingar, som framställts mot korridoren i diffteriafdelningen, lämnade 

biträdet enahanda uppgifter som stadsläkaren i hans till nämnden ingifven skrifvelse. Något 

skurande under pågående arbete med rörledningarna hade ej ansetts lämplig. 

Sönderfrysningen af badkaminerna och rörledningarna konstaterades. Anmälan härom hade 

enligt hvad stadsläkaren upplyste omedelbart gjorts hos stadsingenjören, sedan 

sönderfrysningen kommit till stadsläkarens kännedom. Reparation vore påbörjad men ännu ej 

afslutad. I en badkamin, som reparerats, hade en del lödningar gått upp och var detta enligt 

upplysning som lämnades af rörnätsförmannen, anledning till vattenflödet, som numera 

upphört. Några  tvättställ i badrummen funnes ej såsom i rapporten angifvits. Vid nämndens 

besök å diffteriafdelningens klosetter funnos där inga nattkärl. Orena kläder voro väl 

förvarade i tvenne snygga påsar af fast hvitt tyg. Lukten från slasktratten ej god beroende på 

tvättens konstruktion. Den 2 mars funnos enligt biträdets bestämda påstående två (ej ”en 

hop”) orena nattkärl, hvilka insatts kvällen förut, samt att (ej ”en del”) stickbäcken, som stått 

där något längre. Biträdet uppgaf att orena nattkärl icke eljest brukade insättas i toaletterna, 

hvilket af sköterskan vitsordades. I den intilliggande sjuksalen funnos sängar med 

utredningspersedlar i god ordning. Sköterskan upplyste, att salen med där befintliga 

inventarier redan före hennes den 30 januari iråkade sjukdom af henne desinfierats och sedan 

icke genom beläggning eller orena kläder nedsmittats. Rummet intill var nu desinfinieradt, 

sedan den vid herrar Hellstens och Oscarssons besök där liggande difteripatienter utskrifvits, 

och befann sig sålunda ej i det skick, som i rapporten angifvits. Herr Oscarsson uppgaf att han 

afsett ett annat rum, hvilket han nu påvisade. Af sköterskans upplystes, att detta rum den 2 

mars innehållit en uppbäddad säng efter en för observation intagen, ej difterisjuk person. 

Stadsläkaren förklarade, att rummet nu ej finge beses, enär det vore belagdt med difterisjuk. 

Vid nämndens besök i sharlakansfeberafdelningens klosetter funnos där inga nattkärl. 

Beträfande de två orena nattkärl (ej ”en hop”) som funnits där den 2 mars, lämnade biträdet 

samma förklaring som beträffande nattkärlen å difteriafdelningen. Intet stickbäcken hade där 

funnits förvaradt (enligt rapporten ”en hel del”). Smutskläder förvarade i påsar af fast hvitt 

tyg, hade enligt biträdets uppgift som vanligt förvarats där. Herr Oscarsson uppgaf, att endast 

herr Hellsten besökt denna toalett, men kunde denne icke påminna sig, huruvida kläderna 

förvarats i påsar eller ej, enär han enligt egen uppgift ej varit där inne. Ganska mycket snö 

konstaterades på taken. Vid uthusets norra gafvel fanns vid nämndens inspektion förutom 

aska en obetydlighet spånor, skräp och köksaffall. Sköterskan meddelade att hon enligt 

anvisning af f. vaktmästaren Johansson gifvit order, att endast aska finge slås ut där, men 

antag, att köksaffallet, hade ditlagts af extra biträdet Emma Jonsson. Vid inspektion i 

vedboden konstaterades att två fönsterrutor voro utslagna och fönsterbågen skadad, hvarvid 

nämndens ordförande upplyste, att den ena fönsterrutan sönderslagits af folk från fattiggården 

men att den andre varit trasig förut samt att ved redan under f. vaktmästare Johanssons tid 

plägat inkastas genom detta fönster – allt detta enligt uppgift från vaktmästare Larzén och 

kusken Gustaf Karlsson, hvilken har kört dit ved. I trappan till utomhusvinden funnos vid 

nämndens besök inga sängutredningspersedlar, utan voro dessa snyggt upplagda och 

förvarade å vinden. Vaktmästare Larzén meddelade beträffande att kläder legat upplagda i 

trappan att han, sedan en del kläder ångats, inlagt dem i tvättstugan hvarefter han frågat t.f. 

sköterskan Ibba Westerlund hvar de skulle laggas upp. Då fröken Westerlund ej kunnat 



upplysa härom, hade han ej gjort något vidare åt saken, men antog, att biträdet burit kläderna 

från tvättstugan och placerat dem i trappan, hvarifrån hon sedan någon upplagt dem på 

vinden. Kläderna voro således ångade och ej såsom i anmälan antogs orena. Totalintrycket vid 

nämndens inspektion var, att god ordning vore rådande å sjukhuset. Sköterskan meddelade på 

förfågan af magistraten ledamot i nämnden, att ordningen nu vore ingen som helst extra 

rengöring verkställts med anledning af nämndens besök, hvarom sjukhuspersonalen icke i 

förväg underrättade. Stadsläkaren framhöll inför nämnden, att herrar Hellstens och 

Oscarssons inspektion företagits vid en tid, då ordinarie sköterskan. Fröken Ester Hellström, 

på grund af styrkt sjukdom sedan den 30 januari varit tjänstledig och sängliggande. Platsen 

hade under tiden uppehållits af fröken Ibba Westerlund, som genomgått föreskrifven elevkurs. 

Dessutom framhöll stadsläkaren att ordinarie vaktmästare ej kunnat anställas, enär 

stadsfullmäktige ännu ej fattat beslut med anledning af herr Falks motion ang. förändringar i 

epidemisjukhusets skötsel. Sköterskan meddelade på förfrågan af stadsläkaren, att han alltid 

öfvervakat, att ordning rådt å sjukhuset samt att stadsläkaren ofta brukat inspektera skrubbar, 

toaletter och obelagda sjukrum. 

 

§4. 

Från herrar Hellsten och Oscarsson hade nu inkommit värdering å de f. vaktmästarens C.F 

Johansson tillhöriga inventarier, som enligt värderingsmännens åsikt borde af staden inlösas, 

nämligen; 

1 st vedkapsåg med ledningar                      kr 100:- 

2 st bockar i ångrummet                               kr     2:- 

1 st grind till uthusvindens trappa                 kr    5:- 

1 st mangelbord                                             kr    4:- 

2 st potatislårar                                              kr    8:- 

Bord och sittpaltser  under tallen                   kr   5:- 

                                                                Kronor 124:- 

 

Med hänsyn därtill, att Johansson i skrifvelse till drätselkammaren den 2 oktober 1909 

förklarat sig villig att vid sin afgång från vaktmästarebefattningen öfverlåta vedkapsågen med 

därtill hörande ledningar för ett pris af 40 kronor, beslöt nämnden hos stadsfullmäktige 

hemställa om bemyndigande att inköpa ofvannämnda inventarier för ett pris af kr. 64:- 

Beträffande af Johansson erbjudna bärbuskar och prydnadsväxter ansåg nämnden, att dessa 

tillhörde fastigheten och följaktligen icke borde af staden inlösas. 

                                                                         

                                                                                    Som ofvam 

Justeras:                                                                      Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                                             J.O Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelesn i Luleå den 31 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar C.Lindgren, Gullberg, Nilsson, Ahlström, Jonsson, fru Sundström, 

fröknarna Björkman och Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollen för den27/2 och 15/3 föredrogs och justerades. 

 

§2. 



Föredrogs och godkändes understödslistorna för april månad, slutande å följande belopp, 

nämligen 

I distriktets månadslista                                  405:41 

II      ”                                                              349:66 

III                                                                    348:85 

IV                                                                    207:50 

 

§3. 

Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades 93 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under mars månad. 

 

§5. 

H.A.Olssons i Heden begäran om tyg till konfirmationskostym åt fostersonen Gaston 

Kristoffersson bifölls intill ett belopp af 13:- kronor. 

 

§6. 

För hos änkan Maria Bergström i Sundom utackorderade fosterbarnet Nanny Sundström 

beslöt styrelsen höja arfvodet från 80 kr. till 100 kronor pr år. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt P.C Sjörling, Hildur Elisabeth 

Nilsson och hustru Signe Matilda Edblad. 

 

§8. 

Med anledning af tullvaktmästare K.E. Backtemans skriftliga framställning om höjning af 

ersättning för vård af gossen Karl Axel Nordström från 15 kronor till 20 kronor beslöt 

styrelsen bevilja 18 kronor pr månad från 1 april. 

 

§9. 

Till protokollet skulle antecknas, att Drätselkammarens skrifvelse af den 8 mars angående 

inköp af ved redan vore besvarad. 

 

§10. 

Till svar å Hälsovårdsnämndens förfrågan angående hvilka åtgärder fattigvårdsstyrelsen 

vidtagit för att skilja barnen från hustru Engfors, som lider af smittfarlig lungtuberkulos, 

beslöt styrelsen meddela, att yngsta barnet nu vore aflidet, och det andra vore af fadern 

inackorderadt hos fru Lina Öberg i Bergviken. 

 

§11. 

Sedan Konungens befallningshafvande i skrifvelse till stadsfiskalen meddelat, att Konungens 

Befallningshafvande icke tillstyrkt ersättning af statsmedel för fattigvård, som under år 1914 

lämnats finske undersåten Lambert Lehtinen, enär denne fått arf efter sin i Finland aflidne 

fader och Konungens Befallningshafvande ansågs lämpligt, att arfsmedlen i första hand 

användes till familjens underhåll beslöt styrelsen att hos stadsfiskalen, som i egenskap af 

Lehtinens förmyndare förvaltade medlen, utkräfva styrelsens fordran, samt anhålla, att han 

därefter ville taga hand om familjens vård. 

 

§12. 



Åt sekreterare uppdrogs att ingifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Emma Erika Aspman, 

Karl Albert Landberg, Erik Andersson och Karl Aug. Pettersson (2 mål ). 

 

§13. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Nils Emanuel Frid, Gustaf Adolf Petrini, Hulda Hedman och Maria 

Olsson samt Konungens Befallningshafvande i Kronobergs län utslag i fattigvårdsmål rörande 

Bernhard Josef Zakarias Habolin Lenngren. 

 

§14. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet att anskaffa kläder till behöfvande konfirmander. 

 

§15. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården: den 27 feb Frans 

Oskar Rosendahl med hustru och 3 barn samt följande utgått den 6 mars F.O.Rosendahl med 

familj  

14 mars Klars Fahlesson 

20 mars Ebba Johanns Snabb (utackorderad) 

21 mars Nancy Ingeborg Granbom (lasarettet) 

13 mars Laura Johanna Fahlesson (död) 

 

§16. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under mars föredrogs och lades till handlingarna. 

 

 

§17. 

Bifölls hustru Fredrika Håkanssons begäran om understöd af 10 kronor pr månad att utgå tills 

vidare. 

 

 

§18. 

Fru Eva Boströms anhållan om understöd bordlades. 

 

§19. 

Beslöts hos Tryckeriaktiebolaget Norrskenet låta trycka 500 st räkningsblanketter till ett pris 

af 6 kronor. 

 

§20. 

Anna Löfgrens begäran att få utgå från fattiggården bifölls under förutsättning att hon själf 

ansvarar för barnets vård och uppfostran. Mot detta beslut anmälde Fröknarna Björkman Och 

Sundberg reservation. 

 

§21. 

Uppdrogs åt Beredningsutskottet att inköpa 4 st små omålade träsängar. 

 

§22. 

Fru Hulda Melins anhållan om höjning af arfvodet för svepning vid fattiggården från 8:50 till 

9 kronor bifölls. 

 

§23. 



Beslöt styrelsen, att anbud å leverans af lifsförnödenheter m.m för den inre och yttre 

fattigvården för 1/5 – 31/10 skulle af tillsyningsmannen infordras före den 15 april hvarefter 

utskottet fick i uppdrag att bryta inkomna anbud och förbereda deras pröfning. 

 

§24. 

Herr Gullbergs motion om ändrad lydelse af § 3 mom 10, i stadsläkarens instruktion, 

bordlades. 

 

§25. 

Godkändes 1: kvartalets utackorderingslista slutande å kr, 1657:55. 

 

§26. 

Beviljande Karin Hallmans anhållan att få intagas å fattiggården. 

 

                                                                          Som ofvan 

Justeras:                                                            Å tjänstens vägnar 

E.Lindgren                                                        A. Glaad 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 31 mars 1915. 

 

Närvarande: Herrar Kjellman, Rosengren, Landström, Hellsten och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollet för den 29 mars föredrogs och justerades. 

 

 

 

§2. 

En af hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson ingifven räkning på kr. 525:-, utgörande 

ersättning för den kommunala yrkesinspektionen under tiden 1 juli 1913 – 31 mars 1915 

förklarades hvilande i afvaktan på delgifning af stadsfullmäktiges beslut ang. nämnda 

ersättning. 

§3. 

Beslöt nämnden uppskjuta behandlingen af herr Falcks motion angående en del förändringar i 

Epidemisjukhusets skötsel, intilldess stadsläkaretjänsten ånyo blifvit med ordinarie 

innehafvare besatt. 

 

 

§4. 

Beträffande den af herrar Hellsten och Oscarsson afgifna rapport rörande förhållandena vid 

Epidemisjukjuset den 2 mars upplyste herrar Hellsten och Oscarsson, att afsikten med 

rapporten med rapporten ingalunda varit att framställa någon anmärkning mot stadsläkaren 

eller att söka på något sätt skada denne, utan därmed hufvudsakligast afsetts att gifva 

stadsläkaren ett kraftigt stöd beträffande undanrödjande af de anmärkta bristerna i sjukhuset 

och vidtagande af fullt betryggande åtgärder för att ett upprepande af bristerna icke skulle 

komma att äga rum. För herrar Hellsten och Oscarsson hade det vid rapportens afgifvande 

stått klart, att förhållandena icke kunde anses tillfredsställande ordnade, så länge icke en 



vaktmästare funnes anställd, hvilken uteslutande kunde ägna sin tid åt sjukhusets 

angelägenheter. Herr Oscarsson upplyste vidare, att han icke omedelbart efter undersökningen 

å sjukhuset den 2 mars gjort anmälan till stadsläkaren om hvad som vid undersökningen 

utrönts, enär han ej velat störa stadsläkaren som han vetat vara synnerligen strängt upptagen 

af sin praktik. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§5. 

Behandlingen af herr Oscarssons framställning att få återtaga till nämnden ingifven och af 

nämnden bifallen afskedsansökan uppsköts på herr Oscarssons begäran, tills frågan 

beträffande anmärkta bristfälligheter i Epidemisjukhuset blifvit af nämnden slutligen 

handlagd. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

                                                              Som ofvan 

Justeras:                                                Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                        J.O.Dahl        

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 31 mars 1915.  

 

Närvarande: Herrar Sandström, Santesson, Falk och Palm. 

 

§1. 

Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 22 innevarande mars förda protokollet. 

 

§2. 

Vid sammanträde den 25 februari 1915 hade stadsfullmäktige till lönenämnden remitterat en 

av befälhavaren å bogserångaren ”Balder” E.A Sundström till hamndirektionen gjord 

framställning om löneförhöjning. Efter infordrat yttrande från hamnmästaren hade 

hamndirektionen å sammanträde den 12 januari 1915 med anledning af berörda framställning 

12 januari 1915 att stadsfullmäktige ville dels förklara Sundström berättigad att räkna 

tjänsteår från och med år 1906, varigenom han skulle inträda i två olika lönegrader redan med 

innevarande år och inträde i tredje lönegraden med 1916 års ingång, dels att tilldela 

Sundström ett årligt personligt lönetillägg att utgå under åren 1915 – 1920 med 200 per år och 

därefter med 50 kr per år, så att sammanlagda avlöningen fr.om. år 1916 årligen skulle 

uppgå¨till 2000 kronor. Lönenämnden beslöt att hos stadsfullmäktige hemställa att 

Sundström, som sedan den 25 april 1904 med afbrott under 1910 varit anställd såsom 

befälhafvare å bogserångaren ”Balder”, måtte förklaras berättigad att, i enlighet med detta av 

stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönestaten, räkna tjänsteår från och med år 1915 

och således retroaktivt från och med innevarande år inträda i gruppens tredje lönegrad med ett 

arfvode af 1800 pr år, men att då anledning att tilldela Sundström särskildt personligt 

lönetillägg ej kunde anses föreligga, hamndirektionens hemställan i detta avseende ej måtte 

bifallas. 

 

§3. 

Upplästes sammanträdet och beslöts att ordföranden framdeles skulle bestämma tid då nästa 

sammanträde skulle hållas. 

 

                                                                      Som ovan 

Justeras:                                                         Vid protokollet 

P.Sandström”                                                 E.Emilzén 



Protokoll april 1915 

 

Protokoll, hållet vid hälsovårdsnämndens i Luleå sammanträde den 7 april 1915. 

 

Närvarande: Herrar F.Grafström, P. Sandström, O.Åhrström och A.Ulander. 

 

§1. 

Sedan magistraten på ansökning af stadsläkaren Sven Kjellander beviljadt honom afsked från 

och med den 1 innevarande april, samt magistraten anmält, att magistraten ämnade hos Kungl. 

Medicinalstyrelsen föreslå jernvägsläkaren Hugo E:son Brand, hvilken därtill förklarat sig 

villig, måtte förordnas att mot åtnjutande af det med stadsläkaretjänsten förenade arfvodet 

upprätthålla befattningen, intill dess densamme blifvit besatt med ordinarie innehafvare, 

beslöt hälsovårdsnämnden hvars yttrande i ärendet infordrats, förklara sig icke hafva något att 

erinra mot magistratens förslag. 

                                                                   

                                                                                        Som ofvan 

Justeras:                                                                          Vid protokollet 

P.Sandström”                                                                  P.Sandström 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 9 april 1915. 

 

Närvarande: Ordf. A.Gullberg, hrr O.Åhrström,V.H.Hultström,V.Oscarsson,O.E.Wester, B.O 

Hellsten. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos herr Wester och Oscarsson. 

 

§2. 

Vik. Folkskollärarinnan Estrid Bygdén hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och skulle till 

protokollet antecknas att hon tjänstgjort som vikarie vid Luleå folkskolor under tiden 17 jan – 

31 mars i nuvarande år. Folkskolestyrelsen ansåg hennes följande så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                               Med utmärkt beröm godkänd; 

Förmåga etc                                                                    Med utmärkt beröm godkänd; 

Nit                                                                                   Berömligt 

Vandel                                                                             Hedrande 

 

§3. 

Folkskollärararen A.Rydorf hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt folkskolestyrelsen 

tilldela honom så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                 Berömlig; 

Förmåga etc.                                                                     Berömlig; 

Nit                                                                                     Berömligt; 

Vandel                                                                              Hedrande; 

 

§4. 

Folkskolestyrelsen godkände för sin del nedanstående av överläraren framlagda förslag till 

förlängd tid i styrelsen för undersökningsläkaren vid Luleå stads folkskolor och beslöt ingå till 

magistraten med anhållan att denna ville med eget yttrande överlämna förslaget till 

stadsfullmäktige för fastställelse. Till protokollet skulle antecknas, att förslaget varit 



underställt förste provinsialläkaren Dr C.Börjesson för granskning, och att han tillstyrkt 

detsammas antagande. Undersökningsläkaren vid Luleå stads folkskolor åligger:  

1:o) att vid början av läsåret  undersöka samtliga i folksskolans småskoleavdelning, intagna 

och till folkskolans först och fjärde klasser uppflyttade barn, att undersöka alla i skolan 

sedermera under läsåret inskrivna barn, att föra liggare över barnen efter av folkskolestyrelsen 

fastställt formulär samt att efter varje läsårs slut inkomma till folkskolestyrelsen med 

redogörelse för hälsotillståndet i skolan under det tilländalupna året: 

2:o) att på begäran av överläraren under sin mottagningstid undersöka och avgiva utlåtande 

över sådana barn, vilka begärt att på grund av sjuklighet vinna befrielse från skolgång, 

gymnastik, skolkök, slöjd, dels sådana barn, som misstänktes vara behäftade med sjukdom, 

som anses genom smitta kunna överföras till andra lärjungar, eller med sådana organiska fel, 

som kunna verka hämmande på intelligensens utveckling, dels sådana barn som, av 

vederbörande lärare eller lärarinna förklarats vara på grund av bristande begåvning att 

tillgodogöra sig den för dem avsedda undervisningen eller som av annan skolsynpunkt anses 

vara i behov av lättare vård. 

3:o) att på begäran av överläraren under sin mottagningstid meddela vid och anvisningar för 

sådana barn, som på grund av dålig syn eller hörsel har svårt att följa med undervisningen. 

Häri inbegripes benämnandet av glasögon för de barn, som behöver sådana, och i övrigt 

anvisningar, huru syn – och hörselbarnen i de särskilda fallen böra vårdas. 

4:o) att på skolstyrelsen och överläraren tillhanda med råd och förhållningsregler rörande de 

hygieniska förhållandena i skolan. 

 

§5. 

Ungdomsföreningen Ebenesers ordförande pastor K.Jäder hade inkommit till 

folkskolestyrelsen med framställning om att för nämnda förenings räkning få disponera 

samlingsaulan i Mjölkuddens skola för evangelistiska möten en gång i veckan. 

Ekonominämnden hade avstyrkt framställningen, särskilt på grund av de hygieniska värden, 

som i allmänhet är förknippade med skollokalerna för större möten och i synnerhet, då lokalen 

ävenledes användes som gymnastiklokal. Det hade även varit nämnden bekant, att någon 

svårighet att få hyra annan lokal i Mjölkudden ej förefinnes. På av ekonominämnden anförda 

skäl beslöt folkskolestyrelsen avslå framställningen. 

 

§6. 

I enlighet med ekonominämndens förslag beslöt folkskolestyrelsen för sin del bestämma, att 

den blivande gymnastiksalen skall uppföras å östra folkskoletomten. I övrigt bordlades frågan 

om gymnastikhus till ett följande sammanträde. 

 

§7. 

Från ekonominämnden anmäldes, att den lämnat svarvaren Westerlund i Notviken tillåtelse 

att mot ersättning, ta vatten från skolans vattenport, samt att den beslutat inköpa 3 st 

gymnastikbänkar från Karlsviks skola. 

                                                               Dag som ovan 

Justerat                                                   Alf Gullberg/P.Edw.Lindmark 

O.E.Wester 

Nils Oscarsson” 

 

 

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

10 april 1915. 

 



Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson samt Stadsingenjören. 

 

§1. 

Stadsingenjören hade inlämnat 3:de af honom införskaffade anbud å försäljning af mark till 

staden för planeradt egnahemsområde s.o om Notviksverkstaden, nämligen 

1.Lina Linder, hvilken erbjöd staden 544,15 ar eller 11 tld 74 kappland, à 1000 kr. pr. 

tunnland alt. 743,10 eller 15 tid 1,76 kpld, á 900 kr pr. tunnland. 

2.EA. Johansson, Refvelen, 168,88 ar eller 3 tld, 8,94 kpld för ett pris af kr. 4000:- i ett för allt 

med tillägg af vissa villkor. 

3.J.Olsson, 160,21 ar eller tld, 7,86 kpld, för ett pris i ett för allt kr. 6000:- inkl. å lägenheten 

befintlig lada och uthusbyggnad. Vid föredragning af detta ärende företrädde först J. Olsson, 

hvarvid nämnden då han vid förhandling icke kunde förmås att sänka det begärda priset, 

föreslog ett utbyte af mark mellan staden och Olsson, på hvilket förslag olsson ingick; och 

skulle stadsingenjören och Olsson på platsen träda i närmare underhandling om detta utbyte. 

Därefter företrädde E.A Johansson i Refvelen, som vidhöll sitt anbud, att försälja förutnämnda 

vretdel för 4000 kr. mot villkor dels att han befrias från erläggande af donationsjordlösen kr. 

121:50 och erhåller förlängdt arrende aftal rörande af honom arrenderade, staden tillhöriga 

Rutviksängen på 25 år, räknadt f.o.m den 1 maj 1918, hvaremot han frångick begärd 

ersättning för eventuel odling å Rutviksängen, hvilket skulle antecknas. Nämnden beslutade 

vidare att uppskjuta behandlingen af detta ärende till dess nya underhandlingen med Olsson 

gifvit resultat. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 8 mars 1915. 

 

§3. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade genom annons i ortstidningarna infordrat anbud å 

leverans af ledningsstolpar, nämligen 20 st stolpar af furu med 175 m/m toppdiameter och 

12m längd. 80 st stolpar af furu med 150 m/m toppdiameter och 10 m längd. 20 st stolpar af 

furu med 100 m/m toppdiameter och 10 m längd. Vid pröfning af anbuden föredrogs först af 

Elektricitetsverkets föreståndare upprättad jämförelsetablå öfver de inkomna 14 st anbuden 

och antecknades därvid att de två lägsta anbuden voro följande: Aug. Lindström, Hundsjö, 

som erbjöd sig leverera 10 meters stolparna till kr 3:50 och 2:75 resp. samt N.J Nord, 

Gemträsk, som erbjöd sig leverera 10 meters stolparna till kr 5:- och 3.25 resp. Sedan vidare 

af Elektricitetsverkets skrifvelse inhämtats att Nord mundtligen åtagit sig att leverera äfven de 

utbjudna 12 meters stolparna, beslutade nämnden att antaga Lindströms anbud under 

förutsättning dels att Lindström levererar äfven de erforderliga stolparna af 12 m längd till ett 

pris af högst 10 kr pr st dels att Elektricitetsverkets föreståndare kan godkänna leveransen. 

Nämnden beslutade vidare, att därest uppgörelse med Lindström under nämnda 

förutsättningar icke kan ske, inköp skall göras från N.J Nord, Gemträsk, om denne åtager sig 

levererar erforderliga 12-meters stolpar till högst 10 kr pr st. 

 

§4. 

Sedan stadsingenjören infordrat anbud från Martin Sääf, Göteborg, och A.B Luleå Verkstäder, 

Luleå, å leverans af 2 st drifthjul till stadens ångvält hade följande anbud inkommit Martin 

Säff, 1545 kr. A.B. Luleå Verkstäder, 1500 kr. med leverans 5 å 6 veckor efter beställning enl. 

ritning. Vid pröfning af anbuden beslutade Nämnden att antaga A.B. Luleå Verkstäders såsom 

varande lägsta af de afgifna anbuden. 

 

                                                           



                                                         Som ofvan 

Justeradt 14/14 1915                       Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                            K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 12 april 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nilsson och Danielsson, samt Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 8 mars 1915. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 25 februari 1915 beträffande §§ 4,5, 16-18 

 

§3. 

Genom beslut den 25 februari detta år hade Stadfullmäktige till drätselkammaren remitterat en 

af handlanden K. Lindqvist på sin tid hos drätselkammaren gjort framställning i enahanda 

syfte, som nu skett i föreliggande skrifvelse till stadsfullmäktige, hvarvid drätselkammaren då 

leverantören icke kunde anses vara lagligen berättigad till prishöjning och kammaren vid 

sådant förhållande icke ansåg sig befogad att utbetala beloppet, kr.126,57 afslagit 

framställningen. Som emellertid Lindqvist under flera år varit leverantör till brandkåren och 

därvid alltid fullgjort sitt åtagande äfven om han därvid, hvilket inträffat, gjort förlust, 

beslutade nu Ekonominämnden efter votering med 3 röster, hvilka afgåfvos af herr Ljungberg, 

Danielsson och J.A Nilsson, mot 1, herr Axel Nilsson, att hos Stadsfullmäktige tillstyrka 

bifall till Lindqvists framställning. 

 

§4. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktige underdåniga 

yttrande med anledning af Nederluleå kommuns underdåniga besvär i fråga om 

Bergverksaktiebolaget Frejas taxering år 1912, hade stadsfullmäktige beslutit att uppdraga åt 

drätselkammaren eller genom den kammaren i sitt ställe förordnade å stadsfullmäktiges 

vägnar afgifva det infordrade yttrandet. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

bemyndiga e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å 

drätselkammarens vägnar afgifva det begärda yttrandet öfver besvären. Protokollet 

förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§5. 

Föredrogs Kungl.Kammarrättens den 10 december 1914 gifna utslag i fråga om Luossavaara-

Kiirunavaara A.B:s taxering till bevillning för inkomst för år 1912. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af föreningen Hvita bandet gjord 

framställning att stadsfullmäktige ville för inrättande af en barnasyl och barnkrubba upplåta 

och iordningställa en lägenhet om 4 rum i s.k. Pontusbaracken, möblera desamma och förse 

inrättningen med nödigt linneförråd, köksattiralj m.m samt bevilja fri elektrisk ström, bränsle 

och vatten äfvensom det kontanta belopp, som för inrättningens drifvande erfordras. Detta 

kontanta belopp hade föreningen tänkt sig delvis kunna bestridas af räntan å två af staden 

disponerade fonder, Rådmanskan Ulrika Charlotta Sundströms barnhemsfond och Fonden för 



barnhem, men att resten skulle af staden tillskjutas. Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med 

af Ekonominämnden lämnat uppdrag inkommit med kostnadsförslag till inredning och 

reparering af de 4 rum i Pontusbaracken, som föreningen åsyftat i sin framställning, 

inhämtades af detta att omändringskostnaderna skulle gå till 3500:- kronor, hvartill kommer 

kostnade för indragning af elektrisk belysning, vatten- och aflopp, kr. 1560:- eller tillhopa kr. 

5060:- Vidare hade Stadskamreraren på uppdrag inlämnat dels afskrift af Rådmanskan 

Sundströms donationsbref dels ock en utredning rörande tillkomsten af Fonden för barnhem; 

och antecknades att fondernas storlek den 31/12 1914 vore kronor 9543:90 resp. 10896:82 

samt att räntan under år 1914 utgått med kr. 410:95 resp.kr 473:08. Vid ärendets förnyade 

behandling beslutade Ekonominämnden, som, då uppgifter rörande i hvad omfattning och till 

hvilken kostnad möbler, linneförråd, köksattiralj, armatur m.m skulle anskaffas på stadens 

bekostnad och af handlingarna ej heller framginge, i hvad mån underhåll af möbler och 

linneförråd m.m skulle bekostas af staden ensamt, icke ansåg sig kunna under sådant 

förhållande afgifva något yttrande i saken återställa handlingarna i ärendet till 

stadsfullmäktige med hemställan att föreningen måtte anmoda komplettera sin framställning 

med nödiga uppgifter i detta hänseende så att icke blått de engångskostnader utan äfven de 

årliga utlägg staden skulle komma att ådraga sig genom ett bifall till framställningen bli 

klargjorda. Ekonominämnden ville till sist uttala att i föreningens skrifvelse omnämndt och 

citeradt utlåtande, som särskilda af drätselkammaren utsedda granskningskomitterade skulle 

ha afgifvit, är okändt för nämnden. 

 

§6a. 

Antecknades att herr Sandström infann sig å sammanträdet under behandlingen af i 

föregående förtecknadt ärende. 

 

§7. 

Magistraten hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att, som stadens räkenskaper för år 

1914 ännu icke inkommit, densamma fortast möjligt och sist den 10 innevarande april torde 

öfverlämnas till magistraten. Vid föredragning af ärendet meddelade stadskamreraren att 

bokslutet hufvudsakligen fördröjts därigenom att Elektricitetsverkets föreståndare underlåtit 

att aflämna nödiga uppgifter för hufvudbokens färdigställande, bestående i dels 

debiteringslängd å af stadens olika förvaltningar och kontor samt för gatubelysning under år 

1914 förbrukad ström dels öfriga nödiga uppgifter för afslutande af Elektricitetsverkets konto 

i stadens hufvudbok. Stadskamreraren hade vidare i skrifvelse den 15 sistlidne mars till 

elektricitetsverkets föreståndare gjort påminnelse i saken utan resultat, hvarefter 

drätselkammaren i skrifvelse till föreståndaren begärt uppgift, när elektricitetsverkets bokslut 

vore att förvänta, med anledning hvaraf Elektricitetsverkets föreståndare i skrifvelse meddelat 

att han icke kunde utlofva de önskade uppgifterna för beslutet förrän den 15 innevarande 

april. Efter anteckning häraf beslutade nämnden att gifva elektricitetsverkets föreståndare det 

föreläggande, att till drätselkammaren senast den 15 innevarande april kl.12 midd. Hafva 

inkommit med ifrågavarande uppgifter, samt att till nämnden omedelbart inkomma med sina 

uppgifter för räkenskapernas afslutande. Nämnden beslutade vidare att, hvad som förekommit 

i saken skulle genom protokollsutdrag meddelas Magistraten. Protokollet förklarades hvad 

detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§8. 

Sedan Källarmästarne Gaston och James Edberg i skrifvelse till drätselkammaren meddelat att 

de, på grund af det ohållbara resultat hotellrörelsen visat, efter det utskänkningsrättigheterna 

borttogos, den 1 innevarande april upphöra med hotellrörelsen i Stadshotellets lokaler, blef 

ärendet på begäran af herr Nilsson hänskjutet till samfälld drätselkammare. 



§9. 

Stadsfiskalen hade inkommit med tvenne under hand infordrade anbud å uniformspersedlar 

till Luleå poliskår, hvilka anbud, åtföljd af tygprof för de olika persedlarna, voro angifna af 

John Olsson och Bröderna Sandqvist. Vid pröfning af anbuden beslutade Nämnden att antaga 

följande anbud; Bröderna Sandqvist, beträffande päls af tygprof n.r 2 med foder af fårskinn 

och astrakanbesats fullt färdig med uniformsknappar kr 98:-; Johan Olsson beträffande 

följande persedlar kappa af tyg n:r I, fullt färdig med uniformsknappar kr 65:-. Syrtut af tyg 

n:r II fullt färdig med uniformsknappar kr 65:-, Byxor af tyg n:r II kr 23:-, Regnkappa af tyg 

n:r III fullt färdig med civila knappar kr 37:- 

 

§10. 

Sedan arbetaren F.V. Lundberg den 25 februari detta år genom olycksfall i arbete för staden 

skadat ett öga, hvaraf oförmåga till arbete tillskyndats Lundberg under tiden 26/2 – 6/3 1915, 

hade Stadsingenjören med stöd af ett af dåvarande stadsläkaren även Kjellman utfärdadt intyg 

i skrifvelse hemställdt, att drätselkammaren ville utverka ersättning till Lundberg enl. följande 

beräkning; 

Dagsersättning efter ½ aflöning, 8 dagar á 1:75 14:-. Läkararfvode och medicin 15:10 tillhopa 

29 kronor 10 öre. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill hos 

stadsfullmäktige hemställa att Fullmäktige ville bevilja den föreslagna ersättningen att utgå ur 

fonden för olycksfallsersättning. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§11. 

Stadskamreraren hade i skrifvelse lämnat redogörelse för resultatet af den förnyade uppbörd 

af pensionsafgifter, som verkställts i samband med uppbörden af kommunalutskylder den 31 

mars – 8 april, hvarf framgick att uppbörden inbragt kr. 555:-. Af redogörelsen framgick 

vidare att af debiterade pensionsafgifter under båda uppbörderna tillsammans influtit 

sammanlagdt 56,14 %. Nämnden beslutade vidare att ådragna kostnader för ett i samband 

med uppbörden anordnadt föredrag af rektor Wallin i folkpensioneringsfrågan, kr, 26:50 

förutom annonskostnad, skulle bestridas med i utgiftsstaten under rubrik 36 afsatts medel för 

diverse och oförutsedda utgifter. 

 

§12. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 28 januari 1915, § 29, till drätselkammaren 

remitterat en från Fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om anvisande af sjutusen 

kronor till uppförande af ett nytt svinhus vid fattiggården. Sedan fattigvårdsstyrelsen på 

nämndens begäran kompletterat framställningen med en ekonomisk beräkning, utvisande 

företagets sannolika utgifter och inkomster, hvarvid dock ränta å anläggningskostnaden och 

byggnadens underhåll icke tagits med bland beräknade utgifter, beslutade ekonominämnden 

att återsända framställningen till Stadsfullmäktiges medhemställan att Fullmäktige ville 

bevilja det begärda anslaget 7000:- kronor till svinhusets uppförande. 

 

§13. 

Beslutade nämnden att för drätselkontorets räkning inköpa  

1:o) 1st. stol till skrifmaskinsbord, Åtvidabergs fabrikat n:r 95, 32 kronor. 

2:o) Liggare öfver oguldna grundafgifter, 36 kronor. 

 

§14. 

Efter förnyad föredragning af stadsfullmäktiges protokoll den 26 november 1914, § 14, däri 

uppdrag lämnas drätselkammaren att inkomma med förslag till ordnande af försäljningen af 

det till inköp genom statens lifsmedelskommission beslutade mjölpartiet, beslutade 



Ekonominämnden att uppdraga till stadskamreraren att sätta sig i förbindelse med Svenska 

Stadsförbundet för att efterhöra huru andra städer ordnat denna angelägenhet. 

 

§15. 

Sedan den person, som hittills verkställdt tvättning för brandkårens räkning, icke längre kunde 

påräknas för detta arbetes utförande, bemyndigades brandchefen att för detta ändamål anlita 

fru Lydia Sundström hvilken erbjudit sig att verkställa tvättningen till ett pris af 28,5 öre pr. 

kg. 

      

                                                                      Som ofvan 

Justeras                                                         Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                                K.H. Santesson 

 

 

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

14 april 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson, Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren, Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 10 innevarande april. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 25 februari detta år beträffande §§ 8 – 13. 

 

§3. 

Verkstadsarbetaren E.L.Larssons hos Stadsfullmäktige gjorda anhållan om tillstånd till 

ombyggnad af boningshus å vreten n:r 803 m.m remitterades till stadsingenjören för yttrande. 

 

§4. 

Byggmästaren B.E. Dahlbäcks hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om nedsättning af 

pris för ström till skidfabrik remitterades  till Elektricitetsverkets föreståndare förskyndsam 

utredning. 

 

§5. 

I skrifvelse till drätselkammaren hade styrelsen för Riksbankens afdelningskontor i Luleå med 

anförande af diverse skäl förklarat sig vidhålla sin hemställan, att drätselkammaren ville 

föranstalta om en om möjligt kostnadsfri undersökning beträffande en af Elektr. A.B Fram 

utställd räkning rörande reparationsarbeten å belysningsledningen inom bankens fastighet 

härstädes. Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i skrifvelse till drätselkammaren förklarat 

sig villig att gratis för riksbanken undersöka räkningen ifråga, beslutade Nämnden att genom 

protokollsutdrag gifva bankstyrelsen meddelande härom. 

 

§6. 

Elektr. A.B Fram hade i skrifvelse till drätselkammaren förnyat sin anhållan om 

drätselkammarens godkännande af förhöjning af firmans entreprenadpriser å elektriska 

anläggningar och ansåg firman därvid enligt i skrifvelsen med siffror gjorda beräkningar att 

den procent, som borde påläggas entreprenadpriset, för att de skulle motsvara den inträdda 

prisstegringen, vara 25 % (inkl. koppartillägg) efter nuvarande inköpspriser. Sedan vidare 



föredragits en från Elektricitetsverkets föreståndare inlämnad skrifvelse, däri han dels 

vitsordar de af entrepenören angifna prisförhöjningarna från inköpsställena för material som 

riktiga dels ock förklarar sig sakna anledning att misstro firmans uppgifter om resultat af 

sistlidne års affärer, på hvilka grunder Elektricitetsverkets föreståndare ansåg den begärda 

förhöjningen vara väl motiverad, beslutade nämnden att så till vida bifalla Elktr. A.B. Frams 

framställning, att entreprenörer berättigas att debitera ett dyrtillägg å nuvarande 

entreprenadspriser (Fram:s anbudspriser med 10 % afdrag) å materiel utgående med för 

ledningmaterial 25%. Öfrig installation materiel 20% att gälla tillsvidare under 3 månader 

f.o.m. den 15 innevarande april för installationer, som beställes f.o.m. nämnda dag. Nämnden 

beslutade vidare att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att vid eventuelt inträffade 

prisförändringar skulle i ortstidningrane kungöras. Nämnden beslutade till sist att 

Stadsfullmäktige skulle delgifvas beslutet genom utdrag af protokollet, hvilket hvad detta 

ärende angår omedelbart förklarades justeradt. 

 

§7. 

Brandchefen hade i skrifvelse med meddelande, att han på grund af tjänsteförseelse försatt 

brandmannen n:r 3 Carlsson ur tjänstgöring, föreslagit att Carlsson på grund af rymning måtte 

förklaras afskedad; och skulle ärendet efter anteckning häraf slutbehandlas i samfälld 

drätselkammare. 

 

§8. 

Till Drätselkammarens pröfning hade kaptenen C. Skarstedt öfverlämnadt 6 st anbud å 

brobyggnaden mellan Luleå och Svartön jämte en jämförelsetablå öfver desamma. På 

tillstyrkan af kapten Skarstedt beslutade nämnden vid ärendets föredragning att antaga det af 

cementhjutarne J.O och J.A Hedlund, Luleå, afgifna anbudet såsom varande det lägsta, hvilket 

anbud innefattade 23 kr. pr. kbm för betonggjutning och 9,10 kr. pr. kvm fogstruken 

nubbstensbeklädnad enligt bifogade kostnadsförslag och tillhörande ritningar. 

 

§9. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att skaffa uppgift å hvilken kvantitet 

fyllningsmassa drätselkammaren ytterligare har att erhålla från Statens Järnvägar; och skulle, 

därest det visade sig omöjligt att erhålla ytterligare fyllning på aftalade villkor, 

Stadsingenjören gå i underhandling med Statens Järnvägar om och på hvilka villkor staden 

kan få från järnvägens schakt för utvidgad malmupplags plats å Svartön uttaga och med 

banvagn transportera behöflig fyllning, 3000 kbm, till vägbanken i Skurholmsfjärden. 

 

§10. 

Nämnden hade den i februari detta år uppdragit till Stadsbyggmästaren att inkomma med 

utredning dels huru mycket i det utrymme, som nu användes för hotellrörelsen kan eller bör 

minskas för att i hotellokalerna bedrifven hotell- och restaurantrörelse skall kunna blifva bärig 

äfven utan spritutskänkningsrättihgheter samt hvilka delar af hotellet, som i så fall skulle 

frångå de för hotell- och restaurantrörelse hittills disponerade lokalerna dels ock huru de 

lokaler, som sålunda icke skulle såsom förut disponeras för hotellrörelse, finna användning. 

Vid föredragning af Stadsbyggmästarens nu inkomna utredning och yttrande beslutade 

Nämnden vid betraktande af de stora svårigheter, som möta  vid denna frågas lösning att till 

Stadsfullmäktige öfversända den af Stadsbyggmästaren förebragta utredningen med 

hemställan att Fullmäktige ville, liksom eljest varit fallet vid större byggnadsfrågor, tillsätta 

en särskild komité med uppdrag att uppgöra af kostnadsförslag åtföljdt förslag till stadshusets 

omändring i förenämnda syfte. 

 



§11. 

Stadsbyggmästaren hade inkommit med arbetsbeskrifning till utförande af de beslutade 

underhållsarbetena å stadens husbyggnader under innevarande år: 

”Arbetsbeskrifning ----------------------------------------------------Bil.3/1915 

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

infordra anbud å utförande af arbetena enligt den uppgjorda beskrifningen med undantag dock 

för stadshuset, där endast de beslutade yttre arbetena och reparationerna i stadens lokaler 

skulle nu utbjudas till utförade på entreprenad. 

 

§12. 

Genom beslut den 28 nästlidne januari hade Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat 

en af Arvid Karlsson i skrifvelse gjord anhållan, att Stadsfullmäktige ville upphäfva 

Drätselkammarens beslut eller på annat sätt medverka till att han bibehålles i sin rättighet att 

vara entreprenör. Sedan Stadskamreraren af nämnden erhållit i uppdrag att inkomma med 

förslag till yttrande öfver besvären beslutade nu Nämnden vid föredragning af ärendet att med 

instämmande i Stadskamrerarens yttrande hos Stadsfullmäktige hemställa att Karlssons 

framställning måtte lämnas utan afseende. 

 

§13. 

Hos Drätselkammaren hade C.A. Rysslander m.fl. i skrifvelse anhållit, att strandfisket 

omkring Småskären måtte i likhet med hvad förhållandet förr i tiden varit afgiftsfritt få nyttjas 

af stadens fiskare. Efter föredragning af ett af Stadskamreraren öfver framställningen afgifvet 

yttrande beslutade Nämnden att öfversända skrifvelsen till Stadsfullmäktige med hemställan 

att Stadsfullmäktige ville på af Stadskamreraren anförda skäl lämna bifall till den gjorda 

framställningen. 

 

§14. 

Stadskamreraren hade inkommit med redogörelse för de arrendeaftal, som innevarande år 

utlöpa; och beslutade nämnden att Hornbergska vreten skall utarrenderas till nuvarande 

arrendatorn, L.O Löfgren, till 1/5 1916 mot samma arrendeafgift, 150 kronor, att beträffande 

utarrenderad del af fastighet n:r 117, uppgörelse skulle träffas under hand med nuvarande 

innehafvaren, Luleå kol – och materialaffär, om upplåtelse af området, mot samma afgift som 

hittills eller 100 kr.pr.år att öfriga lägenheter med undantag af strandfisket vid Småskären 

skulle utbjudas på arrendeauktion vid ordinarie sammanträdet under nästkommande maj. 

 

§15. 

Nils Petter Larsson i Norra Brändön hade i skrifvelse hos drätselkammaren anhållit att få mot 

årlig afgift uppföra och innehafva en fiskestuga å Småskären för idkande af strömmingsfiske. 

Sedan af ett af Stadskamreraren afgifvet yttrande öfver ansökningen framgått att fisket vid 

Småskären, som vore af privilegienatur, torde vara förbehållet inom Luleå stad boende samt 

att af personer från närgränsande socknar å Småskären uppförda fiskestugor blifvit i ett par 

kända fall af vederbörande myndighet afhysta, beslutade Nämnden att afslå framställningen. 

 

 

§16. 

På framställning af Stadskamreraren beslutade Nämnden att följande ändringar skulle få 

vidtagas i arrendeaftalet med A.H. Hedström i Gäddvik rörande arrendering af Moritsängen 

n.o om Statens Järnvägar: att i kontraktet stipulerad skyldighet för arrendatorn att bortrödja 

burkar och småträd som uppvuxit i ängen utbytes mot åliggande för arrendatorn att i själfva 

den gräsbärande ängen borttaga under arrendetiden uppkommande burkar; att arrendeaftalet 



sättes till 5 år räknadt från och med den 1 maj 1913 utan förlängning; att arrendeafgiften höjes 

till 164 kronor pr år under åren 1915 – 1917. 

 

§17. 

Beslutade Nämnden medgifva hemmansägaren C.J. Eriksson i Bälinge, arrendator af lotterna 

2 – 4 af Hållhägnaden i Gammelstad, att öfverlåta en del af lägenheten på fabrikören C.O. 

Wikström i Gammelstad; och skulle särskilda kontrakt upprättas med hvardera. 

 

§18. 

Föredrogs utdrag af protokoll först vid syn af Gammelstadens byavägar; beslutade Nämnden 

att öfverlämna protokollet till Stadsingenjören med uppdrag att afhjälpa den gjorda 

anmärkningen. 

 

§19. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 25 nästlidne februari till drätselkammaren 

öfverlämnat en från Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar härstädes inkommen 

skrifvelse med anhållan om vissa upplysningar rörande det markområde, som 

Stadsfullmäktige den 14 november 1907 förklarat sig villiga att tillhandahålla Statens 

Järnvägar för att i mån af behof användas till byggnadstomter för personalen vid Notvikens 

järnvägsverkstad; och beslutade Nämnden att ärendet skulle behandlas i samband med ärendet 

rörande förvärf af visst markområde s.o. om verkstaden, som f.n vore under utredning af 

Stadsingenjören. 

 

§20. 

Sedan Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag trädt i underhandling med L.A. 

Wallmark om förvärf för staden af honom tillhöriga 342,5 kvm, af fastigheten n.r 161 fallande 

inom kvarteret Loet, hade denne meddelat att han fordrade 50 kronor för att öfverlåta 

fastigheten till staden. Sedan antecknats att uppgörelse i donationsjordprocessen icke träffats 

beträffande denna del af fastighet n:r 161, samt att process måste anhängiggöras för 

fastighetens återvinning, beslutade Nämnden att då en uppgörelse enligt Wallmarks förslag 

torde vara förmånligare för staden än att gå den rättsliga vägen, för sin del antaga dennes 

erbjudande. 

 

§21. 

Berättelse öfver verkställd inventering af stadens egendom hade inkommit dels från herrar 

J.A. Nilsson och J. Danielsson för vattenledningens, gatuarbetenas och brandkårens förråd 

och inventarier dels från herrar B.A. Hellsten och J.Danielsson rörande stadens fasta egendom 

och i stadens husbyggnader förvarade möbler och inventarier. Sedan af den senare berättelsen 

inhämtats att staden tillhörig armatur i Stadshusets hotellokaler funnes upptagen å 

källarmästarne Edbergs inventarium, beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren 

att förebringa utredning i saken. 

 

§22. 

Efter föredragning af Kaptenen C. Skarstedt inkommen skrifvelse med anhållan att få köpa 

och bortföra 2 st. tallar, växande i eldfarlig närhet af den virkestorkinrättning, som finnes vid 

Skogshyddan, beslutade nämnden att med bifall till framställningen öfverlämna densamma till 

Revirförvaltaren i Bodens revir för benägen åtgärd. 

 

 

 



 

§23. 

E. Jägmästaren F. Berggren hade till drätselkammaren med tillstyrkan öfversändt en från 

G.A.Öhlund i Ytterviken i skrifvelse gjord anhållan att få från stadsskogen vid Ytterviken i 

skrifvelse gjord anhållan att få från stadsskogen vid Ytterviken köpa 60 st. träd till 

byggnadsvirke för ladugård. Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bifalla 

ansökningen; och skulle Revirförvaltaren erhålla del häraf genom protokollsutdrag.  

 

§24. 

Föredrogs och lades till handlingarne 

1:o) Utdrag af byggnadsnämndens protokoll den 10 februari 1915, § 11 ang beviljadt anstånd 

med uppsättande af staket i kvarteret Pelikanen; 

2:o) Elektricitetsverketa föreståndares skrifvelse ang. elektrisk drift af stadens stenkross, 

3:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse ang. bestrykning af ledningsstolpar med 

impregneringsämne. 

 

§25. 

Stadsingenjören hade aflämnadt berättelse öfver Luleå vattenlednings och vattenaflopps 

verksamhet under år 1914; och beslutade Nämnden att bordlägga densamma till 

nästpåföljande sammanträde. 

 

§26 

Godkändes följande räkningar till utbetalning; Statens Järnvägar, fyllning i kvarteret Lejonet 

kr. 345 C.F. Wikström, ersättning för inställelse. 

 

§27. 

Antecknades att den tjänstledighet för studieresa som nämnden den 2 mars 1915, § 40, 

tillstyrkt hos Magistraten för Stadsbyggmästaren J.Wikberg icke skulle inräknas i den 

ledighet, till hvilken han är berättigad enligt instruktion. 

 

§28. 

Sedan Byggnadsnämnden genom protokollsutdrag hemställt att drätselkammaren ville anslå 

ett belopp af intill 100 kronor till ritbiträde till Stadsingenjören vid uppgörande af förslag till 

ny stadsplan för stadsdelen norr om Lulsundsgatan och vester om järnvägen, beslutade 

nämnden vid föredragning af ärendet att anvisa begärdt belopp att tagas af under rubrik 36 i 

utgiftsstaten afsatta medel för diverse och oförutsedda utgifter. 

 

§29. 

Med anledning af en från ingenjörsfirman Bergman & C:o A.B. inkommen skrifvelse 

beslutade Nämnden att af firman begära uppgift å det belopp drätselkammaren har att 

remittera i arfvode för de erhållna utredningarna, hvarjämte i svarsskrifvelsen skulle uttalas en 

önskan att få ytterligare anlita firman därest så skulle befinnas erforderligt. 

 

§30. 

Stadsingenjören hade med erinran därom att Stadsfullmäktige den 28 maj 1914 i samband 

med beslut att låta genom byggnadsnämnden utarbeta förslag till ny stadsplan för s.k. nya 

stadsdelen väster om järnvägen bemyndigat drätselkammaren att uppgöra preliminärt aftal 

med fastighetsbolaget Lejonet rörande utbyte af mark på af bolaget erbjudna villkor, i 

skrifvelse meddelat att i bolagets erbjudande ett fel förefinnes, i det bland de områden, som 

bolaget skulle erhålla i utbyte af staden, hela tomt n:r 2 i kvarteret Hästen ingår, hvilken tomt 



staden emellertid redan delvis afstått till fröken Gertrud Isaksson vid 

donationsjordsuppgörelse; ock utgjordes den till henne afträdda marken del af vreten n:r 84 – 

87, innehållande i vidd 804,4 kvm eller 9125 kv.fot föreslog nu Stadsingenjören att staden 

skulle inköpa vretdelen i fråga för att fröken Isaksson erbjudet pris, 912 kronor 50 öre, eller 

halfva zonvärdet enligt bifogadt anbud. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande för drätselkammaren att för  stadens räkning 

inköpa tomtdelen ifråga till angifvet pris för att därefter ingå i det aftalade jordbytet med 

Fastighetsaktiebolaget Lejonet. 

 

§31. 

Sedan E.A.Olsson m.fl arbetare vid stadens stenkross i skrifvelse till drätselkammaren anhållit 

om förhöjning af accordspriset å stenkrossningen, hade Stadsingenjören inkommit med 

yttrande öfver framställningen. Med anledning af hvad stadsingenjören i detta yttrande anfört 

och sedan antecknats, att under de bägge aflöningsperioder, som krossen varit i gång efter nu 

gällande accordspris, arbetarnes förtjänst varit resp. kr 3:25 och 3:70 pr man och arbetsdag 

och för aflöningarne närmast förut resp. kr 3:67 och 3:64 pr man och arbetsdag, beslutade 

Nämnden att afslå framställningen. 

 

                                                        Som ofvan 

Justeradt 29/4 1915                        Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                           K.H.Santesson 

 

 

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

16 april 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström, Axel Nilsson och Lindqvist. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 12 innevarande april. 

 

§2. 

Magistraten hade med öfverlämnande af en från Norrbottens läns lifsmedelskommission 

inkommen skrifvelse anhållit att drätselkammaren ville dels hos stadsfullmäktige hemställa 

om beviljande af ytterligare anslag, som erfordras för betalningen af den kvantitet mjöl, som 

beräknats skola för stadens räkning inköpas genom förmedling af länets lifsmedelskommision 

dels ock att vidtaga för det väntade mjölpartiets mottagande och magasinering behöfliga 

åtgärder. Sedan af lifsmedelskommissionens skrifvelse inhämtats att priset å hvetemjöl som 

afsågs för Luleå stad, kommer att uppgå till omkring 37 kronor pr 100 kg fritt järnvägsstation 

i länet, hvarför af Stadsfullmäktige öfversända Magistratens skrifvelse med hemställan, att 

Fullmäktige ville anslå ytterligare 4000 kronor för likviderande af mjölpartiet. 

Ekonominämnden beslutade vidare att meddela Stadsfullmäktige att frågan om sättet för 

försäljning af hvetemjölet vore under utredning hos nämnden. Protokollet förklarades i denna 

del genast justeradt. 

 

§3. 

Norrbottens läns lifsmedelskommission i sin näst föregående paragraf af detta protokoll 

omnämnda skrifvelse till Magistratens meddelat, att hela det för Luleå stad afsedda 

hveteförrådet redan är beordradt och att det sålunda inom närmaste framtiden kan vara att 

förvänta. Med anledning häraf beslutade Ekonominämnden att vidtaga följande åtgärder: att 



till besiktningsmän af mjölet utse herrar Edström och Lindqvist; att mjölet skall inläggas för 

förvaring i magasinet i saluhallen; att genom Stadskamrerarens försorg anbud under hand 

skall infordras från lämpliga åkare á mottagning af mjölet från banvagn samt inläggning och 

trafning af detsamma enligt anvisning i saluhallsmagasinet; samt att uppdraga till 

Stadskamreraren att anskaffa lämplig tillsyningsman för inläggning och trafning af säckarna. 

Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar omedelbart justeradt. 

 

§4. 

Meddelade Stadskamreraren att Elektricitetsverkets föreståndare ännu icke inkommit med 

begärda uppgifter för bokslutet. 

 

                                                                             Som ofvan 

Justeras                                                                Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                                       K.H.Santesson       

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 16 april 1915. 

 

Närvarande: Herrar C.Lindgren, J.Lindgren, Danielsson, Gullberg, Fruarna Sundström och 

Johansson, fröken Sundberg samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Som intet antagligt anbud å leverans af matvaror till fattiggården ingifvits, beslut styrelse 

uppdraga till utskottet, att på billigaste sätt, göra nödiga inköp till fattigården för kommande 

leveranstid 1/5 – 31/10. 

 

§2. 

Af tvänne inkomna anbud för leverans af bröd till fattigården från K.Lindqvist och E.Stahde 

beslöt styrelsen antaga M.Stahdes utan förbehåll gjorda anbud. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen till leverantör af matvaror till understödstagarne antaga Luleå Koop.förening. 

 

§4. 

Af de tvänne anbuden å mjölk till undertsödstagarne beslöt styrelsen antaga Antnäs mejeri för 

ett pris af 13,5 öre per liter för söt mjölk och 5,5 öre per liter för skummad. 

 

§5. 

Till leverantör af skor för fattigvårdens behof antogs ende anbudsgifvaren fröken Augusta 

Jansson. 

 

§6. 

Efter föredragning af herr Gullbergs från föregående sammanträde bordlagda motion 

angående ändring i stadsläkarens instruktion beslöt styrelsen ingå till Magistraten med 

hemställan, att Magistraten ville för sin del godkänna samt söka fastställelse af följande 

ändrade lydelse af § 3 mom. 10 i stadsläkarens instruktion: ”att mot ersättning på begäran af 

fattigvårdsstyrelsens ordförande åt medellös sjuk från främmande ort – med undantag af dem 

som äro intagna å stadens fattiggård – lämna läkarevård, och bör stadens fattigvårdstyrelse 

från vederbörande kommun utkräfva läkararvode härför. Denna paragraf förklarades genast 

justerad. 



 

§7. 

N.J.Lindbäcks begäran att af den olycksfallsersättning å 60 kronor han tillerkänts af 

Stadsfullmäktige utfå kr 2:50 i kvartalet bifölls. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen från Luleå pantlånekontor en stickmaskin till ett pris af kr. 67:50. Denna 

paragraf förklarades genast justerad. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Olof Oskar Strandberg och 

August Leo Öqvist. 

 

§10. 

Naima Bergströms anhållan, att få utgå från fattiggården bordlades.  

 

                                                                       Som ofvan 

Justeras:                                                         Å tjänstens vägnar 

E,Lindgren                                                     A.Glaad 

M.Sundström 

Joh.Danielsson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 

16 april 1915. 

 

Närvarnde: Ordf. hr O.Åhrström och K.H Hultström och E.E Wester samt undert.sekr. 

 

§1. 

Nämnden beslöt i enlighet med lönekårens förslag att inköpa ett skioptikon för ett pris av 75 

kr. 

 

§2. 

I enlighet med lärarkårens förslag beslöt nämnden inköpa nedanstående undervisningsmaterial 

15 ex Sven Hedin: Från pol till pol del 1 

15 ex Sven Hedin: Från pol till pol del 2  (45:-) 

5 ex Selma Lagerlöf: Nils Holgersson del 1 

5 ex Selma Lagerlöf: Nils Holgersson del 2 (9:50) 

5 ex Anna Sandström: Kultur i antiktid del 1 

5 ex Anna Sandström: Kultur i antiktid del 2 (12:-)  

1 st Panna                         3:25 

2 st Kartstavar                  2:70 

Botaniska planscher         5:- 

1 st instruktionsapparat    15:- 

5 st termostater ofyllda    1:05 

1 trådlös telegraf              17:- 

1 Elektroskop                   5:- 

1 Aerometer                     1:50 

1 Jordglob                        8:50 

1 litermått och decilitermått 1:- 



Hackspett och abborre, uppstoppade i papiermaché 14:- 

1 Linsskiva till element            1:25 

Pinnar till materialtavla            2:- 

3 ex H.Palm: Nya barnvisor     4:50 

5 st Vinterväder del 1 

25 st ”                del 2               (2:50) 

5 ex beskrivning till Dyblads planscher 

 

§3. 

I enlighet med överlärarnas förslag  beslöt nämnden låta inköpa nedanstående material för 

Karlsviks skola: 

10 ex parallelluppl. 3                                            12:- 

10 ex Nils Holgersson  del 2                                   9:50 

10 Schwerin och Lundahl: Globetrotter                  8:- 

Väggtavlor över djurriket, serie I – IV                  25:- 

Modeller för frihandsteckning, serie I                   13:25 

3 st metermått 3:15 

1 st bröstkorg i papiermaché                                  34:- 

Till komplettering av mat. i fysik och kemi           30:- 

5 st bulttrådar  nr 9                                                   4:- 

1 st urtavla av papp                                                   1:75 

1 st taveltorkare                                                         1:50 

Stockholms folkskolors lek.  2 häften                       1:24 

2 ex Törngren: Handbok i gymnastik                        6:- 

 

§4. 

Ansökningar för erhållande av skolstipendier hade inkommit från folkskollärarna; O.Bohlin 

och hr Hammarström, folkskollärarinnan Elin Brolin och Signe Flodin samt från 

seminarieläraren A. Stiernström. Nämnden beslöt tilldela hrr O.Bohlin och Axel Sidenström 

60 kr. medlen för skolresa till Stockholm i enlighet med uppgjord plan samt hr M. 

Hammarström och fröken Signe Flodin 80 kr tillsammans få en gemensam skolresa till 

samma plats. Senast tre månader efter resans slut skulle en kortfattad redogörelse vara 

inlämnad till nämnden. 

 

Dag som ovan 

Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 20 april 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordin, Nordberg, Aurén, Mattsson och Hamnmästaren. 

 

§1. 

I skrivelse till Hamndirektionen hade Stockholms Rederiaktiebolag Svea meddelat att bolaget 

planerat, att, såvida förhållandena medgiva, göra Luleå till den centralpunkt för bolagets trafik 

på övre Norrland och för en ifrågasatt linje på Nord-Finland för tillgodoseende av det 

trafikbehov, som under nuvarande krigstillstånd förefinnes, i vilken plan inginge att förutom 

den nämnda linjen till Finland, en sådan omändring av traiken på hamnarne norr om Luleå 

skulle göras, att bolagets båtar icke längre skulle angöra dessa platser utan gå i retur söderut 

från Luleå, och hade bolaget för ombesörjande av trafiken Luleå- Salmis tänkt insätta ångaren 



Elina Sehlstedt. Med anledning härav anhöll bolaget dels att Hamndirektionen ville fastställa 

att bolaget för omlastningsgods, som från bolagets ångare upplägges å kaj i Luleå 

vidarebefordran med bolagets linjer, måtte befrias från erläggande av hamnavgift, dels ock att 

Hamndirektionen ville föranstalta om en särskild tilläggplats för bolagets ångare, skild från 

andra linjers kajplats. Som emellertid i för Luleå gällande hamntaxa finnes föreskrivet, att 

lindring i eller befrielse från fastställd hamnavgift eller andra fastställda taxebestämmelser ej 

må medgivas viss trafikant, utan skall efter bestämd, på förhand kungjord och 

Kommerskollegium och Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i länet delgiven grund tillkomma 

en var trafikant under lika förhållanden, beslutade Hamndirektionen, att då Direktionen 

saknade befogenhet att tillmötesgå bolagets begäran, avslå framställningen i denna sak. 

Hamndirektionen beslutade vidare beträffande bolagets begäran, avslå framställningen i 

denna sak. Hamndirektionen beslutade vidare beträffande bolagets begäran om särskild 

tilläggsplats att hänvisa bolaget till bestämmelserna i hamnordningen för Luleå, § 22, där 

Hamnmästaren befullmäktigas att med trafikanterna ordna och överenskomma i dessa 

angelägenheter. 

 

§2. 

Kramfors’ Aktiebolag hade vid Hamndirektionens sammanträde den 13 april 1915, § 6, 

erhållit Direktionens tillstånd till anbringande av sänkstöd  för bommar utanför Gäddviks bys 

strand i Lulviken, därvid en avgift av 500 kronor pr år fastställts. Efter föredragning av en 

från Nils Settervalls Advokatbyrå införskaffad utredning i fråga om strandägares rätt inom 

hamnområde beslutade nu Hamndirektionen att med frångående av sitt beslut i ärendet 

förenämnda dag, lämna bifall till Kramfors’ Aktiebolag att anbringa ifrågavarande sänkstöd, 

mot villkor att uppgift lämnas å det antal dylika sänkstöd, som äro avsedda anbringas samt att 

de icke nedsänkas i vattnet, förrän Hamnmästaren fått öva tillsyn däröver, att de icke så 

placerade att de åstadkomma hinder i farleden. 

 

§3. 

Enär avvisarne å södra långkajen och hamnpiren äro uppruttna och behöva ersättas med nya, 

hade Hamnmästaren under hand infordrat anbud å leverans av sådana från Ernst Nilsson och 

Robertsviks Ångsåg, vilka inlämnat följande anbud å furubjälkar: 486 lpm 9”.9” 102 lpm. 

10”.10” 170lpm 10” 

Ernst Nilsson pr lpm.kr. 1:97 2:50 3:05 

Robertsviks Ångsåg pr lpm. kr 2:75 3:29 3:73. Vid prövning av anbuden beslutade 

Hamndirektionen att antaga det av Ernst Nilsson angivna anbudet såsom varande det lägsta av 

de inkomna anbuden. 

 

§4. 

Godkändes följande räkningar till utbetalning: 

N. Settervalls Advokatbyrå, arvode                      kr.   75:- 

Svenska Hamnförbundet, medlemsavgift              ”   100:- 

 

                                                          Som ovan 

Justeradt                                            Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                              K.H.Santesson    

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 21 april 

1915. 

 



Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson och Nilsson 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 16 innevarande april månad. 

 

§2. 

Sedan Stadskamreraren genom i ortstidningarne infölrd annons infordrat anbud å 80 famnar 

björk- och 100 famnar barrved, hade vid anbudstidens utgång ett anbud inkommit, nämligen 

från O.H. Camitz, Luleå, hvilken erbjöd sig före den 5 nästkommande maj leverera 80 famnar 

björkved fritt banvagn vid Luleå station till ett pris af kr. 14:75 pr famn; och beslutade 

Ekonominämnden att antaga anbudet. Protokollet förklarades i hvad detta ärende beträffar 

omedelbart justeradt. 

 

§3. 

Meddelade Stadskamreraren, att han under hand begärt anbud från en del åkare i staden å det 

pris, staden skulle betala för det väntade mjölpartiets mottagning från banvagn, medförd å 

hamnspåret, samt dess transport till och inläggning i saluhallsmagasinet. Som emellertid 

definitivt aftal icke kunde träffas, så länge tidpunkten för mjölpartiets ankomst icke är känd, 

beslutade Ekonominämnden att lämna Stadskamreraren i uppdrag att uppgöra med lämplig 

åkare att verkställa transport och inläggning af mjölet till ett pris af högst 15 öre pr säck om 

100 kg. 

 

§4. 

Beslutade nämnden att till utbetalning godkänna Apotekets i Luleå räkning å medicin till 

poliskåren under år 1914, kr.117:14; och skulle de å räkningen upptagna belopp, som gälla 

tiden efter den 1 juli, då poliskårens nya lönestat trädde i kraft, ersättas af rep. Polismän 

genom inreversering till drätselkontoret. 

 

§5. 

Beslutade Nämnden inköpa en hektograferingsmaskin med tillbehör för 25 kronor. 

 

§6. 

Beslutade nämnden att bifalla en af stallkarlen P.Börjesson hos drätselkammaren gjord 

anhållan om anstånd med erläggande af honom påförda, men resterande kommunalutskylder, 

till dess hans hos Stadsfullmäktige gjorda ansökan om ifrågavarande utskylders afkortning 

blifvit af fullmäktige afgjord. 

 

§7. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare icke inkommit vare sig med räkenskaper eller 

infordrad förklaring beslutade Ekonominämnden, förelägga Elektricitetsverkets föreståndare 

att senast den 24 instundande april kl. 12 midd. till drätselkammarens ordförande inkomma 

med begärda förklaring dels ock med yttrande öfver hvarför sådan förklaring ännu icke 

kommit drätselkammaren tillhanda. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

                                                                           

                                                                  Som ofvan 

 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 22 april 1915. 

 

Närvarande: Ordf. A.Gullberg, hrr V.Oscarsson, O.E.Wester, G.Norrby, fröken Märta Bucht, 

hr G.Landström, samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Överläraren hade anmält att folkskollärare G. Forsén ändrat tiden för slöjdlektionerna 

onsdagen den 21 dennes, utan att däröver göra anhållan och således utan att ha erhållit 

tillstånd. Styrelsen beslöt i anledning av folkskoleläraren A.Forséns handlingssätt meddela 

honom förständigande att i händelse han vid något tillfälle önskar ändring i den för gosslöjden 

bestämda undervisningstiden han därom skall göra framställning, hos överläraren, som äger 

att lämna besked om sådan ändring får företagas.( Hr Landström avl. sig). 

 

§2. 

På förslag av hr V.Oscarsson bestämde styrelsen att några cirkulär eller anslag ej få bäras 

omkring eller på annat sätt spridas i skolan utan att desamma underställt överläraren 

granskning och tillstånd till dess publicering av honom lämnats. 

§3. 

Folkskolestyrelsen beslöt att för ytterligare ett år antaga Svenska Skolmaterialbolaget i Gävle 

till leverantör av skolmaterial under förutsättning att samma pris bli gällande som hittills. 

 

§4. 

Till justeringsmän valdes hrr V.Oscarsson och G.Forsén. 

 

                                                                             Dag som ovan 

Justerat                                                                 Alf.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

E.Kruse 

Wilh.Oscarsson”                                           

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 april 1915. 

 

Närvarande: Samtliga Stadsfullmäktiges ledamöter ävensom Stadskamreraren. Därjämte 

övervar Herr t.f. Borgmästare P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos Herrar Lind och Lindgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 27 innevarande 

april klockan 5 e.m justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid senaste sammanträdet den 26 sistlidne mars förda protokoll. 

 

§3. 

Företogs till förnyad behandling den vid senaste sammanträdet bordlagda, av Herrrar 

Ljungberg och Brändström väckta motion, att Stadsfullmäktige ville besluta att detaljhandel 

med brännvin skall äga rum i Luleå stad under åren 1916 – 1918; att den ena utskänkningen 

eller den som hittils ägt rum å Skeppsbrokällaren, ovillkorligen skall innehavas och skötas av 

det bolag, som jämlikt gällande brännvinsförsäljningsförordning får försäljningsrättigheterna 

åt sig upplåtna: att vid utminutering och utskänkning skola tillämpas såväl de beslut, som 



Stadsfullmäktige rörande inskränkning i tiden antagit år 1912, som ock de restriktioner, som 

Luleå Utskänkningsbolag infört under slutet av år 1914, eller andra lämpliga sådana, minst 

lika effektiva. Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå motionen. 

Innan ärendet företogs till avgörande, föredrogos tvänne till Stadsfullmäktige ingivna 

skrivelser, den ena från nykterhetsvännernas centralkommité, den andra från Anna Gustafsson 

och Elina Benckert enligt uppgift på uppdrag av ett nyligen hållet möte ånyo införa 

brännvinshandeln i samhället. Vid företagen omröstning avgåvos 15 röster för bifall till 

motionen och 15 för avslag, och då Herr ordföranden röstat för bifall, hade Stadsfullmäktige 

bifallit motionen. Mot beslutet anfördes reservation av herrar Nilsson och Sölvén. 

 

§4. 

Hos Stadsfullmäktige hade Carl Brandfors’ sterbhus och fastighetsbolaget Brage i gemensam 

skrivelse gjort erbjudande att till staden överlåta vretan n:o 825 eller Mjölkuddstjärnen emot  

att nämnda sterbhus och bolag blir befriade från dem åliggande avgäld för området. Sedan 

Stadsingenjören i avgivet yttrande dels vitsordat fastighetsaktiebolaget Brages i erbjudandet 

gjorda uppgifter, dels erinrat därom att staden visserligen redan nu är ägare av sterbhusets 

hälft av tjärnen, men att staden genom en överlåtelsehandling i överensstämmelse med 

erbjudandet lättare erhåller lagfart å hela vretan, hade Drätselkammaren hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville godtaga erbjudandet om överlåtelse till staden av vretan n:o 825 mot av 

sökandena gjort villkor, att erhålla befrielse från erläggande av dem åliggande årlig avgäld 10 

kronor 50 öre. Vid behandling av ärendet beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§5. 

Uti avgivet yttrande över en från ägare av fastigheter i kvarteret Uttern till Stadsfullmäktige 

inkommen framställning om iordningställande av Smedjegatan förbi nämnda kvarter hade 

Drätselkammaren hemställt, att då staden enligt Stadsplanelagen är skyldig att framdraga 

ifrågavarande gata och gatan tillhör hamnplanen, ville Stadsfullmäktige anvisa 1,900 kronor 

av hamnmedel till gatans iordningställande i enlighet med Stadsingenjörens förslag. Sedan 

därefter Hamnmästaren i avgivet yttrande uttalat som sin åsikt, att ifrågavarande gatudel icke 

kunde åtminstone f.n. anses tillhöra hamnplanen, men att då densamma i stor utsträckning 

användes vid uppforsling av ved från Pontuskajen, det vore till nytta för hamnen om gatan i 

fråga iordningställdes, dock endast under förutsättning att även Magasinsgatan förbi samma 

kvarter ställdes i ordnat skick, så att trafiken till och från Pontuskajen kan ske denna väg även 

sommartid, hade Hamndirektionen föreslagit, att icke blott Smedjegatan utan även 

Magasinsgatan förbi kvarteret Uttern måtte iordningställas på av Stadsingenjören föreslaget 

sätt, i vilket fall Direktionen tillika ville tillstyrka, att halva kostnaden för det hela eller 1,370 

kronor må bestridas av hamnmedel. Vid föredragning av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige 

på hemställan av Beredningsnämnden, att bägge ifrågavarande gatudelar ska under 

innevarande år på föreslaget sätt iordningställas och hela kostnaden för arbetet 2,740 kronor 

skall utgå av hamnmedel. 

 

§6. 

Sedan den av Brandchefen avlämnade berättelse över Luleå stads brandväsende brandstyrkans 

verksamhet samt därmed sammanhängande förhållanden under år 1914 blivit befordrad,  

beslöt Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att lägga densamma till 

handlingarne. 

 

§7. 



Hos Drästelkammaren hade K. G. Åkerlunds Eftr. anhållit att få avloppsledning framdragen 

till fastighet n:o 4 i kvarteret Alkan, vilken framställning Drästelkammaren dock genom 

beslut den 7 september 1914 avslagit av skäl att staden icke har avloppsledning i angränsande 

gator och att enligt § 2 i reglementet dess vattenledning och vattenavlopp framdrages endast 

genom de delar av staden, till vilka den enligt fastställd plan är eller var utsträckt. Sedan 

Åkerlunds Eftr. med anledning av detta beslut hos Stadsfullmäktige anhållit att Fullmäktige 

ville med upphävande av detsamma bestämma att avloppsledning fortast möjligt skall 

framdragas till fastigheten i fråga, hade Stadsingenjören uti infordrat yttrande på anfördt skäl 

föreslagit Drätselkammaren att vidhålla sitt beslut den 7 september 1914 och hos 

Stadsfullmäktige avstyrka dess upphävande. Drätselkammaren hade därefter, under uttalande 

att sedan nytt reglemente för Kammaren blivit av Länstyrelsen fastställt den 14 september 

1911, reglementet för vattenledning och vattenavlopp i Luleå endast kan i de delar, det ej 

strider mot förenämnda reglemente, äga gällande kraft, varför vid klagan över beslut av 

Drätselkammaren eller någon dess nämnd besvär skall enligt § 15 i reglementet anföras hos 

Magistraten och icke hos Stadsfullmäktige samt under hänvisning jämväl till vad 

Stadsingenjören uti i ärendet avgiven utredning anfört hos Stadsfullmäktige hemställt om 

avslag å K.G. Åkerlunds Eftr:s framställning. Vid detta ärendes behandling beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att som åberopade § 30 i reglementet 

för Luleå stads vattenledning och vattenavlopp numera icke är tillämplig, framställningen icke 

skulle till vidare åtgärd föranleda. 

 

§8. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 30 april 1914 till Elektricitetskommittén 

återremitterat en av Nya Förenade Elektriska Aktiebolaget gjord begäran om efterskänkande 

av den plikt om 911 kronor, som vid likviderandet av det utav bolaget levererade elektriska 

maskineriet innehållits för försenad leverans, hade kommittén i skrivelse den 3 sistlidne mars 

meddelat, att kommittén ansåg sitt uppdrag slutfört, samt vidhållit sin begäran om 

entledigande. Med anledning härav fattade Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden följande beslut: att av det begärda beloppet efterskänka kronor 364:40, 

motsvarande plikt för tiden från och med den 1 till och med den 16 december 1912, vid vilken 

tid Sikfors kraftaktiebolag var färdigt att lämna ström till staden; att entlediga kommitténs 

ledamöter från dem meddelade uppdrag; att överlämna kommitténs protokoll och handlingar 

till stadens revisorer. 

 

§9. 

Stadskamreraren hade hos Drätselkammaren på anförda skäl anhållit, att Kammaren ville 

meddela instruktion rörande tillämpningen av bestämmelsen i reglementet för drätselkontoret, 

§  4, att alla som verifikationer till kassan avsedda handlingar skola i varje fall, innan de bliva 

föremål för behandling av Stadskassören, företes för Stadskamreraren och av honom förses 

med påskrift om granskning. Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit 

att göra det uttalandet, att den Stadskamreraren åliggande skyldigheten.av granskning av till 

kassan hörande verifikationer vad beträffar av Folkskolestyrelsen, Fattigvårdsstyrelsen, 

Hälsovårdsnämnden och Hamndirektionen gjorda utanordningar icke avser en reell prövning 

av utanordningens behörighet eller lämplighet, utan endast en formell granskning av 

verifikationen, att den är attesterad och behörigen utanordnad. Drätselkammaren hade vidare 

beslutit att till Stadsfullmäktige översända Stadskamrerarens ifrågavarande skrivelse för att 

giva Fullmäktige kännedom om däri berörda förhållanden. På Beredningsnämndens 

hemställan beslöt Stadsfullmäktige att uttala sin anslutning till Drästelkammarens 

ifrågavarande tolkning av instruktionen. 

 



 

 

§10. 

Med anledning av ett påpekande av Stadskamreraren vid granskning av Fattigvårdstyrelsens 

utanordningar för januari månad, att understöd av det av Stadsfullmäktige den 10 september 

1914 beviljade anslaget å 5000 kronor till utdelande av understöd till behövande 

mobiliserandes familjer, i vissa fall tilldelats personer, vilka icke vore mobiliserade, hade 

Fattigvårdstyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt om rätt för Styrelsen att lämna understöd 

av ovan nämnda anslag icke endast under den tid familjeförsörjaren är mobiliserad, utan även 

därefter vid sådandt förhållande, att familjen ännu kan anses lida under sviterna av mannens 

tidigare fullgjorda krigstjänstgöring. Vid behandling av detta ärende biföll Stadsfullmäktige 

på hemställan av Beredningsnämnden vad Fattigvårdstyrelsen sålunda föreslagit. 

 

§11. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven framställning hade Magistraten, under erinran att f.n 

särskilda telefonledningar icke äro indragna till borgmästarens och Magistratsekreterarens 

tjänsterum, utan att i dessa expeditioner blott finnas mikrotelefoner, anknutna till den i 

Magistratens kansli anbragta telefonapparaten, anhållit att då denna anordning visat i hög grad 

otillfredställande, Stadsfullmäktige ville anslå medel till indragande av direkta 

telefonledningar till nämnda tvänne rum, vilken anordning skulle draga en kostnad av 100 

kronor per år, förutom en inträdesavgift av 50 kronor för vardera telefonen. På 

Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige, Magistratens begäran samt beslöt, 

att härför erforderligt belopp skulle utgå av tillgängliga medel. 

 

§12. 

Hos Magistraten hade stadens sotare anhållit om utverkande av rätt till honom av fri telefon 

på stadens bekostnad och hade Magistraten, enär på sitt sökanden i sin skrivelse framhållit 

allmänheten och icke han hade den huvudsakliga nyttan av förefintligheten av telefon i hans 

bostad, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt denna hans begäran. Vid behandling av detta ärende 

hade Beredningsnämnden föreslagit, att då beviljande av fri telefon i detta fall skulle innebära 

en mindre lämplig form för löneförhöjning, Stadsfullmäktige måtte avslå framställningen. 

Stadsfullmäktige beslöt att bifalla framställningen med föreskrift tillika, att för detta är 

erforderligt belopp skulle utgå av tillgängliga medel. 

 

§13. 

Uti en till Stadsfullmäktige ställd och till Drätselkammaren inlämnad skrivelse hade 

brandmästaren O.P. Stråhle anhållit, att Fullmäktige ville för att sätta honom i stånd att 

bevista Svenska Brandmannaförbundets årsmöte innevarande år bevilja honom ett resebidrag 

av 150 kronor, om mötet kommer att hållas å plats söder om Stockholm eller 125 kronor, om 

mötet blir förlagt till huvudstaden eller norr därom. Under erinran att Stadsfullmäktige genom 

beslut den 10 september 1914 beviljat Stråhle ett liknande resebidrag för år 1914, men att han, 

då 1914 års möte på grund av då rådande förhållanden ej kom till stånd, icke begagnat sig av 

resebidraget, vilket istället besparats för staden, hade Drätselkammaren överlämnat 

ansökningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma. På 

Beredningsnämndens förslag beslöt Stadsfullmäktige att förangivet ändamål beviljat 

sökanden ett resebidrag av 125 kronor, att utgå av tillgängliga medel. 

 

§14. 



Enligt erhållet uppdrag att avgiva yttrande över en hos Stadsfullmäktige gjord framställning 

om lönereglering för brandkårens befäl hade Lönenämnden uppgjort följande förslag till 

lönsestat för brandchefen: 

Arvode ……………… kr.2000:-, varav 1200 kronor kontant, 800 kronor beräknat värde av fri 

bostad om 4 rum, 1 kök, 1 vindsrum å gaveln samt ett annat vindsrum med takbelysning samt 

300 kronor beräknat värde av vedbrand och lyse. Två ålderstillägg efter resp. 5 och 10 års 

tjänst å 150 kronor. Begynnelsearvodet fördelas sålunda, att 1650 kronor utgör lön och 650 

kronor tjänstgöringspenningar. Ålderstilläggen hänföras till lön. Såsom villkor för erhållande 

av denna lönereglering gäller: att Brandchefen i likhet med vissa övriga stadens tjänstemän 

skyldigkännes tatt, intill dess annorlunda kan vara bestämt i avseende å pensioneringen, 

årligen erlägga bidrag till sin pensionering med tre procent å innevarande lön. Denna 

lönrereglering skall gälla från och med den 1 januari 1915, och äger den nuvarande 

Brandchefen rätt att räkna llönetur från och med år 1910. Rörande Brandchefens framställning 

om pensionens storlek hade Lönenämnden ansett sig ej göra annat uttalande, än att frågan 

härom borde avgöras i samband med bestämmandet av pensioner för stadens övriga 

befattningshavare. Beredningsnämnden hade hemställt att Stadsfullmäktige ville antaga ovan 

intagna förslag till lönestat för Brandchefen. Vid ärendets behandling och efter föredragning 

av en från Brandchefen till dagens sammanträde inlämnad skrivelse beslöt Stadsfullmäktige 

att återremitetra ärendet till Lönenämnden. 

 

 

 

§15. 

Folkskolestyrelsen hade å sammanträde den 13 oktober 1914 beslutit hos Stadsfullmäktige 

hemställa, att avlöningsförhållandena för lärarinnorna i huslig ekonomi och slöjd så ordnades 

att lärarinnan i huslig ekonomi kommer i åtnjutande av en grundlön av 1200 kronor samt tre 

ålderstillägg å 150 kronor vardera efter 5, 10 och 15 års tjänst samt lärarinnan i slöjd en 

grundlön av 1000 kronor med ålderstillägg i likhet med lärarinnan i huslig ekonomi, samt att 

lärarinnan i huslig ekonomi Anna Hällgren, som med utgången av år 1913 tjänstgjort i 5 år, 

berättigas till ett första ålderstillägg från och med år 1914, och lärarinnan i slöjd Elin 

Westberg, som med utgången av år 1912 tjänstgjort 5 år, berättigas till ett första ålderstillägg 

från och med år 1913. Berörda förslag hade överlämnats till Lönenämnden för yttrande. Sedan 

antecknats, att nämnda lärarinnor hittills åtnjutit de föreslagna begynnelselönerna och 

dessutom var sig ett årligt personligt lönetillägg å 150 kronor, Anna Hällgren för år 1914 och 

Elin Westberg för åren 1913 och 1914, hade Lönenämnden beslutit tillstyrka bifall till 

Folkskolestyrelsens förslag med tillägg att den föreslagna löneregleringen retroaktivt från och 

med den 1 januari 1915, dock med villkor att samtidigt  med att denna lönestat träder i kraft, 

det av Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönereglementet skall i tillämpliga delar 

gälla för nämnda lärarinnor samt att lärarinnan i huslig ekonomi i likhet med vissa övriga 

stadens befattningshavare skall vara skyldig att, intill dess annorlunda kan varda bestämt i 

avseende å pensioneringen, såsom bidrag till sin pensionering årligen erlägga två procent å 

innevarande lön. Beträffande lärarinnorna i slöjd hade Lönenämnden, enär dess, numer voro 

berättigade att ingå i småskolelärarnes m. fl:s ålderdomsunderstödsanstalt, ansett att de icke 

för närvarande borde förpliktas att till staden avstå någon del av arvodet såsom bidrag till sin 

pensionering. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla vad Folkskolestyrelsen och Lönenämnden sålunda föreslagit. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 28 januari 1915 till Lönenämnden för yttrande 

remitterat en av muddermästaren N.F. Åström gjord ansökan att han, som år 1897, anställts 



som muddermästare, men vid senaste löneregleringen fått rätt att räkna lönetur endast f.o.m år 

1906, måtte tillerkännas rätt att f.o.m. år 1915 räkna sig till godo tredje ålderstillägget eller 

maximilönen 1950 kronor. Hamndirektionen hade på Hamnmästarens tillstyrkan hemställt om 

bifall till ansökningen. Sedan antecknats, att muddermästaren enligt det av Stadsfullmäktige 

den 3 juni 1912 antagna lönereglemenet skulle åtnjuta årligen ett arvode av 1500 kronor jämte 

tre ålderstillägg å 150 kronor efter 5, 10 och 15 års tjänst, hade Lönenämnden tillstyrkt bifall 

till ansökningen och att Åström sålunda måtte tillerkännas rätt att tillgodoräkna sig tredje 

ålderstillägget från och med den 1 januari 1915. På Beredningsnämndens hemställan biföll 

Stadsfullmäktige Lönenämndens förslag. 

 

§17. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Konungens Befallningshavande i länet 

anhållit att Fullmäktige jämlikt föreskrifvit i § 12 av den för de kommunala hjälpkommittérna 

av Kungl. Maj:t fastställda instruktion ville gå i författning om val av en eller flera  revisorer 

av stadens kommunla hjälpkommités verksamhet. Med anledning härav beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att utse en dylik revisor samt valde 

härtill Sparbankskamreraren Robert Lund. 

 

§18. 

Sedan grosshandlaren Otto Linder hos Stadsfullmäktige anhållit om befrielse från 

ledamotskap i Hamndirektionen och Taxeringsnämnden, hade Beredningnämnden föreslagit 

att Stadsfullmäktige med godkännande av avsägelsen beträffande Hamndirektionen ville  till 

ledamot för år 1915 i Hamndirektionen i hans ställe utse 1:ste suppleanten stuvaren E. 

Nordberg samt till 3:dje suppleant kronolotsen K.J. Öqvist. Stadsfullmäktige beslöt att 

godkänna avsägelsen samt utsago vid företagets val, uti vilket endast 18 av Stadsfullmäktiges 

ledamöter deltog, till ledamot i Hamndirektionen för år 1915 bankdirektören L. Nordlander 

med 16 röster; 2 röster tillföll stuvaren E. Nordberg. 

 

§19. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut vid sammanträde de 26 sistlidne mars antagit en del 

ändringar uti § 58 av förslaget till ny brandordning för staden, hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Stadsfullmäktige nu i anslutning till Drätselkammarens förslag av den 10 

december 1914, ville dels besluta att det område utanför stadsplanen, benämnt Bergviken, å 

vilket brandordningen jämväl vore avsedd att gälla, skulle erhålla den begränsning, som en 

föreslaget bilagd karta med därå av Stadsingenjören E. Kinnman tecknad beskrivning av den 

7 december 1914 utvisar, dels ock göra följande förändringar uti det föreliggande förslaget, 

nämligen: § 3 punkt 8 erhåller följande lydelse: att vid inträffande ledighet kungöra 

brandchefsbefattningen och chefsbefattningen vid reservbrandkåren till ansökan ledig, att 

mottaga ansökningar samt upprätta och till Stadsfullmäktige inkomma med förslag till 

platsernas besättande, § 5 punkt 1 erhåller denna lydelse: fasta brandkåren som antages mot 

avlöning enligt särskild stat, skall bestå av minst 1 brandchef, 1 brandmästare tillika vice 

brandchef, 1 brandmästare eller brandförman som chef för reservbrandkåren, 2 brandförmän, 

6 ordinarie brandmän, erforderligt antal extra brandmän och en maskinist, § 7 punkt 1 ändras 

sålunda; ”Brandvärnet som bildar brandstyrkans 4:e utryckning består alla i Luleå stad i 

landstormen rullförda män”. Därjämte hade Beredningsnämnden föreslagit att 

Stadsfullmäktige i överensstämmelse härmed ville besluta att Brandmästaren O.P. Stråhle blir 

vice brandchef och nuvarande vice brandchefen blir brandmästare och chef för 

reservbrandkåren, båda med bibehållna löneförmåner. 

 

§20. 



Sedan arbetaren F.V.Lundberg den 23 februari detta år genom olyckhändelse i arbete för 

staden skadat ett öga, varav oförmåga till arbete tillskyndats Lundberg under tiden 26/2 – 6/3 

1915,  hade Stadsingejören med stöd av ett av stadsläkaren Sven Kjellman utfärdat intyg 

hemställt, att Drätselkammaren ville utverka ersättning till Lundberg enligt följande 

beräkning: dagersättning efter halv avlöning 8 dagar á k 1:75 kr. 14:- läkarearvode och 

medicin 15:10 

Tillhopa kr. 29:10 

Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa 

om beviljande av den föreslagna ersättningen att utgå ur fonden för olycksfallsersättning. På 

Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag. 

 

§21. 

Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Drätselkammarens protokoll för den 14 

innevarande april angående förhöjning av Elektriska Aktiebolaget Frams entrteprenadpriser å 

elektriska anläggningar. 

 

§22. 

Till Beredningsnämnden remitterades. 

1:o) Drätselkammarens begäran om anslag å ytterligare 4000 kr till likviderandet av det mjöl 

som inköpts för stadens räkning. 

2:o) Magistratens framställning rörande åtgärders vidtagande för att få stadens räkenskaper 

avslutade i föreskriven tid; 

3:o)  Sällskapet W & begäran om erhållande av s.k. klubbrättigheter; 

4:o) Svenska stadsförbudnets skrivelse med kallelse till dess andra ordinarie kongress i 

Malmö den 3 sept.1915; 

5:o) C.F. Johanssons och Anna Johanssons begäran om hyresbidrag för sista kvartalet 1914; 

6:o) Herr Falks motion om tillsättande av en livsmedelskommité för staden. 

 

§23. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Hanna Wikströms begäran om pension efter hennes avlidne man montören H.Wikström; 

2:o) Emma Wennbergs framställning om rätt att få ha en byggnad kvarstående å fastigheten 

n:o 232; 

3:o) Styrelsens för Luleå arbetsstuga begäran om anslag för innevarande år. 

 

§24. 

Till Hälsovårdsnämnden remitterades en skrivelse från pensionsnämndens ordförande 

angående ändring i den för Stadsläkaren gällande instruktion. 

 

Som ovan 

På Stadsfullmäktiges vägnar 

Per Segerstedt/A.Holm 

 

Vid protokollets justering avlämnades av Herrar Nilsson och Sölvén skriftlig reservation emot 

Stadsfullmäktiges beslut enligt § 3 här ovan. 

 

Justerat: 

Per Segerstedt 

Algot Lind 

C.Lindgren” 



 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 27 april 1915. 

 

Närvarande: ordf. Domprosten J. Hansson hr K.H.Hultström, fröken Märta Bucht, varjämte 

lärararinnorna fröken Nanna Höglander och fröken Dagmar Envén, infunnit sig till 

sammanträdet. 

 

§1. 

Ordförande meddelade att hemmansägaren P.G.Nilsson i Brändööarna förklarat sig icke vilja 

behålla flickan Jenny Lundström längre än till den nästkommande maj, och att överläraren 

med anledning därav annonserat efter annat fosterhem. Nämnda godkände denna åtgärd och 

beslöt utackordera flickan hos hemmansägaren Aug. Lidström i Ersnäs, som icke gjort 

anspråk på någon ersättning. Överläraren hade på förhand gjort sig underrättad om hemmets 

lämplighet som fosterhem. 

 

§2. 

Ordförande meddelade att flickan Syster Johansson, som står under nämndens uppsikt, erhållit 

anställnings som barnjungfru hos Jägmästare S i Luleå. Nämndens uppdrag åt fröken Märta 

Bucht att lämna flickans husbondfolk de upplysningar; som torde vara nödiga. 

 

 

§3. 

Överläraren anmälde att gossen Oskar Johansson, som förut varit inkallad för nämnden den 

27 jan 1913 och den 10 dec 194, ånyo gjort sig skyldig till snatterier. Till sammanträdet hade 

gossen Oskar Johansson infunnit sig. Oskar Johansson erkände sig ha tagit pengar från sin far 

vid ett tillfälle 10 kr. och vid ett annat 5 kr. Båda stölderna hade ägt rum på natten, medan 

fadern sov. Av Johansson hade fadern återfått nio kr, sedan stölden upptäcktes. Vid ett annat 

tillfälle hade han tagit flera tioöringar ur moderns portmonä, som förvarats i en byrålåda. Vid 

sistnämnda tillfälle hade en sexårig broder varit med. Dessutom erkände sig Oskar vid ett 

besök i Oskarsson Bryggeri helt nyligen ha tagit en portmonä med inneliggande två enkronor 

och två nycklar. Portmonän hade tagits ur en rockficka och tillhörde bryggeriarb. Röckner. Då 

han tagit pengar, hade han i allmänhet delat med sig, i ett flertal fall åt Ejnar Sjörling, en gång 

även åt David Dahlström, Gunnar Vennberg och John Karlsson, samtliga elever i småskolan-  

Ejnar Sjörling som jämte sin mor infunnit sig vid sammanträdet, erkände att han mottagit 

pengar av Oskar Johansson flera gånger (”minst tio gånger”). Vid de tillfällen, han kunde 

minnas hade han fått 75 öre, 1,25 kr, 1,50 kr, 1,10 kr och 5 öre. Då Oskar tagit tiokronan från 

fadern, hade han lämnat tjugofemkronor. Av dessa hade dock endast 4 kr återlämnats. Med 

stöd av det som framkommit såväl vid detta sammanträde, som vid sammanträdena den 27 jan 

1913 och den 10 dec 1914 beslöt nämnden söka inträde i Näsby uppfostringsanstalt för gossen 

Oskar Johansson. Gossen Ejnar Sjörling erhöll av ordföranden en skarp och allvarlig varning. 

 

§4. 

Överläraren anmälde, att flickan Alfhild Ingeborg Johansson (Enberg), styvdotter till 

malmarbetaren G.O. Johansson, gjort sig skyldig till oärlighet. Flickan, som vid sammanträde 

en 10 dec 1914 varit inkallad för barnavårdsnämnden, erkände att hon under påskferierna, då 

hon av modern utsänts med en lista för att tigga pengar för frälsningsarmén, vid ett tillfälle 

suddat ut en anteckning om skänkta 25 öre från listan i avsikt att själv behålla 25-öringen. 

Fusket hade dock upptäckts av den person, som skänkt 25-öringen, och hade denne då 

återtagit slanten. Listan hade sedan försvunnit. Flickan förnekade dock bestämt, att hon vid 



flera tillfällen gjort sig skyldig till samma förseelse. Med anledning av vad som framkommit 

förut vid detta, som vid föregående sammanträde, beslöt nämnden söka inträde för Alfhild 

Johansson (Enberg) å uppfostringsanstaltens skyddshem vid Sjötofta. 

 

§5. 

Nämnden beslöt angående Oskar och Alfhild Johansson skulle genom protokollskrivning 

meddelas barnens målsman, malmarbetaren G.O. Johansson. I fall denne skulle vägra sitt 

medgivande till barnens intagande å skyddhem, skulle besluten underställas 

Kon.Befall.havande  till prövning.  

 

§6. 

Från folkskollärare G. Landström hade inkommit en skrivelse, i vilken han ”med anledning av 

någon i sexuellt avseende, ytterst ledsamma förhållanden, som kommit i dagen rörande Edvin 

Lindfors f. 15 juli 1900” hemställt att nämnda gosse snarast måtte inkallas till förhör. Gossen 

var inkallad till dagens sammanträde, men hade av sjukdom avstått från att inställa sig. 

Överläraren meddelade, att han vid förhör med såväl gossen Lindfors och en annan gosse från 

fattiggården, där Lindfors f.n är intagen som en flicka i folkskolans första klass kunnat 

konstatera; att Lindfors icke endast varit begiven på onani, utan också vid flera tillfällen haft 

könsumgänge med den antydda flickan, som också bor på fattiggården. Gossen hade erkänt 

sina förseelser. Med anledning härav, beslöt nämnden söka inträde för Edvin Lindfors på 

Näsby uppfostringsanstalt. 

 

§7. 

Med anledning av vad vid nämndens sammanträde framkommit, beslöt nämnden för 

fattigvårdsstyrelsen påpeka nödvändigheten av att flickorna Rosa Lövgren flyttas från 

fattiggården och utackorderats i enskilt hem på C. 

 

Justerat                                                                Dag som ovan 

K.H.Hultström                                                    John Hansson/P.Edw.Lindmark 

Märta Bucht” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 april 1915. 

 

Närvarande: Herra C. Lindgren, J.Lindgren, Nilsson, Ulander, Danielsson, Jonsson, Fru 

Sandström, Fröken Sundberg, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollen för den 31 mars och 16 april föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för maj månad, slutande å följande belopp, 

nämligen  

I distriktet  månadslista                                     kr 408:41 

II          ”         ”                                                 kr 350:16 

III                                                                      kr 317:35 

IV                                                                      kr 235:- 

 

§3. 

Beslöt styrelsen indraga Fredrika Håkanssons understöd. 



 

 

 

§4. 

J.P Enboms anhållan att få låna 25 kronor till inköp af målningsutentilier för arbete som han 

åtagit sig till Statens Järnvägar bifölls och skulle tillsyningsmannen förskottera af tillgängliga 

medel. 

 

§5. 

Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades 93 kronor. 

 

                                                                         §6. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under april månad. 

 

§7. 

Bifölls fru Hanna Åströms anhållan on höjning af arfvodet från 5 till 7 kronor pr. månad för 

hos henne inackorderade flickan Anna Lisa Lindvall Löfgren. Likaledes bifölls hennes 

begäran om bidrag af 5 kronor pr månad för gossen Per David Åström. 

 

§8. 

Axel Perssons framställning om uppfostringsbidrag för Maria Kangas barn Anna Julia, bifölls 

med 10 kr pr månad. 

 

 

§9. 

Godkändes Hemmansägaren August Benslins i Bensbyn, erbjudande att som fosterbarn 

mottaga Signe Karolina och Signar Gustaf Lifbom mot ett arfvode af 16 kronor pr månad för 

båda. 

 

§10. 

Föredrogs Byggmästaren Efraim Åkerlunds i Porsnäs framställning att få taga hos honom 

inackorderade flickan Ester Brännström till adoptivdotter mot en ersättning af 300 kronor i ett 

för allt. Med kännedom om det ovanligt goda hem flickan här komme att erhålla beslöt 

styrelsen bifalla framställningen, dock med förbehåll, att därest flickan aflider inom 4 år, 

Åkerlund skall skyldigkännas återbetala hvad som kvarstår af summan, sedan Åkerlund 

godgjorts efter 80 kronor pr. år från 1/4 1915. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§11. 

Afslogs Isak Larsson Starks begäran att få utgå från fattiggården. 

 

§12. 

Föredrogs och godkändes rapporten öfver vid fattiggården under tiden 28/1 – 13/3 1915 för 

såld färsk fisk. I rapporten upptagen behållning kr. 10:08 beslöt styrelsen öfverlämna till 

diakonissan. 

 

§13. 

Med anledning af att leverantör E. Sthade anmält att han ej kunde anskaffa anfordrad borgen å 

leveranskontraktet beslöt styrelsen att det därmed skulle få bero. 

 

§14. 



Sara Falks i Sundsvall skrifvelse angående till henne utgående understöd beslöt styrelsen 

remittera till Sundsvalls fattigvårdsstyrelse. Till att verkställa detta uppdrogs åt 

tillsyningsmannen. 

 

§15. 

Beslöt styrelsen ytterligare bordlägga Naima Bergströms vid föregående sammanträde gjorda 

framställning att få utgå från fattiggården. 

 

§16. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården: 

den 1 april Karin Hallman 

10 april Maria Lifvakt Holmkvist 

13 april Ernst Johan Axelssons son Ernst 

17 april Axel August Pettersson Alfveström 

27 april Maria Elisabeth Lindgren 

samt följande utgått 

den 3 april Johan Fredrik Degerman 

12 april Maria Lifvakt Holmqvist 

16 april Karin Elisabeth Tjärnlund 

16 april Karl Alfred Tjärnlund 

16 april Bebbé Viktoria Tjärnlund 

29 april Karl Gustaf Degerman 

 

 

§17. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Isak Valdemar Pettersson. 

 

§18. 

Åt sekr. uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Johan Oskar Tapper, Johan 

Jakob Hellström och Rickard Sigfrid Nilsson. 

 

§19. 

Bifölls O.F. Häggbergs begäran om ett par skor till dottern Laura. 

 

§20. 

Föredrogs utdrag af protokoll från Barnavårdsnämndens sammanträde den 27 april § 6 af 

innehåll att nämnden beslutat söka inträde för gossen Edvin Lindfors å skyddshemmet i 

Näsbyn. 

 

§21. 

Beslöt styrelsen utackordera Rosa Löfgren. Till fosterfader antogs hemmansägaren 

E.A.Wikström i Refveln, mot en ersättning af 150 kr pr år. Denna paragraf förklarades genast 

justerad. 

 

§22. 

Rapport öfver diakonissans utgifter under april månad föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§23. 



Uppdrogs åt hrr Jonsson och tillsyningsmannen att hos drästelkammaren efterhöra om jord 

kunde erhållas till potatisodling samt därefter till utskottet meddela kammarens svar. Erhölles 

begärda jord skulle genom utskottets försorg odling verkställas. 

 

§24. 

Uppdrogs åt Distriktsföreståndarne med fru Sundström som sammankallande, att under maj 

månad anordna ett instruktionssammanträde mellan styrelsen och vårdarne. 

 

                                                                         Dag som ofvan 

Justeradt:                                                          Å tjänstens vägnar 

Alf Gullberg                                                     A.Glaad 

M.Sundström 

B.Johansson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 30 april 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm och Nordin. Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan antecknats, att i utgiftsstaten för innevarande år ett anslag af 875 kronor funnes för 

aflöning under instundande seglation af en extra hamnpolis, beslutade Hamndirektionen att 

anställa en sådan under 7 månader f.o.m. den 1 instundande maj. Hamndirektionen beslutade 

vidare att till befattningen i fråga antaga Eric Werhtz på af denne därom gjord ansökan; och 

skulle hos Magistraten anhållan göras, att Werhtz måtte ställas under Hamnmästarens befäl 

och tilldelas polismans befogenhet och skydd. Protokollet förklarades i denna del genast 

justeradt. 

 

§2. 

Hamnmästaren hade under erinran, att Hamndirektionen den 14 april 1914 beslutat att låta 

den extra hamnpolis, som vintertiden tjänstgjort som tillsyningsman vid hamnen, inträda i 

stadens poliskår som ordinarie poliskonstapel, hvarvid hamnen förbundit sig att bekosta hans 

aflöning och in naturaförmåner mot villkor, att poliskåren övertogs de åligganden, som 

handhafts af tillsyningsmannen samt garanterade för, att hamnen ständigt vore bevakad, i 

skrifvelse till Hamndirektionens med anledning häraf till magistraten gjord hänvändelse i 

saken icke föranledt någon förbättring i förhållandena. Till strykande häraf anförde 

Hamnmästaren bl.a att den poliskåren åliggande skyldigheten – hvilken förut tillhörde den 

förutnämnde tillsyningsmannen – att öfva tillsyn öfver att sopor och orenlighet icke uttömmes 

å isen eller invid kajerna, icke fullgjorts udner den gångna vintern, hvarför denna orenlighet 

måste af hamnen för afsevärd kostnad hopsamlas och bortföras till förekommande af hamnens 

uppgrundande. Hamnmästaren hemställde till sist att hamndirektionen ville hos Magistraten 

göra ytterligare påminnelser om villkoren för hamnens aflönande af förutnämnda 

poliskonstapel. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att med 

åberopande dels af hvad Hamnmästaren sålunda anfört dels ock att Hamndirektionen enligt 

stat aflönar tre ordinarie poliskonstaplar, däraf två i högsta lönegrad, hemställa hos 

Magistraten, att Magistraten ville föranstalta därom, att åtminstone en af de tre nämnda 

konstaplarna erhåller uteslutande åliggande att utöfva bevakning och tillsyn af hamnen och 

dess inrättningar. Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§3. 



C.P. Pettersson i skrifvelse gjorda begäran att få å tomt n:r 7 i kvarteret Ripan uppsätta ett 

salustånd enligt framställningen vidlagd ritning afslogs. 

 

 

§4. 

Sedan Hamnmästaren anmält att behof af 200 famnar barrved förelåge samt att han af 

Revirförvaltaren i Bodens revir erfarit, att detta part funnes till salu i Brännberg, beslutade 

Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att uppdraga till Hamnmästaren att å 

Hamndirektionens vägnar till Revirförvaltaren afgifva anbud å inköp af vedpartiet ifråga till 

ett pris af 14 kr. pr. famn om 147 kbm. fritt levereradt banvagn Brännberg. 

 

                                                                           Som ofvan 

Justeradt 11/5 1915                                           Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                              K.H.Santesson  

 

Protokoll maj 1915 

 

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

3 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A Nilsson. Stadsingenjören 

och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Sedan till denna dag auktion utlysts för utbjudande på arrende af en del staden tillhöriga 

lägenheter, beslutade nämnden först, sedan Fattigvårdsstyrelsen under hand framställt begäran 

att få disponera området mellan kvarteret Renen och den inhägnade begrafningsplatsen för 

potatisodling, att vid auktionen icke utbjuda detta område till arrendering. Då auktionen 

härefter företogs upplästes först den om auktionen utfärdade kungörelsen, hvilken varit i 

ortstidningarne införd. Vid därefter företaget utbjudande af de olika lägenheterna afgåfvos 

följande högsta anbud 

Bomplats i Lulviken, för 3 år, af Baltiska Trävarubolaget, 130 kronor pr år. 

Jakträtt å Småskären, för 1 år, ag grosshandlare John Hansen, 95 kronor. 

Jakträtt å Hamnholmen  för 1 år, af direktör Georg Andersson, 25 kronor 

Höslottern å Småskären för 1 år af Wilh. Lindgren, Hertsöskatan, 10 kronor. Vid pröfning af 

dessa anbud beslutade nämnden att antaga anbuden å arrendering af jakträtten å Småskären 

och Hamnholmen, samt afslå de båda öfriga anbuden. Nämnden beslutade vidare att erbjuda 

Baltiska Trävarubolaget att för 1 år arrendera bomplats i Lulviken för 130 kronor, hvilket 

antogs af bolaget. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne. 

1) Stadsfullmäktiges protokoll den 26 mars 1915, §§ 16,17 och 26; 

2) Stadsingenjörens anmälan rörande fördröjt aflämnande af vattendebiteringslängd. 

 

§3. 

Beslutade nämnden att till Stadsfullmäktige öfversända af Stadsingenjören aflämnad rapport 

öfver Luleå Vattenlednings och Vattenaflopps verksamhet under år 1914. 



 

                                                                         §4. 

Stadsfullmäktiges remiss af F.J. Holmqvists underdåninga framställning hos Kungl. Maj:t om 

tillstånd att anlägga ”eget hem” å Luleå stads donationsjord remitterades till Stadsingenjören 

för utredning och yttrande. 

 

§5. 

Stadsfullmäktiges remiss af V. Oscarssons begäran om tillstånd till vissa reparationsarbeten å 

honom tillhörig byggnad å vreten N.r 72 – 76 remitterades till Stadsbyggmästaren. 

 

§6. 

Godkändes från Bergman & C:o A.B. inkommen räkning å kr. 1610:- utgörande 

resekostander och arfvode för diverse utredningar för drätselkammarens räkning rörande 

elektriska angelägenheter. 

 

§7. 

Sedan drätselkammaren den 23 september 1909, § 5, beslutit att till C.A. af Klercker t.v. 

utarrendera plats för brödförsäljningstånd vid Timmermansgatan i Lulsundsgatans 

förlängning mot en årlig afgift af 10 kronor, beslutade nu Nämnden uppsäga arrendet och 

anmoda ägaren till ståndet att omedelbart bortflytta detsamma från stadens mark. 

 

§8. 

Kapten C. Skarstedt hade samtidigt med öfverlämnandet af inkomna anbud å brobyggnaden 

mellan Luleå och Svartön till drätselkammaren inlämnat ett af honom tillstyrkt anbud från 

F.A. Pettersson m.fl. på en extra ersättning af 50 öre pr kbm för att direkt köra en del af den 

kontrakterade stenmängden upp på vägbanken mellan Luleå och Svartön i stället för att lägga 

den på stranden. Som emellertid det af Pettersson m.fl. afgifna och af drätselkammaren 

antagna anbudet innefattade den bestämmelsen att entrepenörerna skulle köra sten till anvisadt 

ställe, ansåg sig nämnden icke kunna lämna bifall till framställningen, hvilken afslogs. 

 

§9. 

Godkändes med A.H. Hedström upprättadt kontrakt rörande arrendering af Moritsängen n.o 

om Järnvägen samt därå tecknad borgen. 

 

§10. 

Uppdrogs till Stadskamreraren att till för staden förmånligaste pris försälja 2 gamla lador, 

stående den ena å verkstadsområdet, den andra å Moritsängen samt ett förfallet båthus, 

stående å Moritsängen. 

 

§11. 

Beslutade Nämnden på förslag af Brandchefen att till brandman antaga R.H.W. Åström 

räknadt f.o.m den1 februari 1915. 

 

§12. 

Kapten C. Skarstedt hade till drätselkammaren öfversändt afskrift af till Stadsfullmäktige 

inlämnad skrifvelse rörande ljuslednings utdragande till Bergviken och Skogshyddan med 

anhållan om förberedande handläggning af ärendet. Vid pröfning af ärendet beslutade 

Nämnden att remittera framställning till Elektricitetsverkets föreståndare med uppdrag att 

inkomma med af förslag och kostnadsberäkning åtföljdt yttrande. 

 



§13. 

Drätselkammaren hade den7 april 1913, § 11, beslutat att vid upplåtelse af upplagsplats i 

kvarteret Ankan Hamndirektionen den maj 1905 fastställda 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. På förekommen anledning beslutade nu nämnden 

att föreskrifvet undantag för tomfat skall bortfalla samt att taxan f.o.m. den 1 nästkommande 

juni skall tillämpas oförändradt äfven å dessa effekter. 

 

§14. 

Stadsbyggmästaren hade inlämnat 1 st inkomna anbud å diverse underhållsarbeten å stadens 

husbyggnader m.m samt en öfver desamma uppsatt ”Tablå ---------------------------------

Bil/1915. Vid pröfning af anbuden beslutade nämnden beträffande snickeriarbetena att antaga 

N.P Bomans anbud å utförande af under punkterna 15–35 upptagna arbeten i 

arbetsbeskrifningen kr. 540:- att antaga J.A. Englunds anbud beträffande under punkterna 1 – 

14, 37, 38, 40,42 – 50, 52 ,76-78, 80, 81,85, 103, 117, 120 – 124, 127 – 129, upptagna arbeten 

kr. 1416:- att antaga J. Johanssons anbud beträffande under punkterna 53 – 55, 57, 58 

upptagna arbeten kr. 200:- att antaga J.A. Englunds anbud beträffande under punkterna 82-83, 

86-102, 104-115, 115b,118-119 upptagna arbeten kr. 2560:- under förutsättning att anbudet 

afser samtliga i nämnda punkter uppräknade arbeten; och skulle, därest så ej vore 

förhållandet, J. Johanssons anbud å kr. 2722: å samma arbeten antagas; beträffande 

målningsarbetena att antaga A. Elfgrens anbud å utförande af under punkterna 1- 35, 37, 38, 

40, 42-51, 53-55, 57, 58, 76-81 i arbetsbeskrifningen upptagna arbeten kr.848:- att antaga  

Oskar Olssons anbud beträffande punkterna 82, 83, 86-102, 104-115, 115 b, 118 och 119 

upptagna arbeten kr.1628:- beträffande plåtslagerarbetena att antaga K.E. Wikholms anbud å 

utförande af under punkterna 36, 56, 59, 115 a och 126 upptagna arbeten, kr 564:-; 

beträffande öfriga arbeten att uppdraga till Stadsbyggmästaren att under hand träffa aftal 

rörande utförande af under följande punkter i arbetsbeskrifningen upptagna arbeten: 39 och 

41, samtliga arbeten 52, målningsarbetena, till högst 140 kronor 59-75, alla arbeten utom 

plåtsalgeriarbetena 79 kronor, snickeriarbetena, till högst 145 kronor 116, beträffande hvilket 

arbetes utförande uppgörelse skulle träffas om visst belopp pr dagsverke, 120-122, 124, 127-

129, målningarbetena, till högst 170 kronor. 

 

§15. 

En från Robert R. Ruthberg inkommen skrifvelse med begäran om tillstånd till inredning af 

nybyggnad å vretan n:r 134-135 remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§16. 

Vid fortsatt behandling af frågan om inköp af mark anordnande af egnahemsområdet vid 

Notviken, föredrogs af Stadsingenjören uppsatt jämförelsetablå öfver förstahandskostnaden 

vid egnahemsområdets förläggning till plats vid Notviken och till plats vid Moritsängen. Efter 

en längre diskussion, därunder frågan skärskådades från olika sidor, beslutade nämnden att 

uppdraga till Stadsingenjören att uppgöra karta öfver området närmast söder om 

verkstadsområdet, därå i särskild färg skulle utmärkas den mark i stadens och enskild ägo, 

som skulle ingå i det ifrågasatta egnahemsområdet. 

 

§17. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet till fredagen den 7 innevarande maj kl 6 e.m. 

 

                                                                                   Som ofvan 

Justeradt 14/5 1915                                                    Å tjänstens vägnar 



H.K.Brändström”                                                       K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Ullman, Wahlgren, Olsson, Stadsbyggmästaren och 

Stadsingenjören. 

 

§31. 

Utsågts byggmästaren C.A.Flemström att leda dagens förhandlingar. 

 

§32. 

Protokollet för den 10 mars 1915 föredrogs och justerades.  

 

 

§33. 

Hos byggnadsnämnden hade C.G Sandström anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogad 

ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Björnen. 

Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att sökanden vid 

arbetets utförande ställde sig föreskrifterna i gällande byggnadsordning till noggrann 

efterrättelse. 

 

§34. 

Hos byggnadsnämnden hade C.G. Sandström anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

bifogad ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret 

Björken. Efter föredragning häraf beslöt nämnden att bifalla ansökningen, med villkor att 

sökanden vid arbetets utförande ställde sig föreskrifterna i gällande byggnadsordning till 

noggrann efterrättelse. 

 

 

§35. 

Hos byggnadsnämnden hade N.O Renström anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogad 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 4 i kvarteret Fåret. Efter föredragning 

häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnaden lades 6 meter bort från 

angränsande gator samt att byggnadsförordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

 

§36. 

Hos byggnadsnämnden hade F.E.Sthade för sina omyndiga barn anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk byggnad å tomt n:r 6 i 

kvarteret Tallen. Efter föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen enär byggnadens 

tilltänkta placering vore stridande mot föreskrifterna i § 32 mom. 1 i gällande ordning. 

 

§37. 

Hos byggnadsnämnden hade målaren Olof Eriksson anhålllit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta dels tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 134 i 

kvarteret Råttan dels i ett å samma tomt befintligt uthus inreda en tvättstuga. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande. 

 



§38. 

Hos byggnadsnämnden hade åkaren O.F. Fredriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning uppföra en ny skorstensmur i boningshuset å tomt n:r 221 i kvarteret 

Torsken. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant  iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§39. 

Hos byggnadsnämnden hade åkaren E.J. Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 10 i kvarteret 

Hunden. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsförordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§40. 

Hos byggnadsnämnden hade guldsmeden Fritz Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 108 i kvarteret 

Hunden. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§41. 

Hos byggnadsnämnden hade lotsen J.A.Westin anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning uppföra en lekstuga å tomt n:r 5 i kvarteret Trasten. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att lekstugan borttages, så nämnden så 

påfordrade. 

 

§42. 

Hos byggnadsnämnden hade filaren Daniel Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifna ritningar dels vidtaga en del förändringar å boningshuset dels uppföra ett uthus å 

tomt n:r 13 i kvarteret Vargen, hvarjämte han anhållit om anstånd med uppförande af 

brandmur till uthuset tilldess grannen motbyggde. Efter föredragning häraf beslöt nämnden 

bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid 

arbetets utförande. 

 

§43. 

Hos byggnadsnämnden hade plåtslagaren K.E.Wikholm anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 136 i 

kvarteret Råttan. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§44. 

Sedan på sätt protokollet för den 10 juli 1913, § 50, utvisar, nämnden ålagt en del 

fastighetsägare vid vite af 25 kronor för den försumlige att före den 1 augusti 1914 verkställa 

den del målnings- och reparationsarbeten å dem tillhöriga fastigheter, öfverlämnade nu 

stadsbyggmästaren en förteckning öfver de fastigheter, å hvilka de föreskrifna arbetena ännu 

ej blifvit utförda. Efter föredragning häraf beslöt nämnden uppdraga åt sin sekreterare, 

stadskassör J.C Dahl, eller den han i sitt ställe förordnade att hos Luleå rådhusrätt anhålla om 

de försutna vitenas utdömande och skulle utdrag af detta protokoll i sådant afseende lända 

honom till fullmakt. 

 

§45. 



Anmälde stadsbyggmästaren, att å brandmuren till föreningshuset å tomt n:r 3 i kvarteret Ibis 

funnes målad en större margarinskylt, hvilken vore synnerligen illa medfaren och 

vanprydande. Med anledning häraf beslöt nämnden förelägga ägaren af fastigheten, änkefru 

Lova Grape, att före den 15 juli 1915 vid vite af 25 kronor hafva låtit antingen borttaga 

skylten i fråga eller och försätta densamma i ett prydligt skick. 

 

§46. 

En från stadsbyggmästaren och hälsovårdstillsyningsmannen inkommen rapport rörande en 

del anmärkta bristfälligheter i tvänne bostadslägenheter i kvarteret Uttern beslöt nämnden 

öfverlämna till hälsovårdsnämnden med uttalande tillika af nämndens åsikt att ifrågavarande 

byggnaders beskaffenhet vore sådan, att de ej kunde anses tjänliga till människoboning, utan 

att deras beboende borde af hälsovårdsnämnden förbjudas. 

 

 

 

 

§47. 

Drätselkammarens protokoll den 14 april 1915, § 28, angående anslag till ritbiträde åt 

stadsingenjören vid uppgörande af förslag till ny stadsplan för stadsdelen norr om 

Lulsundsgatan föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§48. 

Anmälde stadsbyggmästaren att följande personer underlåtit att ställa sig nämndens 

förelägganden till efterrättelse nämligen: Ägaren till fastigheten n:r 4 i kv. Staren, som enligt 

nämndens beslut den 17 juli 1914, § 89, förständigats att bättra  eller förnya målningen å 

brandmuren, men försummat detsamma. Ägaren till fastigheten n:r 5 i kv. Räfven, för 

försummelse att enligt nämndens beslut den 16 april 1914, § 39, uppföra brandmur mellan 

västra gårdsbyggnaden och uthuset och borttaga ett å tomten befintligt skjul. Ägaren till 

fastigheten n:r 276 i kv Pelikanen, för försummelse att  enligt nämndens beslut den 16 april 

1914, § 44, borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul. Ägaren till fastigheten n:r 13 i kv. 

Hästen, för försummelse att enligt nämndens beslut den 16 april 1914, § 46, hafva återställt 

boningshuset i det skick detsamma hade, innan det af förre ägaren utan nämndens tillstånd 

tillbyggdes och förändrades. Ägaren till fastigheten n:r 253 i kv. Aborren, för försummelse att 

enligt nämndens beslut den 16 april 1914, § 37, återställa byggnaden i dess förra skick, enär 

ägaren låtit utan nämndens tillstånd inreda ett vindsrum. Ägaren till fastigheten n:r 126 i kv. 

Mården för försummelse att enligt nämndens beslut den 22 juli 1914, § 108 borttaga ett skjul, 

som blifvit uppfördt till uthusbyggnaden utan nämndens tillstånd. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden uppdraga åt sin sekreterare, stadskassören J.O. Dahl eller den han i sitt ställe 

förordnade att hos Luleå rådhusrätt anhålla om de försutna vitenas utdömande och skulle 

utdrag af detta protokoll i sådant afseende lända honom till fullmakt. 

 

§49. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 26 mars 1915, § 16, innefattande afslag å 

kopparslagaren J.O. Sundqvists begäran att antingen få tillbygga boningshuset å tomt n:r 268 i 

kvarteret Laken eller ock till staden försälja de delar af fastigheterna n:ris 268, och 268 c, som 

fölle inom Sandviksgatan, med eller utan byggnad. 

 

§50. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 mars 1915 till nämnden återremitterat 

förslaget till ny stadsplan i s.k. Östermalm för uppgörande af ett alternativt förslag, som mera 



toge hänsyn till Kungl. Öfverintendentämbetets önskemål, och i hvilket trafikleden söder och 

öster om seminariekvarteret med hänsyn till de dryga kostnaderna för dess anordnande i 

förhållande till den däraf härflytande nyttan skulle uteslutas, beslöt nämnden öfverlämna 

ärendet till stadsingenjören för yttrande. 

 

§51. 

Beslöt nämnden uppskjuta behandlingen af förslaget till omorganisation af stadsingenjörs- 

och stadsbyggmästaretjänsterna till ett kommande sammanträde, då nämndens ordinarie 

ledamöter som tagit närmare del af handlingarna, vore närvarande. 

 

Justeras                                                                        Som ofvan 

P.Sandström”                                                              Å tjänstens vägnar 

                                                                                    J.O Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 10 maj 1915. 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Hellsten, Åhrström och t.f stadsläkaren Brand. 

 

§1. 

Protokollet för den 7 april 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Uti ingifven skrifvelse hade hälsovårdstillsyningsmannen anhållit, att till bestyrkande af de uti 

hans och herr Hellstens i rapport den 2 mars 1915 rörande en del oegentligheter vid 

epidemisjukhsuet lämnade uppgifter en del i skrifvelsen uppgifna personer måtte inkallas för 

att höras beträffande ordningen och snyggheten inom sjukhuset vid de tillfällen de där 

uppehållit sig, hvarjämte tillsyningsmannen till nämnden aflämnat af ifrågavarande personer 

under edlig förpliktelse afgifna intyg rörande de vid sjukhuset gjorda iakttagelserna. Med 

anledning häraf hade till dagens sammanträde inkallats entrepenören Joh. Johansson, 

plåtslagaren K.E.Wikholm, rörnätsförmannen N.A. Göransson, arbetaren Edvin Nilsson, J-A 

Lindgren, Oskar Johansson och A.F. Hällgren, f. vaktmästaren C.F. Johansson, hustru Anna 

Johansson samt maskinstickerskan Anna Berlin. Ifrågavarande personer, hvilka vid upprop 

inställde sig inför nämnden med undantag af f.vaktmästaren Johansson, hvilken af sjukdom 

varit förhindrad infinna sig, blefve hörda och berättade i fullkomlig öfverensstämmelse med 

innehållet i de af dem afgifna intygen, hvarjämte nedannämnda personer gjorde föjande 

tillägg: 

Maskinstickerskan Anna Berlin: att hon ej varit så sjuk, att det ej vållat henne något som helst 

obehag att hjälpa till med eldning o.dyl.; att biträdet enligt hennes förmenande slarfvade med 

torkning af mattorna samt att läkaren under hennes vistelse å sjukhuset brukat besöka 

detsamma med en till fyra dagars mellantid. 

Rörnätsförmannen N.A. Göransson: att under föregående år icke förekommit frysningar annat 

än i afloppsledningen i någon stängd afdelning samt att vattenledningen i östra afdelningen 

kunde aftappas, hvilket äfven skett, då afdelningen icke varit belagd och eldning där icke ägt 

rum. 

Arbetaren Oskar Johansson: att de anmärkta oegentligheterna med klosettkärlen förekommit 

endast under denna vinter; samt arbetaren A.F.Hällgren: att han ej längre än sedan nyåret 

deltagit i klosetttömningarna å sjukhuset. Herr Hellsten anhöll att få till protokollet 

antecknadt, hurusom de nu inför nämnden hörda personernas utsagor till alla delar bestyrkte 

riktigheten af den rapport, som af honom och hälsovårdstillsyningsmannen afgifvits. Härefter 

beslöt nämnden uppskjuts frågans slutliga behandling till ett kommande sammanträde samt 



uppdrog åt herrar Rosengren och Sandström att tilldelas inkomma med förslag till nämndens 

af stadsfullmäktige infordrade yttrande i ärendet.  

 

§3. 

På därom gjord framställning beviljades epidemisjuksköterskan Ester Hellström afsked från 

tjänsten från och med den 6 instundande juli. Nämnden uppdrog åt sekreteraren att genom 

annons kungöra tjänsten till ansökan ledig att tillträdas ofvannämnda dag. 

 

§4. 

Fattigvårdsstyrelsens protokoll den 31 mars 1915, § 10, rörande de åtgärder, som vidtagits för 

skiljande af hustru Engfors, som led af smittofarlig lungtuberkulos, från hennes barn 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§5. 

Magistraten hade i skrifvelse till nämnden med förmälan, att till Magistraten inkommit 

muntliga anmälningar därom, att den för närvarande fastställda tiden för torghandeln 

beträffande lifsmedel till kl. 1 e.m vore ifråga om fiskhandeln för knappt tilltagen, anhållit om 

nämndens yttrande i ärendet, eventuellt innefattande förslag till den utsträckta tid, under 

hvilken torghandeln med fisk måtte äga rum. Efter föredragning häraf beslöt nämnden 

hemställa, att Magistraten ville utsträcka tiden för torghandeln i dess helhet till kl. 4 e-m. 

 

§6. 

En skrifvelse från Magistraten rörande förordnande för medicine licentiaten Fritiof Hugo 

E:son Brand att under vakans upprätthålla stadsläkaretjänsten föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§7. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 26 mars 1915, angående hälsovårdens tillsyningsmans 

löneförmåner föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§8. 

Från doktorerna Hackzell och Kjellman inkomna afsägelser af det dem meddelade uppdraget 

att vara besiktningsmän för kolera föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§9. 

Till betalning godkändes en af hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson ingifven räkning å 

kr. 525:-, utgörande arfvode för den kommunla yrkesinspektionen under tiden 1 juli 1913 – 31 

mars 1915. 

 

§10. 

En anmälan från August Engström, att han som fosterbarn tagit flickebarnet Rut Margit 

Larsson, född den 21 september 1914 och dotter till Helena Larsson, föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§11. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapporter för mars och april föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

                                                                   Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar: 



F.Rosengren                                               J.O.Dahl 

v.ordf.” 

 

 

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

10 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Nilsson, Lindqvist. Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 21 nästlidne april. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 mars 1915 

beträffande §§ 3-5, 13, 15, 21 och 25.  

 

§3. 

Stadsfullmäktiges remiss af Ida Bergqvists ansökan om afkortning af aflidne 

stationsförmannen Carl Wilhelm Bergqvist för år 1914 påfördda utskylder remitterades till 

Stadsfogden för yttrande. 

 

§4. 

Arbetaren Nils Eskil Kring hade med stöd af Kungl. Kammarrättens utslag den 24 juli 1914 

anhållit om restitution af honom till Luleå stad erlagda kommunalutskylder för år 1913. Som 

nämnden ansåg utsikt icke föreligga att genom besvär hos Kungl.Maj:t vinna ändring i 

utslaget, beslutade nämnden att till Kring utbetala hvad han kan hafva till Luleå stad erlagt af 

det belopp, Kr 45:44, med hvilket han blifvit påförd kommunalutskylder för nämnda år. 

 

§5. 

På framställning af Maria Wahlström beslutade nämnden med stöd af Stadsfullmäktiges 

beslut den 30 augusti 1907, § 13, att bevilja henne befrielse från erläggande af arrendeafgiften 

för år 1914 för af henne förhyrda tomten n:r 5 i kvarteret Aspen, utgörande 10 kronor. 

 

§6. 

Bordlades föreståndarens vid elekricitetsverket inkomna förklaring öfver försenadt 

aflämnande af bokslut för år 1914 i afvaktan på Stadsfullmäktiges beslut med anledning af 

Magistratens anmälan i saken. 

 

§7. 

Sedan Stadsfullmäktige uppdragit till drästelkammaren att inkomma med förslag till ordnande 

af försäljningen af det till inköp beslutade mjölpartiet, hade nämnden i skrifvelse hos Svenska 

Stadsförbundet efterhört huru öfriga städer ordnar denna angelägenhet. Vid föredragning af 

nu ingången svarsskrifvelse från Kommunla Centralbyrån beslutade Nämnden att, då motion 

vore väckt hos Stadsfullmäktige  om tillsättande af en särskild lifsmedelskommitté för staden, 

föreslå Stadsfullmäktige att Fullmäktige ville i uppdrag till denna kommitté, därest den 

komme till stånd, att handhafva distribueringen af ifrågavarande mjölparti. Protokollet 

förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§8. 



Stadskamreraren hade aflämnat afkortnigsförteckning öfver obetalda afgifter till 

elektricitetsverket för åren 1910–1912 med hemställan att drätselkammaren ville ha 

Stadsfullmäktige föreslå att desamma måtte få i räkenskapen afskrifvas. Med bifall härtill 

beslutade Ekonominämnden att öfversända förteckningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan att i densamma upptagna belopp, tillhopa 215 kronor 82 öre, måtte afkortas. 

 

 

§9. 

Stadskamreraren hade lämnat redogörelse för mottagning och förvaring af det genom 

lifsmedelskommissionen till Luleå stad levererade mjölpartiet, hvaraf bl.a framgick att det 

kontanta utlägg, som hittills gjorts för mjölet, utgjorde kronor 33.396:32 samt att mjölet 

genom Stadskamrerarens försorg försäkrats för 35.000 kronor för 4 månader. Af redogörelsen 

inhämtades vidare, att 173 st. af mjölsäckarne varit i mer och mindre grad afsevärdt söndriga, 

hvarför lagning af desamma måst vidtagas, för att mjöl ej ytterligare skulle spillas samt att 

anmälan genom Stadskamrerarens försorg gjorts hos länets lifsmedelskommission om 

förhållandet. Vidare meddelade vid ärendets föredragning de af nämnden utsedda 

besiktningsmännen herrar Edström och Lindqvist att de vid besiktningen funnit mjölet vara 

amerikanskt, af god, ehuru ej af bästa kvalitét samt att det under transporten spillda mjölet 

uppskattningsvis torde utgöra 2,2 kg pr söndrig säck. Efter anteckning häraf beslutade 

Ekonominämnden att länets lifsmedelskommission skulle tillställas specifierad uppgift å de 

stadens ådragna förluster till följe säckarnes bristfällighet och skulle till denna uppgift fogas 

ett af besiktningsmännen affattadt intyg rörande det belopp hvartill mjölförlusten 

uppskattningsvis torde uppgå. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§10. 

I rapport meddelade Stadsbyggmästaren att vid besiktning, verkställd af stadsingenjören Erik 

Kinnman såsom vikarie för stadsbyggmästaren, af fästvåningen efter densamma förhyrande af 

källarmästarne Edberg den 28 nästlidne mars följande skador antecknats; att 2:ne 

brännmärken å bröstlisten i fästsalen uppstått genom att brinnande cigaretter å ett fantasibord i 

entrérummet uppstått af samma anledning; att ett större brännmärke  å ett af salongsborden i 

roccocosalongen uppstått af samma anledning samt att tyget å sitsarne till 2:ne stolar 

tillhörande möblemanget under läktaren skadats och nerfläckats. Efter anteckning häraf 

beslutade Nämnden anmoda herrarne Edberg att ställa det skadade i stånd på sätt att det kunde 

af Stadsbyggmästaren godkänans. 

 

§11. 

A.F. Lilja, under flera år anlitad som brandkårens hofslagare, hade till Brandchefen lämnat 

meddelade att han på grund af hästskorna stigit i pris måste höja accordet för brandkåren till 5 

kronor pr häst och år. Sedan Brandchefen med uppgift bl.a att hästskorna stigit i pris från 39 

till 55 kronor pr 100 kg tillstyrkt den begärda förhöjningen af accordet beslutade nämnden att 

lämna bifall till Liljas begäran. 

 

§12. 

Brandchefen meddelade att, då Augusta Jensen, med hvilken nämnden den 28 oktober 1914 

träffat aftal om visst årspris för leverans af skodon till brandkåren, förklarat sig icke vidare 

ämna leverera skodon till öfverenskommet pris, han hade infordrat anbud å skodon under 

hand från Ludvig Lindberg och E. W. Isaksson, hvilka nu företeddes. Vid pröfning af dessa 

beslutade nämnden att antaga det af Ludv. Lindberg afgifna anbudet hvaruti Lindberg åtager 

sig att under ett år f.o.m. den 7 maj 1915 till brandkåren leverera erforderliga skodon och 

stöflar enligt följande pris 



II:a boxkalfskänga, randsydd                                             kr 12:50 

Stöflar, randsydda, af smorläder                                        kr 18:00:- 

allt enligt företedda prof;  med förbehåll dock för Lindberg att leveransen af stöflar 

öfverstiger 5 par. 

 

§13. 

Beslutade nämnden att då verkmästaren M. Goldensohn vore insolvent några ytterligare 

rätteliga åtgärder mot honom för utfående af ogulden hyra m.m f.n icke skulle vidtagas. 

 

                                                                       §14. 

Föreningen Hvita Bandet hade under framhållande att föreningen, hvars afsikt vore att under 

instundande sommar anordna en kurs i trädgårdsskötsel samt att i samband därmed till dem, 

som så önskade utlämna jordstycken för odling, framför allt potatis, saknade tillgångar för att 

kunna bereda tillfälle äfven åt obemedlade att genomgå kursen och deltaga i odlingsförsöket, i 

till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om anvisande af ett anslag af 150 kronor att 

användas till understöd åt föreningens kurs i trädgårdsskötsel och därmed förenad 

potatisodling. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till föreningens ansökan; och skulle protokollet hvad detta ärende beträffar 

genast justeras. 

                                                                         Som ofvan 

Justeras                                                            Å tjänstens vägnar 

M.Ljungberg”                                                  K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Mattsson, Falk, Nordin och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 13 och 30 april 1915. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne stadsfullmäktiges protokoll den 26 mars 1915, § 6, 

rörande afslag å Johan Landströms begäran om löneförhöjning. 

 

§3. 

Från stadsfullmäktige hade till direktionen remitterats hamnbokhållare B. Fridströms ansökan 

om löneförhöjning, med anhållan om detaljerade uppgifter om såväl det arbete, som för 

närvarande utföres af Hamnmästaren, som det arbete, som utföres af hamnbokhållaren, samt 

gränsen mellan dessa befattningshafvares olika uppgifter i förhållande till hvars och ens tjänst 

blifvit för framtiden närmare bestämd. Sedan med anledning af denna remiss, Hamnmästaren 

inlämnat en skrifvelse, åtföljd af promemoria, utvisande specificeradt de arbeten, som för 

närvarande utföres af Hamnmästaren och hamnbokhållaren hvar för sig, beslutade direktionen 

att till svar å lönenämndens begäran till Stadsfullmäktige öfversända nämnda promemoria 

tillika med remisshandlingarna. 

 

§4. 

Hamnmästaren hade inkommit med förklaring övfer debiteringsrevisorns anmärkningar mot 

hamnkontorets räkenskaper under år 1914. Sedan antecknats, att under punkterna 4 och 5 

upptagna anmärkningar blifvit rättade, beslutade hamndirektionerna att, med bifall till 



hamnmästarens hemställan i ärendet, för rättelse af öfriga anmärkningar utbetalda kr. 138.74 

till respektive rederier. 

 

§5. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med redogörelse öfver af honom verkställd granskning af 

debiteringsrevisorns anmärkningar och hamnspårskontorets räkenskaper för år 1914, 

inhämtades att tillsyningsmannen inbetalt det bristande beloppet, kr 137:19. Med bifall till 

hvad Hamnmästaren i ärendet föreslagit, beslutade Hamndirektionen att af Larsson & Lind 

oriktigt uppburen rabatt, kr 36:88, skulle genom hamnspårstillsyningsmannen återskrifvas af 

firman samt öfriga anmärkningar icke skulle föranleda åtgärd. 

 

§6. 

Då enligt från Kungl.Kommerskollegium inkommit meddelande, att de till 1914 års utgång 

för länet gällande hamn- grundpennings och farledtaxor fortfarande skola gälla tills vidare 

under innevarande år, hade Hamnmästaren i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt, att 

direktionen ville hos Stadsfullmäktige göra framställning om att, efter kungörelse i enlighet 

med bestämmelserna i nådiga förordningen angående taxor å hamnafgifter den3 1 december 

1907, punkt 19, den i den af stadsfullmäktige godkända  taxan för åren 1915 – 1919 

föreslagna lindringen, att från hamnen afgående varor, för hvilka uppenbarligen hamnafgift 

erlagts vid införandet, skola vara befriade från hamnafgift,  måtte få blifva gällande redan från 

den 1 juni innevarande år. Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att 

öfversända Hamnmästarens förslag till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall detsamma. 

 

§7. 

E.Sundström m.fl. arbetare, sysselsatta i hamnens arbeten, hade i skrifvelse anhållit om 

förhöjning af timpenningen från 4  till 50 öre på grund af de dyra lefnadskostnader som nu 

råder, och förklarade de sig begära denna förhöjda timpenning endast så länge dyrtiden råder, 

för att när billigare tider åter inträda nöja sig med den gamla timpenningen. Vid föredragning 

af ärendet beslutade Hamndirektionen att remittera ärendet till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§8. 

Statens Järnvägar hade till Hamndirektionen återsändt en af hamnkontoret utfärdad räkning å 

hamnspårsafgift för 3 st lastade vagnar, som för järnvägens rökning utförts å hamnspåret, med 

anhållan att direktionen ville precisera de skäl, som anses motivera krafvet. Sedan 

Hamnmästaren enligt uppdrag inkommit med yttrande, beslutade Hamndirektionen att i 

enlighet med hvad Hamnmästaren däruti anfört till svar meddela Statens Järnvägar att, då 

Kungl. Järnvägsstyrelsen i mellan styrelsen och Luleå stad upprättadt kontrakt icke förbehållit 

sig rätt att afgiftsfritt för egna ändamål trafikera spåret, fastställd afgift vid förekommande fall 

påföras såväl Statens Järnvägar som öfriga statens verk och inrättningar. 

 

§9. 

På förslag af hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att afgiften för extra tur med 

ångfärjan skall utgå under natten med 4 kronor pr tur, oafsedt passagerarantalet under dagen 

med 2 kronor pr tur förutom passagerarafgifter. 

 

§10. 

Beslutade Hamndirektionen att uniformsbeklädnad skulle på hamnens bekostnad tilldelas 

extra hamnpolisen Werhtz, som därom framställt begäran. 

 

§11. 



Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne april. 

 

§12. 

Till Hamnmästaren remitterades 

1:o) K.J.Frendins m.fl. anhållan om löneförbättring; 

2:o) R.Janssons anhållan om ersättning för lasarettsvård; 

3:o) Siffergranskarens anmärkningsakt för 1914. 

 

§13. 

Afslogs en framställning från Atle Burman att få på den mark han förhyrt i kvarteret Laken 

uppföra ett tillfälligt varuskjul. 

 

§14. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 

 

§15. 

Sedan det visat sig omöjligt att få af Revirförvaltaren i Bodens revir utbjuden barrved till 14 

kronor pr storfamn, beslutade Hamndirektionen att af denne inköpa c:a 200 storfamnar 

barrved, lastad banvagn, Brännberg för ett pris af kr 14:75 år famn om 147 kbm. 

 

§16. 

Beslutade Hamndirektionen, att hamnspårsafgiften tills vidare skall utgå med det belopp som 

af Direktionen bestämts den 9 juni 1914 eller med 1 kr. 50 öre pr vagn. 

 

                                                                           Som ofvan 

Justeradt den 28/5 1915                                    Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                              K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads Lönenämnd den 12 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Falk, Santesson och Palm. 

 

§1. 

Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 31 mars 1915 första protokollet. 

 

§2. 

Sedan Stadskamreraren med ledning av de erfarenheter, som vunnits under tiden efter 

Drätselkontorets upprättande, till Drätselkammaren inkommit med förslag till behövlig 

omreglering av Drätselkontoret och dess tjänstebefattningar, hade Drätselkammarens 

medgodkännande av detta förslag hemställt, att stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: att 

Stadskamreraren befrias från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos 

Hamndirektionen; att en ny befattning inrättas å Drätselkontoret, benämnd kontorsskrivare, 

med ett arvode pr år av 1800 kr, varav 1440 kr i lön och 360 kronor i tjänstgöringspenningar, 

jämte tre ålderstillägg á 150 kr efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst; samt att de bestämmelser, 

som finns angivna för Drätselkontoret och dess tjänstemän, skulle i tillämpliga delar gälla 

även för kontorsskrivaren med den ändring, att föreskrivet pensionsbidrag sättes till två 

procent av lönen. Hamndirektionen, vars yttrande av stadsfullmäktige infordrats över 



ovannämnda förslag, hade förklarat sig ej hava något emot detsamma erinra, om blott 

Stadskamreraren ålades att vara närvarande vid direktionens sammanträde vid behandling av 

sådana frågor, där hans närvaro ansågs önskvärd; och hade Hamndirektionen därjämte anhållit 

om bemyndigande att, därest Drätselkammarens förslag vunne Stadsfullmäktiges bifall, få 

anställa sekreterare emot en årlig avlöning av 500 kr av hamnens medel. Vid sammanträde 

den 25 mars 1915 beslöt Stadsfullmäktige att remittera omförmälda ärende till lönenämnden 

för yttrande. Vid behandling av detta ärende beslöt lönenämnden, som ej hade något att erinra 

emot förslaget om inrättande av en ny befattning å Drätselkontoret, vars innehavare skulle 

benämna kontorsskrivare, och ej heller emot det åt honom föreslagna arvodet att hemställa, att 

Stadsfullmäktige måtte bifalla Drätselkammarens förslag härutinnan. Beträffande vidare 

Hamndirektionens förslag om tillsättande av en särskild sekreterare ville lönenämnden uttala 

den meningen, att uti en blivande instruktion för denne nya befattningshavare borde intagas 

bestämmelse därom, att han skulle vara skyldig verkställa sådana Hamndirektionen åliggande 

utredningar, som kunde kräva särskild juridisk sakkännedom, ävensom att utan särskild 

ersättning såsom hamndirektionens ombud föra dess talan inför domstol och andra 

myndigheter, samt att under nu angivna förutsättningar, det av Hamndirektionen förelagda 

kravet ej kunde anses för högt beräknadt. 

§3. 

På anmodan av Drätselkammarens ekonominämnd att föreslå ett bestämt mått för den 

strömmängd, som skulle erhållas fritt av verkets personal, hade elektricitetsverkets 

föreståndare meddelat, att drätselkammaren på sin tid skulle ha bestämt följande 

strömmängder: för föreståndaren 1200 watt, förste maskinisten 480 watt, för den övriga 

personalen och fast anställda arbetare 240 watt. Stadskamreraren hade därefter på anmodan 

inkommit med följande uppgift å de stadens befattningshavare, som åtnjut fritt lyse till sina 

bostäder; 

”Föreståndaren för Elekricitetsverket, Brandchef, Överlärare, Brandmästare, Förste maskinist 

vid Elektricitetsverket, Maskinist vid pumpstationen, Maskinist vid stadshuset, 

Tillsyningsmännen vid fattiggården och hälsovården, Brandförman, 2:de maskinist vi 

Elektricitetsverket, Vaktmästaren vid Magistraten och folkskolan, samt vaktmästare och 

föreståndare vid Epidemisjukhuset; extra personal vid Elektricitetsverket samt de personer, 

som erhåller fritt husrum, såsom vaktmästare och föreståndarinna vid fattiggården, 

sjuksköterska vid epidemisjukhus samt brandman vid brandkåren; maskinisten vid 

pumpstationen hade emellertid fotogénbelysning, och mätarjusteraren vid elektricitetsverket 

hade, så länge han bodde utom staden, icke fritt lyse. Eldaren i Stadshuset K.J Andersson 

hade hos Drästelkammaren anhållit om rätt till fri elektrisk ström för belysning i bostaden. På 

hemställan av Drätselkammarens ekonominämnd hade stadsfullmäktige vid sammanträde den 

26 mars 1915 till Lönenämnden remitterat båda detta ärende. Vid behandling av ärendena 

beslöt lönenämnden anmoda föreståndaren för Elektricitetsverket avgiva bestämd uppgift ej 

mindre å normalåtgången av den strömmängd, som för år räknat vanliga fall kunde anses 

skälig dels för ett kök och dels för ett vanligt boningshus är även å kostnaderna härför enligt 

stadens försäljningspris. 

 

§4. 

Beslöt nämnden förklara detta protokoll genast justerat, varefter sammanträdet upplöstes.  

 

                                                                                       Som ovan 

Justerat:                                                                          Vid protokollet 

P.Sandström”                                                                  E.Emilén 

 

 



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

14 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar H.K Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och L. Brännström. 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 3 innevarande maj. 

 

 

§2. 

Hos Stadsfullmäktige hade Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar härstädes i skrifvelse 

– under erinran hurusom Stadsfullmäktige genom beslut den 14 november 1907 förklarat sig 

villiga att tillhandahålla Statens Järnvägar erforderligt område af den staden tillhöriga marken 

nordost om landsvägen från Notviken till Gammelstad utefter stranden af Gammelstadsviken 

till ett pris af 25 öre pr. kvadratmeter för att i mån af behof användas till byggnadstomter åt 

personalen vid Notvikens järnvägsverkstad – anhållit om upplysning rörande dels den 

tidpunkt, från hvilken det kan förväntas, att gator samt vatten- och afloppsledningar inom 

området kunna blifva anordnade dels den ordning för bebyggandet af området i fråga, som 

afses skola följas, hvilken skrifvelse Stadsfullmäktige öfverlämnat till Drätselkammaren med 

uppdrag att under hand infordra anbud å i enskild ägo befintlig mark närmast sydost om 

verkstadsområdet, så belägen att däraf kunde tillsammans med stadens redan tillhöriga del af 

området bildas ett sammanhängande, afgränsadt område, lämpligt för egnahemsbebyggande, 

hade stadsingenjören nu inkommit med karta öfver ett sådant område jämte infordarde anbud 

å försäljning till satden af de delar af detsamma, som tillhöra enskilda jordägare. Af kartan 

bilagd uppgift å arealer och pris för de vretdelar, som skulle ingå i området framgår, att hela 

området utgör 2235,14 ar med ett markvärde af 36161:85 kronor, af hvilket område Luleå 

stad äger 811:03 ar, hvarför den mark, som sålunda skulle af staden förvärfas, utgör 1424,11 

ar med ett af ägarne åsatt pris af tillhopa kronor 28365:34. Under antagande af att på hela 

detta område om 2234;14 ar kan läggas tomter om en sammanlagd areal af 175500 kvm skulle 

med tillägg af kostnaderna för gator, vatten- och afloppsledningar tomtprisen blifva 

 

för tomt om   800 kvm                                                  kr.368:- 

”                   1000 kvm                                                      460:- 

”                   1500 kvm                                                      690:- 

”                   2000 kvm                                                      920:- 

allt efter 46 öre pr kvm. De under hand af Stadsingenjören infordrade anbuden äro afgifna af 

J.O.Olsson, 160,21 ar, 5000 kr eller kr 1540:54 pr tunnland jämte vissa villkor 

E.A.Johansson, 161,85 ar, kronor 4000:- eller kr 1219:98 pr tunnland jämte vissa villkor 

Lina Linder, 743,10 ar, kr 13548:09 eller kr 900 pr tunnland 

D:o, d:o, 358,95 ar, kr 5817,25 eller kr 800 pr tunnland, under förutsättning att äfven 

förenämnda jordareal inköpes af staden. Sedan vid föredragning af ärendet frågan diskuterats 

från olika synpunkter, enade sig nämnden om följande yttrande. Beträffande först 

Stadsfullmäktiges remiss med uppdrag för drätselkammaren att uppgöra förslag till ordnande 

af ett egnahemsområde åt verkstadspersonalen, framgår ej af detta uppdrag om afsikten är, att 

staden för egen räkning skall förvärfva och ordna ett egnahemsområde för direkt försäljning 

af tomter till verkstadspersonalen eller att ett utbyte skall ske med det till Statens Järnvägar år 

1908 upplåtna området. Under förutsättning emellertid att uppdraget gäller det förra 

alternativet eller förvärvfandet och ordnandet af ett egnahemsområde sydost om verkstaden 

för att styckadt i tomter, af staden direkt försäljas till enskilda, enkannerligen till 



verkstadspersonalen, anser nämnden att följande synpunkter böra beaktas. Det af 

stadsingenjören här ofvan relaterade förslag till egnahemsområde, innehåller som förut sagts 

c:a 175500 kvm byggnadsmark, sedan fråndrag gjorts för gator m.m eller 175 tomter om i 

medeltal 1000 kvm:s storlek. Som priset å en tomt af så ringa storlek som 1000 kvm, redan 

kostar staden 460 kronor, måste priset, då de byggande säkerligen icke åtnöja sig med mindre 

tomt än 1500 kvm eller ännu större verka fullkomligt afskräckande och följden blifva, att 

någon byggnadsverksamhet annat än i ringa grad icke torde ifrågakomma med påföljd tillika, 

att staden får under lång tid ligga ute med ett afsevärdt så godt som räntelöst kapital. På grund 

af dessa skäl ansåg sig nämnden icke kunna tillstyrka förslaget till antagande. Under 

förutsättning vidare at stadsfullmäktiges uppdrag till drätselkammaren skulle gälla det senare 

alternativet eller förvärfandet och ordnandet af ett egnahemsområde sydost om verkstaden för 

att lämnas till Statens Järnvägar upplåtna området vid Moritsängen, vill nämnden göra 

följande uttalande. Af närlagda af stadsingenjören lämnade jämförelsetablå mellan kostnaden 

för anordnandet af egnahemsområden af lika storlek på plats söder om Notviksverkstaden och 

å plats vid Moritzängen framgår, att anläggningen vid den förra platsen drager en totalkostnad 

af 80161:85 kronor, då kostnaden för anläggningen vid Moritsängen utgör 69250 kronor. Då 

staden alltså för att erhålla sina pengar tillbaka vid försäljning af mark till Statens Järnvägar 

behöfver – i stället för 25 öre pr kvm:- erhålla vid Notviken 46 öre pr kvm och vid 

Moritsängen, ökar utbytet ytterligare den förlust, som staden redan ådragit sig genom att vid 

Moritsängen sätta markpriset så lågt som till 25 öre pr kvm. Vid betraktande tillika af det 

förhållandet, att ett af staden gjordt inköp af mark söder om verkstaden i den utsträckning, 

somfröslaget afser, för att sedan tillika med stadens egen mark öfverlämna till Statens 

Järnvägar, faktiskt skulle afstänga verkstadspersonalen från möjligheten att kunna i 

verkstadens närhet förvärfa sig en byggnadstomt med full äganderätt, då nämligen Statens 

Järnvägar har för afsikt att, sedan de kommit i besittning af området, behålla marken i sin ägo 

och upplåta densamma mot tomträtt, ansåg sig nämnden ej heller böra tillstyrka bifall till detta 

alternativ. Hvad slutligen beträffar Statens Järnvägars i remitterade skrifvelsen framställa 

begäran om besked, när vatten- och afloppsledningar samt gator kunna beräknas bli 

iordningställda till det år 1907 upplåtna området, anser nämnden att svaret från stadens sida 

bör blifva, att staden är villig att omedelbart anordna vattenledning och aflopp äfvensom 

iordningställa gator i den mån byggnader uppföras å området, mot villkor att Statens 

Järnvägar genast ersätter staden för dessa kostnader genom förvärf af ett så stort område, att 

detta räknadt efter 25 öre pr kvm, täcker stadens kostnader för anordnande af ifrågavarande 

vatten- och afloppsledningar samt gator. Beträffande vidare den ordning för bebyggandet af 

området, som staden har att fastställa, har nämnden intet att erinra mot att den mark, som å 

Staens Järnvägars bilagd ritning utmärkts som lämplig, i första hand kommer till bebyggande. 

Som emellertid verkstadspersonalen, hvilket äfven framgår af Distriktsförvaltningens 

skrifvelse, icke torde hafva några önskningar att slå ned sina bopålar å det ifrågavarande 

området vid Moritsängen, utan att dessa i stället äro riktade på området vid Moritsängen, utan 

att dessa i stället äro riktade på området söder om verkstaden, anser nämnden att staden bör, i 

den mån sådant utan afsevärdare kostnad kan ske, träda underlättande och ordnande emellan 

för att möjliggöra för dem af verkstadspersonalen, som så önska, att förvärfva sig tomter med 

äganderätt till rimligt pris i verkstadens närhet hellre än begagna sig af tomter, som Statens 

Järnvägar eventuelt skulle komma att tillhandahålla mot tomträtt. Ett sådant förslag är det 

närlagda af stadsingenjören på anvisning af nämnden uppgjorda reducerade förslag till 

egnahemsområde söder om Notviksverkstaden. Detta förslag erfordrar inköp af ett 

markområde af 219,15 ar eller 4 tunnland, 14:06 kappland och betingar ett pris af 4439 kronor 

38 öre. Lägges detta jordområde till stadens egen där befintliga, härtill föreslagna mark, blir 

hela områdets areal ungefär 832 ar eller tillräckligt för anordnande af ett sextiotal tomter om 

c.a 1150 kvm i medeltal förutom att en bekväm utfartsväg till allmänna landsvägen erhålles. 



Dessa 60 st tomter under långliga tider täcka behofvet af byggnadsplats vid Notviken. Som 

emellertid staden icke torde äga rätt att utan Kungl. Maj:ts tillstånd afyttra sin utom 

stadsplanen belägna donationsjord måste underdånig ansökan göras om tillstånd att få till 

enskilda afyttra den donationsjord, som ligger inom det föreslagna egnahemsområdet. 

Nämnden får med stöd af det anförda föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta: att inköpa det 

af Lina Linder enligt anbud den 23 maj 1915 erbjudna området om 219,15 ar eller 4 tunnland, 

14,06 kappland för ett pris af 4439 kronor 38; öre att godkänna det uppgjorda förslaget till 

plan och tomtindelning för nu föreslagna reducerade egnahemsområde; att hos Kungl. Maj:t 

göra underdånig framställning om tillstånd att få till vid Statens Järnvägars verkstad vid 

Notviken nu eller framdeles anställd personal med äganderätt upplåta mark af vretarne n:rs 

686, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 707 och 738 eller det område, som ligger mellan 

en å kartan dragen röd linje och verkstadsområdet.  Protokollet förklarades i denna del genast 

justeradt. 

 

§3. 

Elektr. A.B. Fram hade under påpekan att entreprenadtaxans à-priser innefatta såväl material- 

som arbetskostnader i skrifvelse hemställt, att drätselkammaren ville förtydliga sitt beslut af 

den 14 nästlidne april, hvarigenom bolaget tillerkänts rätt att under viss tid debitera ett 

dyrtidstillägg å ledingsmaterial med 25 % och å öfrig installationsmaterial med 20 %. Vid 

föredragning af denna skrifvelse beslutade nämnden godkänna, att det bestämda 

materialtillägget får läggas på en på förhand genomsnittligt uträknad del af taxans  à- priser i 

enlighet med i bolagets skrifvelse till drätselkammaren den 7 nästlidne april gjord 

beräkningsgrund. 

 

§4. 

F.A.Pettersson m.fl. åkare, hvilka enligt skriftligt anbud åtagit sig att för 2 kr pr kbm till 

anvisat ställe framköra och upplägga sten i och för stenskoning af vägbanken Luleå - Svartön, 

hade i skrifvelse till drätselkammaren gjort förnyad framställning om förhöjning af priset med 

50 öre pr kbm, hvarvid som skäl anfördes, att då anbudet afgafs, det icke var fråga om att köra 

stenlassen upp på banken, utan att stenen skulle läggas antingen på den flacka stranden eller 

på isen invid banken. Sedan vidare antecknats att kapten C. Skarstedt tillstyrkt ansökningen 

under uttalande att densamma syntes skälig samt rätt och sant motiverad, beslutade nämnden, 

att med ändring af sitt den 3 innevarande maj, 6 8, fattade beslut bevilja sökanden en extra 

ersättning, som emellertid icke ansågs kunna sättas högre än till 25 öre pr kbm. 

 

§5. 

Sedan Stadsbyggmästaren med anledning af de stegrade kolpriserna i skrifvelse föreslagit att 

maskintvätten i Stadshustet skulle förses med elektrisk drifkraft, beslutade nämnden att 

remittera skrifvelsen till Elektricitetsverkets föreståndare med uppdrag att snarast möjligt 

inkomma med utredning och förslag i saken. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från handlanden P.Lalander ingifven 

skrifvelse med anhållan att staden måtte lösa den del af fastighet n:r 251, som faller inom 

Storgatan, i vidd innehållande 182,587 kvm, eller 2071 kv.fot till ett pris af 70 öre pr kvf. 

Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande dels meddelat att ytuppgiften är riktig och att priset, 

70 öre, är markens i fråga zonvärdepris del ock på anförda skäl tillstyrkt Lalanders 

framställning, hade drätselkammaren uppdragit till Stadskamreraren att konsultera  Svenska 

Stadsförbundet i saken. Af det från Kommunala Centralbyrån nu inkomna utlåtandet framgick 

dels att staden i föreliggande fall enligt § 29 i stadsplanelagen har skyldighet att upplåta 



Storgatan i dess bredare sträckning utanför fastigheten n:r 251 omedelbart efter det denna 

tomt blifvit bebyggd, hvarför staden, om annan uppgörelse ej kan träffas, måste förvärfa den 

erforderliga gatumarken dels ock att Lalander jämlikt § 34 i stadsplanelagen är å sin sida 

pliktig att ersätta staden en fjärdedel af värdet å den mark, som behöfte för gatans vidgning 

från 11 till 18 meter utanför tomten. Vid slutlig behandling af detta ärende beslutade nämnden 

att hos Stadsfullmäktige tillstyrka att till Lalander måtte få för lösen af 182, 58 kvm eller 2071 

kv.fot af nämnda fastighet utbetalas en summa af 1449 kronor 70 öre, beräknad efter 70 öre pr 

kv.fot, med afdrag af 464 kronor 10 öre, utgörande det belopp, Lalander är pliktig ersätta 

staden för 58,47 kvm eller 663 kv.fot efter ett pris af 70 öre pr kv.fot eller saldo 985 kronor 60 

öre. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne af öfverjägmästaren i Luleå distrikt öfversänd 

virkesredogöresle för Luleå stads skog 1914 jämte verifikationer. 

 

 

 

 

§8. 

Från Vilhelm Lindgren i Hertsöskatan hade under hand inkommit anbud dels å fisket vid 

Småskären för 3 år, 70 kronor pr år, dels å slottern därstädes, för innevarande år, 10 kronor. 

 

§9. 

Bemyndigades Stadskamreraren att utarrendera slottern i Ytterviken för innevarande år för 

lägst 5 kr. 

 

§10. 

På tillstyrkan af stadsingenjören beslutade nämnden att antaga ett från Nya Asfalt A.B. under 

hand infordradt anbud å 45 fat s.k Planiatjära afsedd för yttjärning af gator till ett pris af kr. 

13:50 pr. 100 kg. incl. fat cif. Luleå. 

 

§11. 

Stadsingenjören Erik Kinnman hade i skrifvelse till drätselkammaren anhålllit att kammaren 

ville hos stadsfullmäktige för honom utverka anslag af 127 kronor 80 öre för bevistande af 

Svenska Kommunaltekniska Föreningens årsmöte i Gäfle den 20-22 nästkommande augusti. 

Sedan vid ärendets föredragning antecknats att nämnden på grund däraf att stadens tekniska 

tjänstemannakår vore under omorganisation ännu icke, som afsett varit, utarbetat plan för 

utdelande af dylika resebidrag, beslutade likväl nämnden, att, då Kinnman icke sedan år 1910 

åtnjutit något anslag för dylikt ändamål, hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till 

ansökningen mot villkor att Kinnman till drätselkammaren aflämnar redogörelse för vid mötet 

förekommande ärenden som i något afseende anses vara tillämpliga på staden och dess 

förhållanden, särskildt beträffande å mötesprogrammet upptaget ärende rörande 

normalbestämmelser för olika ledningars nedläggning i gata.   

 

                                                                                        Som ofvan 

Justeradt 4/6 1915                                                          Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                           K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14 maj 1915. 



 

Närvarande: Ordf. hrr A.Gullberg, O.Åhrström, G.Nyberg, V.Oscarsson, K.H.Hultström, 

K.A.Hellsten, fröken Märta Bucht samt undert.sekr. 

 

§1. 

Till justeringmän utsågos hrr G.Nyberg och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Följande tider för examina benämnda: 

Avgångsexamen: fredagen den 25 maj kl. 11-1 f.m 

Årsexamen: Mjölkudden en 31 maj kl 10-12 f.m 

Notviken: den 31 maj kl. 1-2 e.m 

Karlsvik : den 31 maj kl. 4-6 e.m 

Staden: den 1 juni kl. 10-12 f.m 

Småskolans examen börjar en timme senare än folkskolorna. 

 

 

 

§3. 

Folkskollärarna G.Landström och A.W. Falk hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela dem så lydande vitsord: 

Folkskolläraren G. Landström: 

Undervisningsskicklighet                            Berömlig 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning 

I öfrigt leda ungdomars uppfostran             Berömlig 

Nit                                                                Berömligt 

Vandel                                                          Hedrande 

Folkskolelärare A.W.Falk: 

Undervisningsskicklighet                            Med utmärkt beröm godkänd 

Förmåga etc                                                 Med utmärkt beröm godkänd 

Nit                                                                Berömligt 

Vandel                                                          Hedrande 

 

§4 

Bibliotekarien folkskollärare J.Gunnarsson hade skriftligen hemställt, att folkskolestyrelsen 

ville besluta inköp av ytterligare ett skåp för biblioteket. Styrelsen biföll framställningen och 

uppdrog åt ekonominämnden att verkställa inköpet. 

 

§5. 

Folkskolestyrelsen beslöt sedan att låta utföra ritningar till gymnastikhus å Östra 

folkskolegården. Beslutet fattades med fyra röster mot tre. Herr Nyberg anmälde sin 

reservation.  

 

§6. 

Med fyra röster mot tre beslöt styrelsen att det tilltänkta gymnastikhuset utan lokaler för 

gymnastiken skall innehålla tre slöjdsalar samt vaktmästarebostad om två rum och kök. 

 

§7. 

Folkskolestyrelsen beslöt icke nu vidtaga några åtgärder för indragande av telefon till 

Karlsviks skola. 



 

§8. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att låta utföra de förändringar av tvättrummet i skolbadet, 

som av folkskolestyrelsen beställts. Kostnaden hade av nämndens beräknats till högts 63 kr. 

 

§9 

Från Ekonominämnden anmäldes att fröken Vera Hermanssons räkning å en del reparationer 

godkänts till utbetalning. 

 

§10. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att den beslöt inköpa undervisningmateriel för cirka 

757 kr, samt att skolstipendierna så fördelat, att seminarielärare A.Söderström och 

folkskollärare G.Bohlin tillbestämts 60 kr samt folkskollärare M.Hammarström och 

folkskollärarinnan Signe Flodin tillsammans erhållit 80 kr, samtliga får skolresor till 

Stockholm. 

 

 

 

§11. 

Folkskolestyrelsen beslöt att genom ekonominämnden låta utföra erforderliga reparationer i 

Notvikens skolhus. 

§12. 

Till protokollet skulle antecknas, att Svenska Skolmaterielaktiebolaget i Gävle även för nästa  

år åtagit sig leveransen av skolmateriel för Luleå folkskolor till förut överenskomna priser, 

dock med den ändring att priset för radergummi höjts med 20 %. 

 

§13. 

1913 års skolhusbyggnadskommitté hade till folkskolestyrelsen överlämnat en skrivelse från 

Bodens Elektriska Aktiebolag enligt vilken bolaget gjorde framställning om ett anslag av 250: 

kr utöver det bestämda entrepenadbeloppet för utförandet av elektrisk belysningsanläggning i 

Karlsviks skolhus. Skrivelsen återremitterades till byggnadskommittén, som äger att återuppta 

frågan till behandling i samband med de framställningar av ökade anslag, kommittén i övrigt 

hade kommit att göra. 

 

§14. 

Styrelsen beslöt inköpa tio lass jord till Östra skolgården. 

 

§15. 

Folkskollärare A.Rydoff erhöll ledighet fr.o.m den 25 maj för bevittnande av ett trädgårdshus 

i  Hemörarna och erhöll överläraren i uppdrag att ordna med undervisningen under tiden efter 

nämnda dag 

                                                            Dag som ovan 

Justeradt:                                            Alfr. Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Wilh.Oscarsson 

Georg Nyberg” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 17 maj 1915. 

 



Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, Flemström, Ullman, Wahlgren, 

stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§52. 

Stadsfullmäktige hade vid  sammanträde den 16 oktober 1913 i samband med fastställande af 

ett upprättadt förslag till trafikleder å området mellan norra stadsgränsen och 

verkstadsområdet å Notviken beslutat uppdraga åt byggnadsnämnden att snarast möjligt låta – 

eventuelt genom anlitande af expert på området – uppgöra förslag dels till indelning i tomter 

af området närmast söder om Notviksverkstaden intill den trafikled, som går genom vretarne 

n:ris 698, 439, 438, 430, 432, 426, 427 och 429 dels till bestämmelser för dessa tomters 

upplåtande och bebyggande utan att stadsplanebestämmelserna komma till tillämpning. Det 

antecknades, att byggnadsnämnden uppdragit åt sin ledamot, länsnotarien O. Forssgren, att i 

anslutning till ett af stadskamreraren K.H.Santesson, stadsingenjören E.Kinnman och 

stadsbyggmästaren J.Wikberg på uppdrag af drästelkammarens tekniska nämnd utarbetadt 

förslag stadsfullmäktige den 29 januari 1914 öfverlämnat till nämnden, uppgöra och till 

nämnden inkomma med förslag till byggnadsbestämmelser samt yttrande i ärendet. Sedan 

herr Forssgren aflämnat motiveradt betänkande satts i tillfälle att närmare taga del af 

detsamma. Vid nu företagen slutlig behandling af ärendet beslöt nämndens ledamöter genom 

afskrifter af betänkandet satts i tillfälle att närmare taga del af detsamma. Vid nu företagen 

slutlig behandling af ärendet beslöt nämnden att med åberopande af hvad i den förebragda 

utredningen framförts upptaga det föreliggande förslaget till byggnadsbestämmelser för i 

remissen afsedt område å Mjölkudden som sitt eget förslag samt öfverlämna detsamma till 

stadsfullmäktige med hemställan att stadsfullmäktige ville för sin del godkänna detsamma. 

 

§53. 

Företogs ånyo till behandling det från stadsfullmäktige till nämnden för yttrande remitterade 

förslaget angående omorganisation af stadsbyggmästare- och stadsingenjörstjänsterna och 

beslöt nämnden därvid att, då intet sådant uppdrag förut lämnats någon nämndens ledamot, nu 

uppdrog åt herrar J.A. Forsgren och Ullman att till ett sammanträde, som skulle hållas 

tisdagen den 25 maj 1915, uppgöra och inkomma med förslag till nämndens yttrande i 

ärendet. 

 

§54. 

Hos byggnadsnämnden hade N.O.Enström anhållit om tillstånd att få vidtaga den 

förändringen beträffande placeringen af nybyggnaden å tomt n:r 4 i kvarteret Fåret, att 

densamma finge läggas endast 4 meter från Lulsundsgatan. Vid föredragning häraf beslöt 

nämnden bifalla den gjorda ansökningen. 

 

§55. 

Afslog nämnden en af C.P Petterson gjord ansökan att å tomt n:r 5 – 6 i kvarteret Ripan få 

uppsätta ett salustånd. 

                                                                         

                                                                       Som ofvan 

Justeradt:                                                       Å tjänstens vägnar 

P.Sandström”                                                 J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 18 maj 1915. 

 



Närvarande: Herrar Gullberg, Jonsson, J. Lindgren, Ulander, Danielsson, Nilsson, fru 

Sundström och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa om ett anslag af 12 5 kronor, för att styrelsen 

måtte blifva tillfälle att sända en representant till andra allmänna svenska 

fattigvårdskongressen i Stockholm den 14 – 16 juni 1915. 

 

§2. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen bevilja Hulda Granbom utträde från fattiggården för att taga tjänst hos 

landtbrefbärare Pettersson i Ersnäs. 

 

§4. 

På därom gjord framställning beviljades Johanna Lifbom tillstånd att resa till Narvik, där hon 

under sommarmånaderna skulle utan kostnad för styrelsen få vistas hos en dotter och skulle 

resan bekostas af styrelsen. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen bekosta ett öfverdrag till diakonissans soffa. 

                                                                                Som ofvan 

Justeradt:                                                                Å tjänstens vägnar 

Alfr.Gullberg                                                          J.O.Dahl 

M.Sundström 

Bror Johansson”          

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Nordlander, Aurén och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föreningen Hvita bandet hade i skrifvelse till Hamndirektionen  under framhållande bl.a af 

den sannolika brist på potatis, som måste uppstå om importen från utlandet uteblir, hemställt 

att hamndirektionen ville till föreningen under innevarande sommar för potatisodling upplåta 

de för planteringar afsedda områdena nedanför polisstationen och invid saluhallen. Vid 

ärendets föredragning framhölls beträffande området invid saluhallen att, då vid områdets 

iordningställande öfver det där påförda fyllningsgruset lagts ett lerlager, innan matjorden 

påfördes, i afsikt att förekomma den blifvande planteringens uttorkande, områdets utlämnande 

till potatisodling med därmed följande plöjning eller gräfning skulle fullkomligt förstöra 

anläggningen, för hvilken Hamndirektionen redan ådragit sig stora kostnader, med anledning 

hvaraf Hamndirektionen icke ansåg sig kunna upplåta området. Efter anteckning häraf 

beslutade Hamndirektionen att till föreningen Hvita Bandet för innevarande år däremot 

upplåta det för plantering afsedda området nedanför brandstationen mot villkor att området 

hålles i snyggt och ordentligt skick, att gräfning eller plöjning ej sker så djupt, att det 

undergörande gruset bringas i dagen, samt att området efter användningen återställes i samma 

skick som  det befinner sig vid upplåtelsens början. Protokollet förklarades i denna del genast 

justeradt. 



 

§2. 

Hamnmästaren hade i afgifvet yttrande öfver E.Sundström m.fl:s framställning om förhöjd 

timpenning vid hamnens arbeten,  på anförda skäl hemställt att aflöningen för de svagast 

aflönade arbetarne höjes från 40 till 45 öre  i timmen, hvilket skulle göra beräknat efter i 

medeltal 15 arbetare med 60 timmars arbetstid i veckan c:a 180 kronor i månaden eller för 

tiden 1 maj – 1 oktober innevarande år, kr. 1080:-. Hamndirektionen, som ansåg 

framställningen i viss mån befogad beslutade emellertid vid behandling af ärendet att, då 

likformighet beträffande aflöning till arbetarne i möjligaste mån borde åvägabringas vid 

stadens olika arbeten, remittera ärendet till Stadsingenjören med anhållan om skyndsamt 

yttrande. 

 

§3. 

Sedan de å hamnens mudderverk anställda däckkarlar och eldare i skrifvelse till 

Hamndirektionen anhållit om förhöjning af nu utgående månadsaflöning från 100 till 125 

kronor, hade Hamnmästaren i öfver denna framställning afgivet yttrande hemställt att 

densamma måtte bifallas endast i så måtto att ett tillfälligt tillägg till månadsaflöningen af 10 

kronor för innevarande år tillerkännes såväl de sökande som de med dem i lönenämnden 

jämställda befattninghafvarne, eldaren å ångfärjan samt eldaren och däckkarlen å 

bogserångaren. Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen, att Stadsfullmäktige 

genom beslut den 18 november 1912, § 23, bestämdt ifrågavarande befattningshafvares 

löneförmåner, öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till 

Hamnmästarens förslag samt att utgiften 480 kronor måtte få bestridas med tillgängliga 

hamnmedel; och förklarades protokollet i denna del genast justeradt. 

 

§4. 

Beslutade Hamndirektionen att följande effekter  skulle få inköpas: 

1:o) en hvilstol till tullkammaren, 119 kronor 

2.o) 2 st. vagnsskjutare att användas vid vagnsväxlingar å hamnspåret à 44 kronor pr st. 

 

§5. 

Sedan antecknats att inventeringsmännen icke haft något att erinra mot de af Hamnmästaren 

föreslagna nyanskaffningarna och reparationerna af hamnens inventarier, beslutade nu 

Hamndirektionen att bemyndiga Hamnmästaren att ombestyra inköp och reparation af 

inventarierna i fråga. 

 

§6. 

Godkände Hamnmästarens åtgärd att på förekommen anledning höja det till Revirförvaltaren i 

Bodens revir afgifna anbudet till kr. 15:10 pr järnvägsfamn fritt banvagn Brännberg. 

 

§7. 

Föredrogs en skrifvelse från Hamndirektionen i Trälleborg hvari begärdes en del uppgifter 

rörande hamnens angelägenheter och uppdrogs till sekreteraren att bevara skrifvelsen. 

 

                                                                                   Som ofvan 

Justeradt den 28/5 1915                                            Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                                      K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 20 maj 1915. 



 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordförande samt Herrar Flemström, Thurfjell, 

Wallin, Brändström, Aurén, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Falk, Lind, fröken 

Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Brandberg, 

Nilsson, Sölvén, Gillqvist, Vidlund och Forsgren samt Stadskamreren, varemot såsom 

frånvarande antecknades herrar Westerberg, Carlgren, G. Andersson, D. Andersson och Hage. 

Av dessa hade herrar G. Andersson och Hage ej med kallelse anträffats, herrar Carlgren och 

D. Andersson hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet samt herr Westerberg var 

frånvarande utan anmält laga förfall. Därjämte bevistande herr t.f ordföranden P Sandström 

sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos Herrar Falk och Flodmark att tisdagen den 25 innevarande maj kl. 5 e.m. jämte herr 

ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid senaste sammanträdet den 22 nästlidne april förda protokoll. 

 

 

§3. 

Hos Stadsfullmäktige hade  änkan Lovisa Boman, ägare till fastigheten n:r 153 a i Kvarteret 

Vargen, anhållit att staden ville på sin bekostnad reparera grunden i östra hörnet av 

fastigheten ifråga, som till följd av schaktning i gatan och vattenledningens framdragande 

betydligt satt sig, så att större sprickor uppstått. Uti avgivet yttrande hade Stadsingenjören 

anfört, att sättningen på husets hela östra sida, utefter vilken fastighetsägarens egen del av 

servisledningen dragits, är förorsakad av grävningen och fyllningen för denna, vilket arbete är 

utfört för fastighetsägarens räkning av någon entreprenör. Under erinran att Drätselkammaren 

den 11 september 1912 avslagit en liknande framställning från änkan Boman, varom hon den 

16 i samma månad erhållit meddelande, hade kammaren, då staden ej kunde anses hava något 

med saken att skaffa, hos Stadsfullmäktige måtte bifalla detta Drätselkammarens förslag. Med 

13 röster mot 12, vilka avgåvos för bifall till beredningsnämndens förslag, beslöt 

Stadsfullmäktige att bifalla änkan Bomans framställning. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterad en av handlanden K. 

Lindqvist gjord framställning, att då till följd av kronans stora uppköp av havre vid den 

inträffande mobiliseringen priset å denna vara höjs, han måtte erhålla förhöjning av det 

avtalade priset 13 ¼ öre till 20 öre pr kg för det havreparti, som han levererat till brandkåren 

under tiden 6 augusti 1914 till årets slut. Vid ärendets behandling i Drätselkammaren hade till 

en början antecknats, att Lindqvist på sin tid hos kammaren gjort framställning i enahanda 

syfte som nu skett, varvid kammaren vid sådant förhållande icke ansåge sig befogad att 

utbetala begärda beloppet, avslagit framställningen. Som emellertid  Lindqvist under flera år 

varit leverantör till brandkåren och därvid alltid fullgjort sitt åtagande, även om han därvid, 

vilket inträffat, gjort förlust, har Drätselkammaren efter votering med tre röster mot en 

beslutat att tillstyrka bifall till framställningen. Beredningsnämnden hade hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville bifalla framställningen samt besluta, att erforderligt belopp skulle utgå 

av tillgängliga medel. Vid ärendets behandling beslöt Stadsfullmäktige efter votering med 15 

röster mot 10, vilka avgåvos för avslag å Lindqvists begäran, att bifalla Beredningsnämndens 

förslag. 



 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av föreningens Vita 

Bandet gjord framställning att Stadsfullmäktige ville för inrättande av en barnasyl och 

barnkrubba upplåta och iordningställa en lägenhet en lägenhet om 4 rum i s.k. 

Pontusbaracken, möbler densamma och förse inrättningen med nödigt linneförråd, köksattiralj 

m.m samt bevilja fri elektrisk ström, bränsle och vatten ävensom det kontanta belopp, som för 

inrättningens drivande erfordras. Detta kontanta belopp hade föreningen tänkt sig delvis 

bestridas av räntan å två av staden disponerade fonder, rådmanskan Ulrika Charlotta 

Sundströms barnhemsfond och Fonden för barnhem, men att resten skulle av staden 

tillskjutas. Sedan Drätselkammaren låtit verkställa utredning dels rörande kostnaden för 

inredning av åsyftande lägenheten i Pontusbaracken, dels rörande tillkomsten av ovannämnda 

tvänne fonder, hade kanmmaren, som då uppgifter saknades rörande i vad omfattning och till 

vilken kostnad möbler, linneförråd och köksattiralj m.m på stadens bekostnad skulle anskaffas 

och då av handlingarne ej heller framginge, i vad mån underhåll av möbler och linneförråd 

m.m skulle bekostas av staden, icke ansett sig kunna under sådant förhållande avgiva något 

yttrande i saken, hos stadsfullmäktige hemställt, att föreningen måtte anmodas komplettera sin 

framställning med nödiga uppgifter i detta hänseende, så att icke blott de engångskostnader, 

utan även de årliga utlägg staden skulle komma att ådraga sig genom ett bifall till 

framställningen blev klargjorda. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§6. 

Uti avgivet yttrande över den av Fattigvårdstyrelsen gjord framställning om anvisande av 

7000 kronor till uppförande av ett nytt svinhus vid fattiggården i enlighet med av 

stadsbyggmästaren uppgjord ritning och kostnadsförslag hade Drätselkammaren, sedan 

Fattigvårdstyrelsen på begäran kompletterat framställningen med en ekonomisk beräkning, 

utvisande företagets sannolika utgifter och inkomster, varvid dock ränta å 

anläggningskostnader och byggnadens underhåll icke tagits med bland beräknade utgifter, 

hemställt, att fullmäktige ville bevilja det begärda anslaget 7000 kronor till svinhusets 

uppförande. På beredningsnämndens hemställan beslöt Stadsfullmäktige utan votering att för 

angivna ändamål bevilja det begärda anslaget att anskaffas genom upplåning. 

 

§7. 

Antecknades, att herr G. Andersson under behandlingen av det i föregående paragraf 

omförmälda ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§8. 

Magistraten hade med överlämnande av en från Norrbottens läns lifsmedelskommission 

inkommen skrivelse anhållit, att Drätselkammaren ville dels hos Stadsfullmäktige hemställa 

om beviljande av ytterligare anslag, som erfordran för betalning av den kvantitet mjöl, som 

för stadens räkning inköpts genom livsmedelskommissionen, dels vidtaga för det väntade 

mjölpartiets magasinering, behövliga åtgärder. Sedan av livsmedelskommissionens skrivelse 

inhämtats, att priset å det vetemjöl, som avsågs för Luleå stad, kommer att uppgå till omkring 

37 kronor per 100 kg, fritt järnvägsvagn i länet, varför av Stadsfullmäktige den 26 november 

1914 anslaget belopp 30000 kronor icke vore tillräckligt, hade Drätselkammaren hos 

Stadsfullmäktige anhållit, fullmäktige ville anslå ytterligare 4000 kronor för likviderande av 

mjölpartiet. Därjämte hade Drätselkammaren meddelat, att frågan om sättet för försäljning av 

vetemjölet vore under utredning. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på 



hemställan av Beredningsnämnden att till likviderande av mjölpartiet i fråga anvisa ytterligare 

4000 kronor att anskaffas genom tillfälligt lån. 

 

§9. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktige underdåniga 

förklaringar i anledning av de besvär Nederluleå kommun hos Kungl. Maj:t anfört över 

Kungl.Kammarrättens utslag den 10 december 1914 och den 15 januari 1915 i fråga om 

Bergverksaktiebolagets Frejas inkomsttaxering för år 1913, beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att uppdraga åt Drätselkammaren att själv eller genom den 

Kammaren i sitt ställe förordnar avgiva de underdåniga förklaringarna. 

 

§10. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga 

förklaring i anledning av de besvär Nederluleå kommun hos Kungl. Maj.t anfört över Kungl. 

Kammarrättens utslag den 15 januari 1915 i fråga om Bergverksaktiebolagets Frejas 

inkomsttaxering för år 1913, beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att 

uppdraga åt Drätselkammaren att själv eller genon den kammaren i sitt ställe förordnar avgiva 

den underdåniga förklaringen. 

 

 

§11. 

På Beredningsnämndens förslag beslöt Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid 

realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, bankdirektören S. 

Forsgren, trafikdirektören A. Svensson, tullförvaltaren J. Vleugel och rektor G. Norrby. 

 

§12. 

Genom Magistraten hade för yttrandes avgivande till Stadsfullmäktige överlämnats en av 

sällskapet W 6 i Luleå hos Konungens Befallningshavande gjord ansökan om tillstånd att 

under ett års tid från och med den 1 instundande november få uti den av sällskapet förhyrda 

fastigheten n:o 8 i kvarteret Gamen härstädes idka sådan utskänkning av spritdrycker, som 

omförmäles uti 16 § mom. 1 av Kungl. Förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av 

brännvin. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att då under 

den tid sällskapet hitills utövat dylik utskänkning, såvitt känt vore, någon olägenhet av sådant 

slag, att den sökta rättigheten lagligen kunde förvägras sällskapet, icke till följd av 

utskänkningen förekommit, Stadsfullmäktige måtte förklara sig icke hava något att erinra 

emot ansökningen. Med 13 röster mot 13 och ordförandens utslagsröst beslöt 

Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag. Minoriteten röstade för ett av herr 

Nilsson väckt förslag, att Stadsfullmäktige skulle avstyrka bifall till framställningen. 

 

§13. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Magistraten, under erinran hurusom under de 

senare åren staden räkenskaper aldrig till Magistraten inkommit inom den i lag föreskrivna tid 

eller före mars månads utgång samt att då Magistraten under hand infordat räkenskaperna, 

den upplysning från drätselkontoret alltid erhållits, att orsaken till det försenade avlämnandet 

av räkenskaperna berott på dröjsmål från elektricitetsverkets föreståndare hemställt, att då det 

måste anses vara av vikt, att stadens räkenskaper årligen bliva avslutade så tidigt, att 

överlämnandet av desamma till Magistraten, räkenskapernas granskning och 

Stadsfullmäktiges behandling av ansvarsfrågan för stadens tjänstemän och nämnder kan äga 

rum inom i lag stadgad tid, Stadsfullmäktige ville vidtaga sådana åtgärder, att nu anmärkta 

missförhållande icke för framtiden upprepas. Beredningsnämnden hade därefetr föreslagit, att 



Stadsfullmäktige på grund av vad som förekommit, ville besluta att uppsäga 

elektricitetsverkets föreståndare ingenjör R.Bergman från sin befattning från och med den 1 

oktober detta år samt uppdraga åt Drätselkammaren att vidtaga erforderliga åtgärder för 

tjänstens uppehållande. Vid ärendets behandling beslöt Stadsfullmäktige att remittera 

detsamma till Drätselkammaren med anmodan till kammaren att, sedan ingenjör Bergman 

beretts tillfälle att i ärendet yttra sig, inkomma med eget utlåtande. 

 

§14. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade förre vaktmästaren vid epidemisjukhuset C.F. 

Johansson och hans hustru anhållit, att staden ville bevilja dem ett hyresbidrag av 75 kronor 

för oktober – december månad år 1914, enär de som uppsagt sina platser vid sjukhuset i juni 

månad samma år, förhyrt bostad från den 1 oktober 1914, i den tron att frågan om deras 

avsked och pension då skulle vara slutligen avgjord, emedan de i stället nödgades kvartså till 

slutet av december. Det antecknades, att sökanden förut gjort en liknande framställning hos 

Hälsovårdsnämdnen, som emellertid avslagit densamma enär makarna Johansson icke gjort 

ansökan om avsked, förrän pension av Stadsfullmäktige beviljats dem och Stadsfullmäktige 

först den 17 december 1914 beviljat densamma samt vid sådant förhållande sökandens åtgärd 

att på annat håll förhyra bostad från den 1 oktober 1914 icke borde medföra någon som helst 

kostnad för staden. Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå 

framställningen. Vid behandling av ärendet beslöt Stadsfullmäktige med 16 röster mot 10, 

vilka avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att bevilja makarna Johansson det 

begärda hyresbidraget 75 kronor att utgå av tillgängliga medel i Hälsovårdsnämndens stat. 

 

§15. 

Sedan Svenska stadsförbundet styrelse kallat förbundet att sammanträda till sin andra 

ordinarie kongress i Malmö fredagen den 3 september innevarande år samt anhållit, att Luleå 

stad i dess egenskap av medlem av förbundet ville utse ett ombud vid kongressen, hade 

Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville till stadens ombud utse sin vice 

ordförande bankdirektör A.Ljungberg samt till suppleant för honom förste lantmätaren H.L 

Brändström. Stadsfullmäktige beslöt att vid kongressen i fråga låta sig representeras samt 

utsago till stadens ombud sin vice ordförande bankdirektör A.Ljungberg med röster, 9 röster 

tillföll herr N.Falk. Till suppleant för bankdirektör Ljungberg utsågs med acklamation förste 

lantmätaren H.K Brändström. På förslag av Beredningsnämnden  beslöt Stadsfullmäktige 

därjämte att såsom ersättning åt ombudet bestämma 11 kronors dagtraktamente samt 2:a klass 

biljett å järnväg, vilken ersättning skulle utgå av tillgängliga medel. 

 

§16. 

Föredrogs och lades till handlingarna en från Konungens Befalln.havande inkommen 

skrivelse från Kungl. Maj:ts den 21 april 1915 givna utslag på besvär av G.V Rignell m.fl i 

fråga om upplåtande av kvarteret Loet till idrottsplats. 

 

§17. 

En skrivelse från Magistraten med anmälan om anställande av tillfällig personal vid 

poliskåren beslöt Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren för kännedom. 

 

§18. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) En framställning från gårdsägare i Bergviken och Skogshyddan om framdragande dit av 

elektrisk ljusledning. 

2:o) C.F.Johanssons erbjudande till staden att inlösa en del inventarier vid epidemisjukhuset; 



3:o) Föreståndarinnans för flickläroverket begäran om anslag för åren 1916 – 1918 till 

lärarinnornas ålderstillägg och pensionsbidrag. 

4:o) Johansson & Nordins om ägoutbyte 

5:o) Ture Hagbergs begäran att få uppföra en sommarbostad å vretan n:o 189 – 191. 

 

§19. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Stadsingenjör E.Kinnmans begäran om resebidrag; 

2:o) Föreningen Vita Bandets begäran om anslag till en kurs i trädgårdsskötsel; 

3:o) Fattigvårdstyrelsens begäran om ett anslag å 125 kronor för sändande av ett ombud till 

andra allmänna fattigvårdskongressen; 

4:o) Hamndirektionens framställning angående viss lindring i gällande taxa å hamnavgifter 

för varor; 

5:o) Drätselkammarens förslag om inköp av viss del av vretorna n:o 84 – 87. 

6:o) Drätselkammarens framställning om tillsättande av en särskild kommitté för utredning 

angående användningen av stadshotellet. 

7:o) Hamndirektionens framställning angående tillfäligt lönetillägg åt däckkarlar och eldare å 

mudderverket m. fl; 

8:o) C.A. Rysslanders med fleras framställning rörande disposition av starndadfisket vid 

Småskär. 

9:o) Berättelse över granskning av Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för 

år 1914; 

10:o) Pensionsnämndens ordförandes begäran om anslag till skrivmaterialer m.m. 

11:o) Taxeringsnämndens ledamöters begäran om ersättning för sitt arbete. 

 

§20. 

Till  

Hälsovårdsnämnden remitterades från Fattigvårdsstyrelsen och Folkskolestyrelsen inkomna 

förslag till ändringar i instruktionen för stadsläkaren. 

 

§21. 

Till Lönenämnden remitterades Hamnbokhållaren B. Fridströms begäran om löneförhöjning. 

 

                                                                               Som ovan 

Justerat:                                                                  På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt                                                        Per Segerstedt/A.Holm 

Nils Falk 

Hugo Flodmark” 

 

 

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

21 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Schultz och Nilsson, Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

I skrifvelse till drätselkammaren hade kapten C. Skarsted föreslagit, att kammaren ville 

snarast möjligt hos Statens Järnvägar anhålla att få utkört på vägbanken Luleå-Svartön den 

resterande jordmängden, omkring 4000 kbm, mot en ersättning lika med Statens Järnvägars 



själfkostnadspris, hvilket enligt uppgift af baningenjör L.Hjelm, beräknas till omkring 1kr. à 

1:50. Vid ärendets föredragning meddelade stadsingenjören, som i enlighet med nämndens 

uppdrag den 14 nästlidne april underhandlat med baningenjör Hjelm i saken, att staden icke 

kan från Statens Järnvägar erhålla någon ytterligare fyllningsmassa på förut aftalade villkor, 

men att den återstående jordmassan, som är behöflig för vägbanken Luleå-Svartön eller 4000 

kbm., kan erhållas från Statens Järnvägar till järnvägens själfkostnadspris, beräknadt till för 

2000 kbm. kr. 1:50 pr. kbm. och för 2000 kbm. kr. 1.75 pr. kbm. Efter anteckning häraf 

beslutade nämnden att göra omedelbar framställning hos distriktsförvaltningnen om leverans 

af 4000 kbm. fyllningsmassa till vägbanken på angifna villkor. Protokollet förklarades hvad 

detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§2. 

Brandfors’ sterbhus hade på begäran lämnat anbud å försäljning till staden af sterbhuset 

tillhöriga delar af fastigheterna n:r 461 och 462 inom kvarteret Trasten härstädes till ett pris af 

600 kronor, hvarjämte sterbhuset åtog sig ordnandet af lagfarterna så, att området kommer att 

afse västra hälften af tomt n:o 3 i kvarteret Trasten. Sedan stadsingenjören uppgifvit att de 

erbjudna fastighetsdelarna utgjorde tillhopa 663, 66 kvm. eller 7529 kv.fot. hvarför markens 

zonvärde, räknadt efter 30 öre pr. kv.fot uppgår till 2258:70 kronor beslutade nämnden att då 

priset, ungefär ¼  af zonvärdet, är synnerligen moderat och ett inköp af ifrågavarande västra 

hälft af tomt n:r 3 i kvarteret Trasten skulle åstadkomma en fördelaktig utvidgning af den s.k. 

Biskoptomten, en af de få platser som staden har i behåll för uppförande af en monumental 

byggnad, hos Stadsfullmäktige hemställa ett bemyndigande för drätselkammaren att inköpa 

fastighetsdelarne ifråga för 600 kronor. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

                                                                         §3. 

Källarmästarne G & J Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren gjort framställning om att 

få det i första våningen af stadshusets östra flygel belägna badrummet uppflyttadt till den plats 

i andra våningens västra flygel, där f.n klossetterna äro belägna, af skäl att, det nuvarande 

badrummett är för sitt ändamål ytterst lämpligt, så att de badande genom rummets litenhet få 

sina kläder fuktiga genom de från badkaret uppstigande ångorna, hvarjämte vattnet, där 

badrummet nu är beläget, tränger ut och skadar husets yttervägg. Sedan Stadsbyggmästaren i 

afgifvet yttrande  tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden, under erinran om att detta arbete 

af stadsbyggmästaren upptagits i förslaget till 1915 års stat, som af drätselkammaren vid 

statens behandling strukits samtidigt med öfriga arbeten, som afsågo förändring eller 

förbättring af stadshuset, att, då ändringen syntes nämnden vara nödvändig, hemställa hos 

stadsfullmäktige att få använda 492 kronor af under rubrik 15 a i utgiftsstaten för innevarande 

år anslagna medel till diverse och oförutsedda utgifter för utförande af ifrågavarande arbete. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§4. 

Sedan Elektriska inspektionen i skrifvelse till drätselkammaren dels framställt diverse frågor 

rörande sträckningen af högspänningsledningen till pumpstationen del ock anhållit om uppgift 

när anläggningen beräknas blifva färdig, hade stadsingenjören i enlighet med af nämnden 

erhållet uppdrag aflämnat yttrande med anledning af denna skrifvelse. Vid föredragning af 

ärendet beslutade nämnden att till Elektriska inspektionen öfversända detta för 

stadsingenjören afgifna ärendet. 

 

§5. 

En framställning från Georg Isaksson om afschaktning m.m af Sandviksgatan framför honom 

tillhöriga tomt n:r 6 i kvarteret Gösen öfverlämnades till stadsingenjören för lämplig åtgärd.   



 

                                                                                       Som ofvan 

Justeradt 7/6 1915                                                          Å tjänstens vägnar                                                       

H.K.Brändström”                                                           K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 25 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, J.A Forssgren, Flemström, Ullman, 

Wahlgren, stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§56. 

Protokollen för den 5 och 17 maj 1915 föredroges och justerades. 

 

§57. 

Sedan byggnadsnämnden anmodats att yttra sig öfver en af stadsfullmäktige tillsatt komitté 

verkställd utredning för behandling af en af Herr Falk väckt motion om ”huruvida  och i hvad 

mån nu gällande instruktioner, anställningsvillkor, arbetssätt m.m för stadsingenjören och 

eventuelt stadsbyggmästaren hafva förorsakat eller kunna tänkas förorsaka ett fördröjande af 

stadens arbeten eller af besluts fattande i föreliggande ärenden”, får byggnadsnämnden efter 

granskning af komitérades utredning och förslag rörande frågan samt med öfverlämnande af 

infordrade yttranden från stadsingenjören och stadsbyggmästaren anföra följande. Af 

utredningen framgår, att brister inom stadens tekniska förvaltning förefinnas, beroende enligt 

komitérades uppfattning, dels på att tjänstemännens instruktioner äro föråldrade och 

olämpliga, dels på att ingen viss daglig minimiarbetstid finnes bestämd, dels slutligen på att 

tjänstemännen ifråga sakna nödiga biträden för att utföra öfvervaka de många olikartade 

tekniska arbeten, som åligga dem. Beträffande komiténs uppfattning om tjänstemännens 

instruktioner instämmer byggnadsnämnden till fullo häri och anser att instruktionerna för 

stadsingenjören och stadsbyggmästaren tarfva en grundlig revidering och komplettering. 

Hvad däremot minimiarbetstiden beträffar, är byggnadsnämnden af den uppfattningen, att 

tjänstemännens arbete i stadens tjänst icke blir effektivare genom bestämmande af en viss 

minimiarbetstid, ty man måste förutsätta, att tjänstemännen ifråga hafva så stor pliktmedveten 

omdömesförmåga, att de inse, att det ligger i deras eget intresse, att planläggning och 

fördelning af det arbete, de enligt sina instruktioner äro skyldiga att utföra, sker på 

ändamålsenligaste och mest tidsbesparande sätt, hvarför detta också måste åt dem 

öfverlämnas med viss påföljd. Rörande nödiga biträden åt tjänstemännen,- biträden med 

kvalifikationer motsvarande de arbeten, som skola af dem utföras, anse visserligen 

komitérade, att anställandet af dylika skulle afhjälpa de brister, som nu förefinnes, men synes 

denna åtgärd ej tilltalande för komitérade, enär stadens tekniska förvaltning, utan tanke på hur 

det ställer sig med kostnaden för arbetenas utförande,- därigenom skulle fördyras. I stället 

föreslå komittérade en omläggning af hela den tekniska förvaltningen. Öfver detta 

komitérades förslag finner sig byggnadsnämnden förhindrad att för närvarande yttra sig, så 

detsamma på frågans nuvarande stadium egentligen endast är ett förslag till löner åt de 

befattningshafvare, komitérade tänkt sig, äfvensom en förändring af titlarne för desamma, 

utan att af förslaget framgår, hur komitérade tänkt sig arbetets ordnande och fördelande på de 

olika tjänsteinnehafvarne. Byggnadsnämnden anser sig emellertid redan nu böra såsom sin 

uppfattning uttala, att en omläggning af den tekniska förvaltningen i öfverensstämmelse med 

detta komitérades förslag icke giver någon garanti för, att stadens arbeten blifva snabbare och 

mera planmässigt utförda än hvad som nu sker och ställer sig för öfrigt tveksam huruvida 

staden för den af komitérade föreslagna begynnelselönen kan finna en person, som samtidigt 



är fullt kvalificerad som byggnadsman, arkitekt, väg- och vattenbyggare, kunnig i utförande af 

vatten- och afloppsledningar samt elektriker, i en tid då all utbildning är inriktad på en till 

ytterligare gående specialisering. Under den förutsättningen att det af komitérade framlagda 

förslaget till omorganisation af hela den tekniska förvaltningen stadsfullmäktige måtte 

besluta: att erforderliga förändringar och tillägg i stadsingenjörens och stadsbyggmästarens 

instruktioner utarbetas, samt att af behofvet påkallade biträden anskaffas åt dessa tjänstemän. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

Som ofvan 

Å tjänstens vägnar 

J.O.Dahl” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 28 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordin, Nordlander, Aurén och Mattson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollen af den 11 och 18 innevarande maj. 

 

 

§2. 

I till Hamndirektionen ställd skrifvelse hade Förlagsaktiebolaget Sällström & Co erbjudit till 

inköp dels intill 6000 st. torrfuror, hållande i medeltal 10 tums topp om 27 fots längd till ett 

pris af 33 öre pr. kb.fot, därest minst 5000 st. köpas, dels ock ett parti om intill 2500 st. 

mindre torrfuror af i medeltal 24 fots längd och 7 ½ tums topp till ett pris af 32 öre pr. kbf. 

Sedan Hamnmästaren meddelat att södra Pontuskajen vore i behof af reparation, till hvilken 

900 á 1000 st. timmer torde erfordras, beslutade Hamdirektionen att utan afseende å det af 

Förlagsaktiebol. Sällström & Co lämnade anbudet, uppdraga till Hamnmästaren att genom i 

ortspressen införds annons infordra anbud å för södra Pontuskajen reparation behöfligt virke. 

 

§3. 

På af Hamnmästaren i skrifvelse gjord hemställan beslutade Hamndirektionen att en påbrygga 

skall byggas utmed glacinmuren i östra båthamnen för beredande af plats för ett 20-tal båtar; 

och skulle kostnaden, 500 kronor bestridas med inflytande diverse inkomster. 

 

§4. 

Sedan hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk i skrifvelse till Hamndirektionen begärt att 

Direktionen ville bevilja honom extra ersättning för den tid af 2 månader, som han tjänstgjort 

som förman vid omläggningen af hamnspåret, beslutade hamndirektionen att i ett för allt för 

detta arbete tilldela Björk 100 kr. i förmanspengar. 

 

                                                                                Som ofvan 

 

Justerat den 8/6 1915.                                             Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                                                    K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 28 

maj 1915. 



 

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, hrr V.H.Hultström och O.E.Wester samt undert.sekr. 

 

§1. 

E.o folkskollärarinnan Greta Bohlin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden 

tilldela henne så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet;                                         Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla 

ordning och att i övrigt leda ungdomars  

uppfostran;                                                                 Med beröm godkänd; 

Nit                                                                              Berömligt; 

Vandel;                                                                       Hedrande.           

 

§2. 

Undervisningsnämnden meddelade barnen Kurt Andersson, Anna Westerberg, Hilma 

Pettersson och Syrena Hellström tillstånd att avgå från tredje klassen med betyg enligt 

folkskolestadgans § 48, dock med skyldighet för dem att under nästkommande läsår besöka 

fortsättningsskolan. Liknande ansökningar från Oskar Dahlström, Elin Lundgren, Sofia 

Lindström, Hilma Berglund, Åke Andersson och Signe Berglund blev avslagna. 

 

 

§3. 

Undervisningsnämnden beslöt befria flickan Agda Jonsson från vidare skolgång, då hon icke 

inhämtat de kunskaper, som omförmäles i folkskolestadgan § 48. 

 

§4. 

Nämnden beslöt att gossen Ivan Molin som under maj månad utan skäl avhållit sig från 

skolgång, ej skulle erhålla avgångsbetyg med mindre att han under nästkommande läsår 

besökt ersättningsskolan. 

 

Dag som ovan 

Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 maj 1915. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, J. Lindgren, Danielsson, Johnsson och Nilsson, fröken 

Björkman, fruarna Sundström och Johansson, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollen för den 30 april och 18 maj föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Föredrogos och godkändes understödslistorna för juni, slutande å följande belopp, nämligen 

för I distriktet                                      kr 417:66 

för II distriktet                                     kr 329:66 

för III distriktet                                    kr 315:35 

för IV distriktet                                    kr 209:- 

 

§3. 



Godkändes till utbetalning en räkning från Skellefteå fattigvårdstyrelse å kronor 20:-, 

utgörande förskotteradt understöd åt änkan Eva Boström, hvarjämte beslöts, att änkan 

Boström skulle erhålla ett månatligt understöd af 15 kronor. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 123 kronor. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under maj månad. 

 

§6. 

Johan Jakob Jakobsson i Bälingeträsk hade gjort framställning om förhöjning af arfvodet för 

fosterbarnet David Vilhelm Malmström från 8 till 10 kr mer per månad. Med hänsyn till att 

styffadern lofvat bidraga med 5 kronor i månaden till utackorderingskostnaden, beslöt 

styrelsen bidraga med enahanda belopp. 

 

§7. 

En skrifvelse från vaktmästaren B.A. Larzén angående tillstånd för tillsyningsmannen att vara 

bosatt utom fattiggården bordlades till kommande sammanträde. 

 

                                                                         

§8. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen den 4 maj 

Nancy Granbom, den 13 maj Anna V Nilssons dotter (född), den 14 maj Maria Evelina 

Wikström, den 20 Lars Gustaf Larsson Hellström samt att följande utgått, nämligen den 4 maj 

Axel Aug. Pettersson Alfverström, den 5 maj Rosa Löfgren, den 6 maj Nancy Granbom, den 

10 maj, Gustaf Signar Lifbom, Signe Karolina Lifbom, 12 maj Isak Joh. Stark (permitterad), 

den 27 maj Ernst Johan Axelsson. 

 

§9. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måste utfärdas för Isak Valdemar 

Petterssons vård å anstalten Hälsan i Antnäs, och beslöt styrelsen, att kostnaden för 

sanatorievården äfvensom hvad styrelsen i öfrigt kunde komma att få för honom vidkännas, 

skulle utökas hos Korpilombolo kommun, där Pettersson ägde hemortsrätt. 

 

§10. 

Till styrelsens representant vid fattigvårdskongressen i Stockholm den 14 – 16 juni 1915 

utsågs från Märta Sundström med fröken Ellen Sundberg till suppleant. 

 

§11. 

Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattsson att verkställa inköp af täcktyg till 

fattiggården. 

 

§12. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Kopparbergs län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Frans Magnus Sandberg, Konungens Befallningshafvandes i 

Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Karin Tjärnlund, Karl August Pettersson (2 

utslag), Johan Oskar Tapper, Johan Jakob Hellström och J.F. Degerman samt Kungl. 

Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Isak Nyström. 

 



§13. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Anna Gustafsson, 

Rickard Sigfrid Nilsson, Edit Eleonora Elfrida Nordqvist, Karl Häggström och Emma Erika 

Aspman. 

 

§14. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 22 april 1915, § 10, angående rätt för styrelsen att lämna 

understöd af anslaget till behöfvande mobiliserades familjer äfven under de tider 

familjeförsörjare icke vore inkallade till krigstjänstgöring, föredrogs och lades till 

handligarna. 

 

§15. 

Beslöt styrelsen höja arfvodet för fosterbarnet Sven Hedlund från 12 till 13 kronor per månad. 

 

§16. 

Arbetaren Fridolf Sundvall beviljades på därom framställd begäran ett uppfostringsbidrag af 5 

kronor per månad för dotterdotttern Saidi Sofia Sundvall, hvilken han utan ersättning 

underhållit och vårdat sedan moderns den 25 aug. 1913 timade frånfälle. 

 

 

 

§17. 

Till handlingarna lade en cirkulärskrifvelse från Norrbottens läns arbetslöshetskommission. 

 

§18. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Inga Johanna Malms och Gerda Linnéa 

Johannessons vård å Sandsträsk sanatorium. 

 

§19. 

Afslogs en af barnnmorskan Amanda Johansson ingifven räkning å 5 kronor för 

förlossningsbiträde åt Lars Anderssons hustru, sedan det upplysts, att hon redan erhållit 

arfvode af Andersson. 

 

§20. 

Beslöts, att skomakaren Lars Gustaf Larsson Hellström, hvilken på egen begäran intagits å 

fattiggården mot villkor, att han under sin vistelse där skulle laga skor åt fattigvården och af 

förtjänsten betala kost och logi, skulle härför erlägga i ett för allt en krona per dag. 

 

§21. 

Uppdrogs åt vaktmästaren att efter samråd med stadsbyggmästaren försälja en del gamla 

nedtagna kakelugnar vid fattiggården. 

 

§22. 

Diakonissans rapport öfver maj månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§23. 

Beslöt styrelsen att af det stadsfullmäktige anvisade anslaget till behöfvande mobiliserades 

familjer anslå ett belopp af intill 300 kronor att emd 25 kronor i månaden tillsvidare utgå 

såsom understöd till f. kontorschefen Philip Paulin, hvilken under vinterns mobilisering 



ådrgait sig svåra skador, att han för en längre tid framåt vore oförmögen att genom arbete 

försörja sig och sin familj. 

 

§24. 

För att bevista fattigvårdsförbundets kongress beställdes tillsyningsmannen N. Boman 

tjänstledighet under tiden 13 – 17 juni 1915 med skyldighet att själf aflöna vikarie. 

 

§25. 

Herr Johansson, som fått i uppdrag att underhandla med drätselkammaren om upplåtelse af 

något jordområde för potatisodling, meddelade nu, att drätselkammaren härtill utan arrende 

upplåtit ett område mellan begrafningsplatsen och Pilgatan. 

 

§26. 

Till handlingarna lades en anmälan från Västerviks hospital, att Jonas Gustaf Botvid Hedlund 

aflidit den 16 maj 1915. 

 

                                                             Som ofvan 

Justeras:                                               Å tjänstens vägnar 

C.Lindgren                                           J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

Protokoll juni 1915 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 1 juni 1915. 

Närvarande: Ordf. hr A. Gullberg, hrr O Åhrström, K.H. Hultqvist, D. Andersson, V. 

Oskarsson, stadsbyggmästaren J. Vikberg, G. Lundström samt underteckn.sekr. 

 

§1. 

Till entreprenör för snickeriarbetena i Östra skolan antogs snickare J. Johansson för en 

entrepenadsumma av 190 kr och för snickeriarbetena i Västra skolan snickare A.Englund för 

en entrepenadsumma av 95:- 

 

§2. 

Stadsbyggmästaren J. Vikberg erhöll i uppdrag att antaga entreprenad för snickeriarbeten i 

Mjölkudden för en entreprenadsumma ej överstigande 44 kr. 

 

§3. 

Styrelsen beslöt antaga entrepenörer för varje skola särskilt. 

 

§4. 

Å målningsarbetena i Östra skolan hade inlämnats tre anbud, nämligen av C.A.Lundgren å 

569 kr. samt av J.A. Nilsson och A. Elfgren å vardera 490 kr. Genom röstning antogs A. 

Elfgren till entreprenör för nämnda arbeten 

 

§5. 



Å målningsarbetena i Västra skolan hade inlämnats följande anbud: C.A. Lundgren å 150 kr, 

A. Elfgren å 118 kr., A. Nilsson å 117 kr och A. Sjöberg å 95 kr. Till entreprenör antogs J.A. 

Nilsson. Herr V. Oskarsson begärde få protokollet antecknat, att han ansåg, att lägsta anbudet 

borde antagas. 

 

§6. 

Till entreprenör för de målningsarbeten å Mjölkudden, som innefattades arbetsbeskrifningen 

§§ 16,18,19 och 20, antogs målare J.A.Hermansson för en summa av 370:- 

 

§7. 

Till entreprenör för plåtslagningsarbetena i Östra skolan antogs K.E. Wikholm för en 

entreprenadsumma av 1110 kr. 

 

§8. 

Till entreprenör för de under §§ 15, 17 och 21 upptagna plåtslageriarbetena i Mjölkudden 

(målningsarbeten) antogs K.E.Wikholm för en summa av 185:- 

 

§9. 

Alla entreprenörer skulle avfordras borgen, vilken skulle prövas av styrelsens ordf. och v.ordf. 

 

§10. 

Stadsarkiteketen J.Wikberg erhöll i uppdrag att upprätta kontrakt med entreprenörerna. 

 

 

§11. 

Den arbetsbeskrivning som av stadsbyggmästaren uppgjorts, föranledde ej till något 

styrelsebeslut. Herr V. Oskarsson anförde till protokollet, att han ansåge att momentet 

”arbeten som ej äro så noga angivna, men som äro av beskaffenhet att enligt vanligt bruk och 

andra begrepp kunna anses erforderliga för arbetets solida och ändamålsenligt utförande av 

entrepenören skyldig att utan särskild ersättning verkställa” borde utgå. 

 

§12. 

Gymnastikinspektören Löjtnant O.Lindqvist hade skriftligen anhållit, att skolstyrelsen ville 

verkställa därom, att han såsom ledare för en gymnastikklass för folkskollärare finge under 

tiden 17 – 24 juli disponera gymnastiksalen för lekar och idrottsövningar, lektionssal och 

kallbadhus, att ett sextiotal folkskolebarn anmodades anmäla sig som elever i 

övningsavdelningen och att skolans förråd av gymnastikskor ställdes till barnens disposition. 

Överläraren meddelade, att han träffat överenskommelse med rektor för folkskoleseminariet, 

att seminariets gymnastiksal, lekplan och en lektionssal skulle upplåtas för nämnda kurs, samt 

att ett sjuttiotal som anmält sig till kursen. Folkskolestyrelsen beslöt, att skolans 

gymnastikskor skulle utlånas, och lämnade överläraren i uppdrag att träffa överenskommelse 

med föreståndarinnan på kallbadhuset, att hennes bad och skulle ersättningen för dessa utgå 

av skolkassan. 

 

§13. 

Överläraren anmälde, att han å folkskolestyrelsens vägnar hos Magistraten begärt tillstånd att 

få upplägga ved å Östra folkskoletomten, och att detta tillstånd beviljats. Styrelsen godkände  

åtgärden och beslöt, att lösen för resolution – 2 kr.- skulle betalas av skolkassan. 

 

§14. 



Från undervisningsnämnden anfördes, att barnen Kent Andersson, Anna Vesterberg, Hilma 

Pettersson och Syrena Hellström beviljats avgång efter § 48.  

 

§15. 

Överläraren erhöll i uppdrag på lämpligaste sätt ordna med trädgårdslandet å Västra 

skolgården.  

 

§16. 

Ordf. hr K.H. Hulström samt överläraren fingo i uppdrag att på lämpligt sätt ordna med 

trädgårdsjorden å Mjölkudden och att  utreda frågan om anordnande av skolträdgård för Östra 

skolan. 

 

§17. 

Ekonominämnden fick i uppdrag att utreda frågan om upprättandet av ett värmeelement i övre 

sidokorridorerna i Östra skolan och att fatta beslut i ärendet. 

 

§18. 

Till justeringsmän utsågos hrr K.H.Hultqvist och O.Åhrström. 

 

                                                            Dag som ovan 

Justeras:                                              Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

W.Hellström 

Oskar Åhrström” 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 2 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Ullman, Flemström, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§58. 

Protokollet för den 25 maj 1915 föredrogs och justerades. 

 

§59. 

Hos byggnadsnämnden hade boktryckaren Georg Isaksson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning utföra en del förändringsarbeten å uthusbyggnaden å tomt n:r 9 i 

kvarteret Hästen. Det antecknades, att ifrågavarande arbeten redan vore utförda. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen under förutsättning, att 

byggnadsordningens förekrifter noggrant iakttagits vid arbetets utförande. 

 

§60. 

Som till nämndens kännedom kommit, att boktryckaren Georg Isaksson utan nämndens 

tillstånd låtit utföra en del förändringsarbeten å uthusbyggnaden å tomt n:r 9 i kvarteret 

Hästen, beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för åtals 

anställande mot Isaksson. 

 

§61. 

Afslog nämnden en af lotsen Helmer Sandberg gjord framställning om anstånd till augusti 

månad 1916 med uppförande af staket omkring tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet. 

 

§62. 



Hos byggnadsnämnden hade Oskar Ruthström anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning ombygga uthuset å tomt n:r 159 b i kvarteret Torsken äfvensom att få uppföra 

en bakugn i bagarstugan å samma tomt. Som den planerade ombyggnaden vore af den 

omfattning, att den måste hänföras till nybyggnad och bakugnen komme att ligga i nuvarande 

Storgatan, belöt nämnden afslå ansökningen. 

 

§63. 

Beslöt nämnden ålägga fru Augusta Eriksson vid vite af 50 kronor att före den 1 september 

1915 hafva låtit borttaga en å tomt n:r 396 i kvarteret Sparfven uppförd verandabyggnad, 

därest han ej före nämnda tid kunde visa nämndens tillstånd till dess uppförande. 

 

§64. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 mars 1915 till nämnden återremitterat 

förslaget till ny stadsplan för s.k Östermalm för uppgörande af ett alternativt förslag, som 

mera toge hänsyn till det af Kungl.Öfverintendentsämbetet uttalade önskemål, och i hvilket 

trafikleden söder och öster om seminariekvarteret med hänsyn till de dryga kostnaderna för 

dess anordnande i förhållande till den däraf härflytande nyttan i alla händelser vore utesluten, 

hade stadsingenjören nu inkommit med infordrat yttrande i ärendet. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden, innan något alternativt förslag uppgjordes, lämna stadsfullmäktige tillfälle att 

taga del af stadsingenjörens yttrande i hvilket byggnadsnämnden för sin del instämde. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

Justeradt den 7/7 1915                                Å tjänstens vägnar 

På Nämndens vägnar Axel Fagerlin”          J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Hellsten, Åhrström och t.f stadsläkaren Brand. 

 

§1. 

Utsågs herr borgmästaren att leda det förhör, som denna dag skulle anställas med t.f. 

sköterskan vid epidemisjukhuset Ebba Westerlund rörande de mot sjukhusets skötsel 

framställda anmärkningarna. 

 

§2. 

På särskild kallelse hade till dagens sammanträde inställt sig t.f. sköterskan vid 

epidemisjukhuset Ebba Westerlund, för att höras öfver innehållet i en af herrar Hellstén och 

Oscarsson efter besök å sjukhuset den 2 sistlidne mars afgifven rapport rörande en del 

anmärkta missförhållanden beträffande ordningen och snyggheten inom sjukhuset. Fröken 

Westerlund uppgaf på tillfrågan, att han under den ordinarie sköterskans sjukdom uppehållit 

skötersketjänsten från och med den 14 januari till någon dag i början af mars. Rörande de i 

rapporten framställda anmärkningarna, hvilka nu upplästes för henne, berättade hon, att hon 

aldrig varit nere i desinfektionsrummet och följaktligen ej visste, huru där såg ut; att de 

kläder, som funnes upplagda i tvättstugan, ditskickats af fru Palmgren för att desinficieras; att 

god ordning och snygghet alltid brukat vara rådande i köket, men att där möjligheten just vid 

herrar Hellstens och Oscarssons besök varit ostädat; att hon aldrig varit inne i f.d 

vaktmästarebostaden och följaktligen ej kunde yttra sig om ordningen där; att korridoren i 

venstra afdelningen med afsikt lämnats oskurad på grund af pågående vattenledningsarbeten; 

att hon ej kände till, att rörledningarna i badrummen voro sönderfrusna och att vatten forsade 



öfver golfvet; att hon aldrig sett några tvättställ i badrummen; att hon i toaletten till venster 

iakttagit del sett stickbäcken, innehållande upphostningar efter en patient, dels ett par skjortor, 

som ramlat ur en säck, samt att biträdet vid de båda herrarnas besök varit sysselsatt med 

vattenkokning för bäckenets rengöring; att hon icke beträffande det intilliggande sjukrummet 

uppgivit, att det vore odesinficeradt utan att det vore ostädadt, hvilket af herr Oscarsson 

antagligen uppfattats såsom ”ospreadt”: att hade sig bekant, att någon varit inne i den 

nästintill liggande sjuksalen, som vid tillfället varit belagd med difterisjuk; att hon strax efter 

herrar Hellstens och Oscarssons besök varit inne å toaletten å ”andra afdelningen” men icke 

kunnat finna något anmärkningsvärdt beträffande ordningen och snyggheten där; samt att hon 

icke sett några kläder i trappan till uthusvinden och följaktligen ej kunde lämna någon 

upplysning i denna punkt. Fröken Westerlund upplyste vidare, att hon under den tid hon 

tjänstgjort å sjukhuset ej endast öfvervakat biträdet utan äfven själf deltagit å förefallande 

arbeten för upprätthållande af ordning och snygghet och att det mindre prydliga skick 

sjukhuset företedde vid herrar Hellstens och Oscarssons besök berott dels därpå, att rummen 

just då ej varit städade dels därpå, att sköterskan med afsikt inställt en del skurningsarbeten, 

som icke ansågos böra företagas under pågående reparationsarbeten. Härefter upplästes de af 

herr Oscarsson ingifna skriftliga intygen från en del personer om deras iakttagelse beträffande 

ordningen och snyggheten å sjukhuset under de tider de där uppehållit sig, hvarefter fröken 

Westerlund hörd öfver innehållet häraf förklarade, att hon ansåg Anna Berlins påstående, att 

matkärlen varit orensa, otroligt, enär hon själf gjort den iakttagelsen, att kärlen brukat vara väl 

diskade, hvarom hon bäst kunnat öfvertyga sig vid de många tillfällen hon själf hämtat 

matkärl ur köksskåpet; att hon beträffande Berlins vittnesmål i öfrigt endast kunde meddela, 

att hon själf iordningställt den sjuksal, där Berlin legat, och där varit snyggt och rent, hvilket 

förhållande enligt hennes förmenande bestyrkes däraf, att Berlin icke haft några som helst 

klagomål att framställa mot biträdet för försummad städning eller dylikt; att hon ej iakttagit 

den af Edvin Nilsson omvittande osnyggheten sat att den i hans intyg omnämnda östra salen 

ej varit använd under hennes tjänstgöringstid, då en sharlakansfeberpatient skulle bada, men 

att kaminen då varit tillfrusen, samt att de i samma intyg omförmälda soporna alltid brukat 

samlas i hinkar, hvarvid det möjligen kunnat inträffa, att någon del kommit på golfvet; samt 

att det, i motsats mot hvad Oskar Johansson och A.F.Hällgren intygat, enadst en gång 

inträffat, att klosettkärlen varit för fulla, hvarvid tillsägelse om tömning genast gjorts och 

skurning därefter omedelbart verkställts. Slutligen framhöll fröken Westerlund, att biträdet 

visserligen städse visat sig snäll och villig, men att hon vore glömsk och svår att övervaka, 

hvartill komme den omständigheten, att fröken Westerlund enligt eget förmenande varit för 

ung för att kunna sätta sig i tillräcklig respekt hos biträdet. Då vidare ej förekom beslöt 

nämnden att till kommande sammanträde uppskjuta frågans slutliga behandling. 

 

§3. 

På därom anhållan befriades rådmannen P. Sandström från det honom meddelade uppdraget 

att jämte nämndens yttrande till stadsfullmäktige ifråga om de anmärkta missförhållandena 

vid epedemisjukhuset utsågs härtill i hans ställe borgmästaren A.E.Fagerlin. 

 

§4. 

Biföll nämnden filaren Daniel Anderssons anhållan att i fastigheten n:r 13 i kvarteret Tigern 

få inmontera två vattenklossetter med villkor, att han vid arbetets utförande ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§5. 



Biföll nämnden sjökaptenen J.F. Sundbaum anhållan att i fastigheten n:r 12 a i kvarteret 

Tärnan få inmontera en vattenklossett med villkor, att han vid arbetets utförande  ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

                                                                         Som ofvan 

Justeras:                                                           Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren                                                     J.O.Dahl 

v.ordf.” 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 3 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar ordförande och v. ordföranden, samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Falk, Lind, 

Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, Sandberg, Sölvén, D. 

Andersson, Hage, Gillqvist, Widlund och Forsgren, ävensom Stadskamreraren, varemot 

såsom frånvarande antecknades herrar Wallin och G. Andersson samt fröken Svensson av 

vilka herr Andersson ej kunnat med kallelse anträffas samt de övriga anmält sig förhindrade 

att bevista sammanträdet. Därjämte övervar herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos herrar Hansson och Palm att jämte herr ordföranden onsdagen den 9 dennes klockan 

6 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid senaste sammanträdet den 20 nästlidne maj förda protokoll. 

 

§3 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Falk föreslagit, att Stadsfullmäktige  

måtte gå i författning om tillsättande av en livsmedelskommitté för staden. Därjämte hade 

Drätselkammaren, som fått i uppdrag att inkomma med förslag till ordnande av försäljningen 

av det till inköp beslutade mjölpartiet, hemställt, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt denna 

kommitté, därest den kommer till stånd, att handhava distribueringen av ifrågavarande 

mjölparti. Vid behandling av dessa ärenden hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige vill tillsätta en livsmedelkommité för staden samt åt densamma giva följande 

uppdrag; att förvalta och då tiden därför anses lämplig, hvilket ankommer på kommitén att 

avgöra, avyttra det av staden inköpta mjölförrådet på varan minst fördyrande sätt, varvid 

kommitén bör tillse, att försäljning sker direkt till konsumenter utan anlitande av 

mellanhänder samt till sådant pris, att stadens alla kostnader bli betäckta; att därest nu rådande 

kristid skulle visa tendens att fortfara kommande vinter, vidtaga dispositioner, som kunna 

trygga stadens innebyggare mot dels brist på allmänt brukade livsmedel, dels oskälig 

fördyring, varvid kommittén dock icke äger att utan Stadsfullmäktiges hörande ikläda staden 

några utgifter, som icke stå i samband med distributionen av för stadens räkning inköpta 

livsförnödenheter. Till ledamöter i denna livsmedelskommitté hade Beredningsnämnden 

föreslagit redaktör H. Fernlund, fröken Tyra Björkman, redaktionssekreteraren Elof Lindberg, 

distriktschef E.P. Lantz och agronom A. Schalin samt till suppleanter telegrafkommisarien I. 

Granström, doktor A.P. Ulander och fru Karla Grafström. Stadsfullmäktige biföllo 

Beredningsnämndens förslag om tillsättande av en livsmedelskommitté med det uppdrag, som 

av Beredningsnämnden föreslagits. Till ledamöter i denna kommité utsagos distriktschefen 



E.P.Lantz med 26 röster, redaktören H. Fernlund och agronomen A.Schalin med vardera 24 

röster, fru Karla Grafström med 23 röster och redaktionssekreteraren E. Lindberg med 18 

röster. Till suppleanter valdes med acklamation telegrafkommisarien I Granström, doktor A.P 

Ulander och fru Louise Bennet. Därjämte utsågs redaktör Fernlund att sammankalla 

kommittén. Protokollet förklarades i denna del, genast justerat. 

 

§4. 

Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige överlämnat en av befälhavaren å ångaren 

”Balder” E.A. Sundström gjord framställning om löneförhöjning och hade Hamndirektionen 

därvid hemställt, att Stadsfullmäktige ville dels förklara Sundström berättigad att räkna 

tjänsteår från och med år 1906, varigenom han skulle inträda i 2:a lönegraden redan med 

innevarande år och i 3:e lönegraden med 1916 års ingång, dels ock tilldela Sundström ett 

årligt personligt lönetillägg att utgå under åren 1915 – 1920 med 200 kronor per år och 

därefter med 50 kronor per år, så att sammanlagda avlöningen från och med år 1916 skulle 

uppgå till 2000 kronor. Uti avgivet yttrande i ärendet hade Lönenämnden föreslagit, att 

Sundström, som sedan den 25 april 1904 med avbrott under 1910 varit anställd såsom 

befälhavare å ångaren ”Balder” måtte förklaras berättigad att i enlighet med den av 

Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönestaten räkna tjänsteår från och med år 1905 

och således retroaktivt från och med innevarande år inträda i gruppens 3:e lönegrad med ett 

arvode av 1500 kronor per år, men att då anledning att tilldela Sundström särskilt personligt 

lönetillägg ej kunde anses föreligga, Hamndirektionens hemställan i detta avseende ej måtte 

bifallas. Vid föredragning av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Lönenämndens förslag. 

 

§5. 

Sedan de å hamnens mudderverk anställda däckkarlar och eldare hos Hamndirektionen 

anhållit om förhöjning av nu utgående månadsavlöning från 100 till 125 kronor, hade 

Hamnmästaren uti avgivet yttrande hemställt, att denna framställning måtte bifallas endast i så 

måtto, att en tillfälligt lönetillägg till månadsavlöningen av 10 kronor för innevarande år 

tillerkännes såväl sökandena som de med dem i lönehänseende jämställde befattningshavare, 

eldaren å ångfärjan samt eldaren och däckkarlen å ”Balder”. Vid föredragning av ärendet hade 

Hamndirektionen beslutit, att då Stadsfullmäktige genom beslut den 18 november 1912 

bestämt ifrågavarande befattningshavares löneförmåner, översända framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till Hamnmästarens förslag samt att utgiften 480 

kronor måtte få bestridas av tillgängliga hamnmedel. På Beredningsnämndens hemställan 

biföll Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag. 

 

§6. 

Magistraten hade till Stadsfullmäktige återställt det för fastställelse inkomna förslaget till ny 

brandordning för staden under framhållande av att § 43 i förslaget icke syntes vara affattat på 

ett tillfredställande sätt, och hade Magistrten på anförda skäl föreslagit, att sista punkten i 

nämnda paragraf måtte erhålla följande affattning: ”och vore ägaren, därest byggnaden är 

brandförsäkrad, men ersättning för nedskrivningen likväl ej erhålles av vederbörande 

brandstodsbolag, berättigad att av staden erhålla gottgörelse efter värdering av godemän, 

utsedda enligt lagen om skiljemän den 28 oktober 1887”. Vid behandling av detta ärende 

beslöt Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att göra endast den ändring uti 

ovannämnda § 43, att efter orden ”gode män” tillägga orden ”utsedda enligt lagen om 

skiljemän den 28 oktober 1887”. 

 

§7. 



Genom beslut den 28 nästlidne januari hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat 

en av Arvid Karlsson gjord anhållan, att Stadsfullmäktige ville upphäva Drätselkammarens 

beslut att inkomma med förslag till yttrande över besvären hade Kammaren beslutat att med 

instämmande i Stadskamrerens yttrande hos Stadsfullmäktige hemställa, att Karlssons 

framställning måtte lämnas utan avseende. Beredningsnämnden hade hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville bifalla detta Drätselkammarens förslag. Med 17 röster mot 10 beslöt 

Stadsfullmäktige att bifalla detta Beredningsnämndens förslag. Minoriteten röstade för 

återremiss av ärendet till Drätselkammaren för att lämna Karlsson tillfälle att yttra sig i 

ärendet. 

 

§8. 

Sedan Drätselkammaren uppdragit åt Stadsbyggmästaren att inkomma med utredning, dels 

huru mycket i det utrymme, som nu användes för hotellrörelsen i stadshuset kan eller bör 

minskas för att i hotellokalerna bedriven hotell- och restaurantrörelse skall kunna bli bärig 

även utan spritutskänkningsrättigheter, samt vilka delar av hotellet, som i så fall skulle frångå 

de för hotell- och restaurantrörelsen hittills disponerade lokalerna, dels ock huru de lokaler, 

som sålunda icke skulle såsom förut disponeras för hotellrörelsen, skulle finna användning, 

hade sådan utredning nu till Drätselkammaren inkommit, och hade Kammaren i betraktande 

av de stora svårigheter, som möta vid denna frågas lösning, beslutat att till Stadsfullmäktige 

överlämna Stadsbyggmästarens utredning med hemställan, att Fullmäktige ville tillsätta en 

särskild kommitté med uppdrag att uppgöra av kostnadsförslag åtföljt förslag till stadshusets 

omändring i förenämnda syfte. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Drätselkammarens framställning för närvarande ej skulle till någon åtgärd 

föranleda. Stadsfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 

 

§9. 

Antecknades, att herr Wallin under behandlingen av det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet.  

§10. 

Stadsingenjören hade, med erinran därom att Stadsfullmäktige den 28 maj 1914 i samband 

med beslut att låta genom Byggnadsnämnden utarbeta förslag till ny stadsplan för s.k. nya 

stadsdelen väster om järnvägen bemyndigat Drätselkammaren att uppgöra preliminärt avtal 

med fastighetsaktiebolaget Lejonet rörande utbyte av mark på av bolaget erbjudna villkor, i 

skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att i bolagets erbjudande ett fel förekommit, i det att 

bland de områden, som bolaget skulle erhålla i utbyte av staden, hela tomt n:o 2 i kvarteret 

Hästen inginge, vilken tomt staden emellertid redan delvis avstått till till fröken Gertrud 

Isaksson vid donationsjordsuppgörelse; och utgjorde den till henne avträdda marken del av 

vretan n:o 84 – 87, innehållande i vidd 804,4 kvm eller 9,125 kv.fot. För att bytesavtalet med 

bolaget skulle kunna fullföljas hade Stadsingenjören föreslagit, att staden skulle inköpa 

vretdelen i fråga för av fröken Isaksson erbjudet pris 912 kronor 50 öre eller halva zonvärdet. 

Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet föreslagit, att Stadsfullmäktige ville 

besluta att inköpa tomtdelen ifråga till angivet pris för att densamma, därefter skulle ingå i det 

avtalade jordbytet med Fastighetsbolaget Lejonet. På Beredningsnämndens hemställan biföllo 

Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillningen skulle 

utgå av fastighetsfonden. 

 

§11. 

Uti Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Pensionsnämndens ordförande anhållit, att ett 

belopp av ingiven skrivelse hade Pensionsnämndens ordförande anhållit, att ett belopp av 500 

kronor även under innevarande år måtte ställas till hans förfogande utan 



redovsiningsskyldighet för utgörande av de med uppdraget förenade kostnader, såsom 

skrivmaterialier, annonser, skrivbiträde m.m. Under erinran att i årets stat för ändamålet 

finnes upptaget ett belopp av 500 kronor hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige måtte bifalla, förevarande framställning. Stadsfullmäktige biföll 

Beredningsnämndens förslag. 

 

§12. 

Föreningen Vita Bandet hade, under framhållande att föreningen, vars avsikt vore att under 

instundande sommar anordna en kurs i trädgårdsskötsel satt att i samband därmed till dem, 

som så önskade, utlämna jordstycken för odling, framför allt potatis, saknade tillgångar för att 

kunna bereda tillfälle även åt obemedlade att genomgå kursen och deltaga i odlingsförsöken, 

hos Stadsfullmäktige anhållit om anvisande av ett anslag av 150 kronor att användas till 

udnerstöd åt föreningens kurs i trädgårdsskötsel och därmed förenad potatisodling. 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till ansökningen. Vid behandling 

av ärendet beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja det 

begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§13. 

Hos Drätselkammaren hade C.A.Rysslander m.fl. i skrivelse anhållit, att strandfisket omkring 

Småskären måtte i likhet med vad förr i tiden varit fallet avgiftsfritt få nyttjas av stadens 

fiskare. Efter föredragning av ett av Stadskamreraren över framställningen avgivet yttrande 

hade Drätselkammaren beslutit att översända skrivelsen till Stadsfullmäktige med hemställan, 

att Stadsfullmäktige ville på av Stadskamreraren anförda skäl lämna bifall till den gjorda 

framställningen. På Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens förslag. Efter föredragning av Stadsingenjören avlämnad rapport över 

Luleå vattenlednings- och vattenlopps verksamhet under år 1914 beslöt Stadsfullmäktige på 

förslag av Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarna. 

 

§15. 

Vid ansökningstidens utgång den 7 innevarande maj hade till den ledigförklarade 

stadsläkaretjänsten här i staden till Magistraten inkommit ansökningar från: 

1:o) med. lic. Jakob Bergqvist; 

2:o) med.dok. Per-Gustaf Olsson; 

3:o) med.lic. Thorsten Munktell; 

4:o) med.lic. Hugo E.son Brand. 

Kungl. Medicinalstyrelsen hade I skrivelse den 10 maj meddelat, att samtliga sökande voro 

kompetenta till den ledigförklarade tjänsten, dock sökanden Bergqvist på grund av sjuklighet 

icke sedan många år kunnat erhålla något Kungl.Styrelsens förordnande med mera 

självständig läkarverksamhet. Sedan därefter Hälsovårdsnämnden uti avgivet yttrande beslutit 

att, enär bland de sökande medicine doktorn Per Gustaf Olsson måste anses såsom den mest 

meriterade och för tjänsten lämplige, enhälligt förorda doktor Olsson till erhållande av 

tjänsten, hade jämväl Magistraten lämnat sitt förord åt denne. Beredningsnämnden hade 

föreslagit, att Stadsfullmäktige, med förordnande att tjänsten skall tillträdas den 1 instundande 

juli, ville företaga val av stadsläkare. Med bifall till detta Beredningsnämndens förslag utsago 

Stadsfullmäktige till Stadsläkare medicine doktorn Per Gustaf Olsson med 27 röster, varjämte 

en blank sedel avlämnades. 

 

§16. 

Sedan Stadskamreraren med ledning av de erfarenheter, som vunnits under tiden efter 

drätselkontorets upprättande, till Drätselkammaren inkommit med förslag till behövlig 



omreglering av drätselkontoret och dess tjänstebefattningar, hade Drätselkammaren med 

godkännande av detta förslag hemställt, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: att 

Stadskamreraren befrias från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos 

Hamndirektionen; att en ny befattning inrättas å drätselkontoret, benämnd kontorsskrivare, 

med ett arvode av 1800 kronor per år, varav 1440 kronor i lön och 360 kronor i 

tjänstgöringspenningar, jämte 3 ålderstillägg å 150 kronor resp. 5, 10 och 15 års tjänst; samt 

att de bestämmelser, som finnas angivna för drätselkontoret och dess tjänstemän, skulle i 

tillämpliga delar gälla även för kontorsskrivaren med den ändring, att föreskrivet 

pensionsbidrag sättes till två procent av lönen. Hamndirektionen hade förklarat sig ej hava 

något att emot detta förslag erinra, om blott Stadskamreraren ålades att vara närvarande vid 

Direktionens sammanträden vid behandlingen av sådana frågor, där hans närvaro ansågs 

önskvärd, och hade Hamndirektionen därjämte anhållit om bemyndigande att, därest förslaget 

vunne Stadsfullmäktiges bifall, få anställa en sekreterare emot en årlig avlöning av 500 kronor 

av hamnens medel. Uti avgivet yttrande hade därefter Lönenämnden, som ej hade något att 

erinra mot förslaget om inrättande av en ny befattning å drätselkontoret och ej heller mot det 

åt honom föreslagna  arvodet, hemställt att Stadsfullmäktige måtte bifalla Drätselkammarens 

förslag härutinnan. Beträffande vidare Hamndirektionens förslag om tillsättande av en 

särskild sekreterare hos Direktionen hade Lönenämnden uttalat den meningen, att uti en 

blivande instruktion för denne nya befattningshavare borde intygas bestämmelse därom, att 

han skall vara skyldig verkställa sådana Hamndirektionen åliggande utredningar, som kunde 

kräva särskild juridisk sakkännedom, ävensom att utan särskild ersättning såsom 

Hamndirektionens ombud föra dess talan inför domstol och andra myndigheter, samt att under 

nu angivna förutsättningar det av Hamndirektionen föreslagna arvodet ej kunde anses för högt 

beräknat. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på Beredningsnämndens 

hemställan att bifalla Drätselkammarens förslag med däri av Hamndirektionen och 

Lönenämnden gjorda tillägg samt bestämde att omregleringen skulle träda i kraft från och 

med den 1 nästkommande juli. 

 

§17. 

Då enligt från Kungl.Kommerskollegium inkommet meddelande de till 1914 års utgång för 

länet gällande hamn, grundpenninge- och farledstaxor fortfarande skola gälla tills vidare 

under innevarande år, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige gjort framställning därom, 

att efter kungörelse i enlighet med bestämmelserna i nådiga förordningen angående taxor å 

hamnavgifter den 31 december 1907, punkt 19, den i den av Stadsfullmäktige godkända taxan 

för åren 1915-1919 föreslagna lindringen, att från hamnen avgående varor, för vilka 

uppenbarligen hamnavgift erlagts vid införandet, skola vara befriade från hamnavgift, måtte 

få bliva gällande redan från den 1 juni detta år. Vid föredragning av detta ärende beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla, vad Hamndirektionen 

sålunda föreslagit. 

 

§18. 

Efter föredragning av inkommen berättelse över verkställd revision av Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1914 beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas hemställan för sin del 

bevilja full och tacksam ansvarsfrihet för anstaltens styrelse och kassaförvaltare under år 

1914. 

 

§19. 

Stadsingenjör E.Kinnman hade i skrivelse till Drästelkammaren anhållit, att Kammaren ville 

hos Stadsfullmäktige för honom utverka ett anslag av 127 kronor 80 öre för bevistande av 



Svenska Kommunaltekniska föreningens årsmöte i Gäfle den 20 – 22 nästkommande augusti. 

Under erinran att Drätselkammaren på grund därav, att stadens tekniska tjänstemannakår vore 

under omorganisation, ännu icke, som avsett varit, utarbetat plan för utdelande av dylika 

resebidrag, hade Drätselkammaren dock beslutit, att då Kinnman icke sedan år 1910 , åtnjutit 

något anslag för dylikt ändamål, hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till ansökningen, 

mot villkor att Kinnman till Kammaren avlämnar redogörelse för vid mötet förekommande 

ärenden, som i något avseende anses vara tillämpliga på staden och dess förhållanden, särskilt 

beträffande å mötesprogrammet upptaget ärende rörande normalbestämmelser för olika 

ledningars nedläggning i gata. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå framställningen. Vid anställd votering beslöt 

Stadsfullmäktige med 17 röster mot 11, som avgåvos för bifall till Kinnmans framställning, 

att avslå densamma. 

 

§20. 

Sedan Fattigvårdsstyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt om ett anslag av 125 kronor för att 

styrelsen måtte bliva i tillfälle att sända en representant till andra Allmänna Svenska 

Fattigvårdskongressen i Stockholm den 14 – 16 juni 1915, beslöt Stadsfullmäktige på förslag 

av Beredningsnämnden att bevilja det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§21. 

Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ledamöterna i 1915 års taxeringsnämnd 

anhållit, att Stadsfullmäktige ville besluta att till en var av sökandena utbetala en ersättning av 

4 kronor för varje sammanträde, som av dem bevistats, eller tillhopa ett belopp av 460 kronor. 

Under erinran att i årets stat finnes för ändamålet upptaget ett anslag av 450 kronor hade 

Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla framställningen samt 

bestämma, att felande 10 kronor skulle utgå av tillgängliga medel. 

 

 

§22. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 16 oktober 1913 i samband med fastställande 

av ett upprättat förslag till trafikleder å området emellan norra stadsgränsen och 

verkstadsområdet å Notviken beslutit uppdraga åt Byggnadsnämnden att låta uppgöra förslag 

del till indelning i tomter av området närmast söder om Notviksverkstaden, intill den trafikled, 

som går genom vretarne n:o 698, 439, 438, 430, 432, 426, 427 och 429, dels till bestämmelser 

för dessa tomters upplåtande och bebyggande utan att stadsplanebestämmelserna komma till 

tillämpning, hade nu Byggnadsnämnden inkommit med ett av motiverat betänkande, samt 

karta åtföljt ”Förslag till byggnadsföreskrifter för en del av Luleå stads donationsjord å 

Mjölkudden inom Luleå stad”, vilket förslag är intaget i serien B såsom bilaga till detta 

protokoll; och hade Byggnadsnämnden för egen del hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

godkänna detsamma. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan 

av Beredningsnämnden att antaga detta förslag samt ingå till Kungl. Maj:t med begäran om 

detsammas fastställande. 

 

§23. 

Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

”Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 14 maj 1915”: 

 

§2. 



Hos Stadsfullmäktige hade Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar härstädes i skrivelse  

under erinran hurusom Stadsfullmäktige genom beslut den 14 november 1907 förklarat sig 

villiga att tillhandahålla Statens Järnvägar erforderligt område av den staden tillhöriga marken 

nordost om landsvägen från Notviken till Gammelstad utefter stranden av Gammelstadsviken 

till ett pris av 25 öre pr kvadratmeter för att i mån av behov användas till byggnadstomter åt 

personalen vid Notvikens järnvägsverkstad – anhållit om upplysning rörande dels den 

tidpunkt, från vilken det kan förväntas, att gator samt vatten- och avloppsledningar inom 

området kunna bliva anordnade, dels den ordning för bebyggandet av området i fråga, som 

avses skola följas, vilken skrivelse Stadfullmäktige överlämnat till Drätselkammaren med 

uppdrag för Kammaren att uppgöra förslag till ordnande av ett egnahemsområde åt 

verkstadspersonalen sydost om järnvägsverkstaden. Sedan Stadsingenjören erhållit nämndens 

uppdrag att under hand infordrat anbud å i enskild ägo befintlig mark närmast sydost om 

verkstadsområdet, så belägen att därav kunde tillsammans med staden redan tillhöriga del av 

området bildas ett sammanhängande, avgränsat område, lämpligt för egnahemsbebyggande, 

hade Stadsingenjören nu inkommit med karta över ett sådant område jämte infordrade anbud å 

försäljning till staden av de delar av detsamma, som tillhöra enskilda jordägare. Av kartan 

bilagd uppgift å arealer och pris för de vretdelar, som skulle ingå i området, framgår, att hela 

området utgör 2,235 ar med ett markväörde av 36,161:85 kronor, av vilket område Luleå stad 

äger 811,03 ar, varför den mark, som såludna skulle av staden förvärvas, utgör 1,424 ar med 

ett av ägarne åsätt pris av tillhopa kronor 28,365:34. Under antagande av att på hela detta 

område om 2,235,14 ar kan läggas tomter om en sammanlagd areal av 175, 500 kvm skulle 

med tillägg av kostnaderna för gator, vatten- och avlopssledningar tomtprisen bliva: 

för tomt om 800 kvm………………………………………….kr 368:- 

för tomt om 1000 kvm……………………………………… ..kr 460:- 

för tomt om 1500 kvm………………………………………...kr 690:- 

för tomt om 2000 kvm………………………………………   kr 920:- 

 

De under hand av Stadsingenjören infordrade anbuden äro avgivna av: 

J.O. Olsson, 160,21 ar, 5000 kr eller 1540:40 pr tunnland jämte vissa villkor; 

E.A.Johansson, 161,85 ar, 4000 kr eller 1219:98 pr tunnland jämte vissa villkor; 

Lina Linder, 743,10 ar, 13548:09 eller 900:- pr tunnland; 

Lina Linder, 358,95 ar, 5817:25 eller 800:.- pr tunnland, under förutsättning att även 

förenämnda jordareal inköpes av staden. Sedan vid föredragning av ärendet frågan diskuteras 

från olika synpunkter, enade sig nämnden om följande yttrande:  

Beträffande först Stadsfullmäktiges remiss med uppdrag för Drätselkammaren att uppgöra 

förslag till ordnande av ett egnahemsområde åt verkstadspersonalen framgår ej av detta 

uppdrag, om avsikten är, att staden för egen räkning skall förvärva och ordna ett 

egnahemsområde för direkt försäljning av tomter till verkstadspersonalen eller att ett utbyte 

skall ske med det till Statens Järnvägar år 1907 upplåtna området. Under förutsättning 

emellertid att uppdraget gäller det förra alternativet eller förvärvande och ordnandet av ett 

egnahemsområde sydost om verkstaden för att, styckat i tomter, av staden direkt försäljas till 

enskilda, enkannerligen till verkstadspersonalen, anser nämnden, att följande synpunkter böra 

beaktas: 

Detta av Stadsingenjören hör ovan relaterade förslag till egnahemsområde innehåller som 

förut sagts c:a 175,500 kvm byggnadsmark, sedan fråndrag gjorts för gator m.m eller 175 st. 

tomter om i medeltal 1000 kvm:s storlek. Som priset å en tomt av så ringa storlek som 1000 

kvm redan kostar staden 460 kr, måste priset, då de byggande säkerligen icke åtnöja sig med 

mindre tomt än 1500 kvm eller ännu större, verka fullkomligt avskräckande och följden bliva 

att någon byggnadsverksamhet annat än ringa grad icke torde ifrågakomma med påföljd 

tillika, att staden får under lång tid ligga ute med ett avsevärt, så gott som räntelöst kapital. På 



grund av dessa skäl ansåg sig nämnden icke kunna tillstyrka förslaget till antagande. Under 

förutsättning vidare att Stadsfullmäktiges uppdrag till Drätselkammaren skulle gälla det 

senare alternativet eller förvärvandet och ordnandet av ett egnahemsområde sydost om 

verkstaden för att lämnas till Statens Järnvägar i utbyte mot det år 1907 till järnvägen upplåtna 

området vid Moritsängen, vill nämnden göra följande uttalande: 

Av närlagda av Stadsingenjören lämnade jämförelsetablå mellan kostnaden för anordnande av 

egnahemsområden av lika storlek på plats söder ojm Notviksverkstaden och å plats vid 

Moritsängen framgår, att anläggningen vid den förra platsen drager en totalkostnad av 

80,161:85 kr, då kostnaden för anläggningen vid Moritsängen utgör 69,250 kr. Då staden 

alltså för att erhålla sina pengar tillbaka vid försäljning av mark till Statens Järnvägar behöver 

i stället för 25 öre pr kvm – erhålla vid Notviken 46 öre pr kvm, och vid Moritsängen ökar 

utbudet ytterligare den förlust, som staden redan ådragit sig genom att vid Moritsängen sätta 

markpriset så lågt som till 25 öre pr kvm. Vid betraktandet tillika av det förhållandet, att ett av 

staden gjort inköp av mark söder om verkstaden i den utsträckning, som förslaget avser, för 

att sedan med stadens egen mark överlämnas till Statens Järnvägar har för avsikt att, sedan de 

kommit i besittning av området, behålla marken i sin ägo och upplåta densamma mot tomträtt, 

ansåg sig nämnden ej heller böra tillstyrka bifall till detta alternativ. Vad slutligen beträffar 

Statens Järnvägars i remitterade skrivelsen framställa begäran om besked, när vatten- och 

avloppsledningar samt gator kunna beräknas bli iordningställda till det år 1907 upplåtna 

området, anser nämnden att svaret från stadens sida bör bliva, att staden är villlig att 

omedelbart anordna vattenledning och avlopp ävensom iordningställa gator i den mån 

byggnader uppföras å området, mot villkor att Statens Järnvägar genast erätter staden för 

dessa kostnader genom förvärv av ett så stort område, att detta räknat efter 25 öre pr kvm 

täcker stadens kostnader för anordnande av ifrågavarande vatten- och avloppsledningar samt 

gator. Beträffande vidare den ordning för bebyggande av området, som staden har att 

fastställa, har nämnden intet att erinra mot att den mark, som å Statens Järnvägars skrivelse 

bilagd ritning utmärkts som lämplig, i första hand kommer till bebyggande. Som emellertid 

verkstadspersonalen, vilket även framgår av Distriktsförvaltningens skrivelse, icke torde hava 

några önskningar att slå med sina bopålar å det ifrågavarande området vid Moritsängen, utan 

att dessa i stället äro riktade på området söder om verkstaden, anser nämnden att staden bör, i 

den mån sådant utan avsevärdare kostnad kan ske, träda underlättande och ordnande emellan 

för att möjligöra för dem av verkstadspersonalen, som så önska, att förvärva sig tomter med 

äganderätt till rimligt pris i verkstadens närhet, hellre än att begagna sig av tomter, som 

Statens Järnvägar evntuellt skulle komma att tillhandahålla mot tomträtt. Ett sådant förslag är 

det närlagda av Stadsingenjören på anvisning av nämnden uppgjorda reducerade förslag till 

egnahemsområde söder om Notviksverkstaden. Detta förslag erfordrar inköp endats av ett 

markområde av 219,15 ar eller 4 tunnland 14, oe kappland och betingar ett pris av 4439 

kronor 38 öre. Lägges detta jordområde till stadens egen där befintliga, härtill föreslagna 

mark, blir hela områdets areal ung. 832 ar eller tillräckligt för anordnande av ett sextiotal 

tomter om c:a 1150 kvm i medeltal, förutom att en bekväm utfartsväg till allmänna 

landsvägen erhålles. Dessa 60 tomter torde under långa tider täcka behovet av byggnadsplats 

vid Notviken. Som emellertid staden icke torde äga rätt att utan Kungl Maj.ts tillstånd avyttra 

sin utom stadsplanen belägna donationsjord, måste underdåning ansökan göras om tillstånd att 

få till enskilda avyttra den donationsjord, som ligger inom det föreslagna egnahemsområdet. 

Nämnden får med stöd av det anförda föreslå, att Stadsfullmäktige ville besluta att inköpa det 

av Lina Linder enligt anbud den 23 maj 1915 erbjudna området om 219 ar eller 4 tunnland 14 

oc, kappland för ett pris av 4439 38 öre, att godkänna det uppgjorda förslaget till plan och 

tomtindelning för nu föreslagna reducerade egnahemsområde, att hos Kungl. Maj:t göra 

underdånig framställning om tillstånd att få till vid Statens Järnvägars verkstad vid Notviken 

nu eller framdeles anställd personal med äganderätt upplåta mark av vretorna n:ris 417 – 419, 



686, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 707 och 738 eller det område, som ligger mellan 

en å kartan dragen röd linje och verkstadsområdet. Protokollet förklarades i denna del genast 

justerat. 

 

Som ovan 

 

På Drätselkammarens vägnar 

H.K.Brändström/K.H.Santesson 

 

Vid företagen behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville bifalla Drätselkammaren i sista punkten av protokollet intagna förslag 

om inköp av 219 ar mark av Lina Linder, om godkännande av förslaget till plan och 

tomtindelning för föreslagna egnahemsområdet samt om utverkande av Kungl. Maj:ts tillstånd 

att få till personalen vid Notvikens järnvägsverkstad upplåta mark å ifrågavarande område 

ävensom besluta att för inköpet erforderliga medel skulle utgå av fastighetsfonden. Tillika 

hade beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville såsom svar på 

distriktsförvaltningens skrivelse den 6 februari 1915 meddela, att Stadsfullmäktige äro villiga 

att å det genom beslut den 14 november 1907 upplåtna området nordost om landsvägen 

mellan Notviken och Gammelstad omedelbart anordna vattenledning och av- lopp ävensom 

iordninställa gator, i den mån byggnader uppföras å området, om Statens Järnvägar förklara 

sig beredda att på en gång inköpa de å ritning n:r 56382 inlagda 30 st tomter om vardera cirka 

2000 kvm areal till det erbjudna priset 25 öre pr kvm. Under ärendets behandling hos 

Stadsfullmäktige yrkades dels av herr Wallin, att Stadsfullmäktige ville besluta inköp för 

kronor 28365:34 utav J.O.Olsson, E.A. Johansson och Linda Linder enligt anbud erbjudna 

områdena m.m, dels av herr Thurfjell att Stadsfullmäktige skulle besluta att av Lina Linder 

inköpa 219;15 har av vretan n:r 434 - 447  för ett erbjudet pris av kronor 4439:38 samt i övrigt 

återremittera ärendet till Drätselkammaren, dels av herr Brändström att återremittera ärendet i 

dess helhet. Då såväl Beredningsnämndens som herrar Wallins och Thurfjells förslag avsågo 

inköp av fast egendom och sålunda erfordrade två tredjedelars majoritet, beslöt 

Stadsfullmäktige till en början att avgöra, vilket av dessa förslag som skulle ställas emot 

förslaget om återremiss av hela ärendet, varvid endast enkel majoritet skulle ifrågakomma, 

samt att sedan i huvudvoteringen ställa det segrande av dessa förslag emot förslaget om 

återremiss, varvid kvalificerad majoritet erfordrades. Vid anställd votering beslöt 

Stadsfullmäktige med 16 röster mot 12, vilka avgåvos för herr Wallins förslag, att till 

motförslag emot yrkandet om återremiss, av hela ärendet antaga herr Thurfjells förslag, 

varefter Stadsfullmäktige i huvudvoteringen med 26 röster mot 1 antogo herr Thurfjells 

förslag. Stadsfullmäktige hade alltså belsutit att av Lina Linder inköpa erbjudna 219, ar mark 

av vretan n:r 434 – 447 till ett pris av 4439:38 att utgå av fastighetsfonden samt att i övrigt 

återremittera ärendet till Drätselkammaren. 

 

§24. 

C. Brandfors’ sterbhus hade på begäran av Drätselkammaren lämnat anbud  å försäljning till 

staden av sterbhuset tillhöriga delar av fastigheterna n:r 461 och 462 inom kvarteret Trasten 

till ett pris av 600 kronor, varjämte sterbhuset åtagit sig ordnandet av lagfarterna så att 

området kommer att avse västra hälften av tomr n:r 3 i kvarteret Trasten. Sedan 

Stadsingenjören uppgivet, att de erbjudna fastighetsdelarne utgjorde tillhopa 663,66 kvm eller 

7529 kvf, varför zonvärdet, 30 öre pr kvf, uppgår till 2258.70, hade Drätselkammaren, då 

priset ungefär hälten av zonvärdet, är synnerligen moderat och ett inköp av ifrågavarande del 

av tomt n.r 3 i kvarteret Trasten skulle åstadkomma en fördelaktig utvidgning av den s.k 

biskopstomten, en av de få platser, som staden har i behåll för uppförande av en monumental 



byggnad, hos Stadsfullmäktige hetställt om bemyndigande att inköpa fastighetsdelarne i fråga 

för 600 kronor. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur fastighetsfonden. 

 

§25. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från handlanden P. Lalander 

inkommen begäran att staden måtte lösa den del av fastigheten n.r 251, som faller inom 

Storgatan, i vidd innehållande 182,58 kvm eller 2071 kvf till ett pris av 70 öre pr kvf, 

motsvarande zonvärdet. Drätselkammaren hade från Kommunala Centralbyrån infordrat 

utlåtande i ärendet, varav framgick, dels att staden i föreliggande fall enligt § 29 i 

stadsplanelagen har skyldighet att upplåta Storgatan i dess bredare sträckning utanför 

fastigheten n:r 251 omedelbart efter det denna tomt blivit bebyggd, varföt staden, om annan 

uppgörelse ej kan träffas, måste förvärva den erforderliga gatumarken, dels ock att Lalander 

jämlikt § 34 i stadsplanelagen är å sin sida pliktig att ersätta staden en fjärdedel av värdet å 

den mark, som behöfs för gatans vidgning från 11 till 18 meter utanför tomten. 

Drätselkammaren hade därefter hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att till Lalander måtte för 

lösen av 182,58 kvm eller 2071 kvf av nämnda fastighet utbetalas en summa av 1449 kronor 

70 öre, beräknad efter 70 öre pr kvf med avdrag av 464 kr 10 öre, utgörande det belopp 

Llalander är pliktig att ersätta staden för 58,4 kvm eller 663 kvf eller saldo 985 kr 60 öre. Vid 

behandling av ärendet beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att 

bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att löseskillingen skulle utgå ur 

donationsjordsfonden. 

 

§26. 

Sedan herr Axel Nilsson hos Konungens Befallningshavande anfört besvär över 

Stadsfullmäktiges beslut den 22 april 1915, § 3, ifråga om införande av detaljhandel med 

brännvin i staden för åren 1916 – 1918 samt Konungens Befallningshavande infordrat 

Satdsfullmäktiges icke klagandes medlemmars yttrande över besvären, hade 

beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige i sådant hänseende endast måtte 

hemställa, att besvären icke skulle till någon åtgärd föranled. Med 17 röster mot 9 beslöt 

Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar att bifalla Beredninsgnämndens förslag. 

Minoriteten röstade för ett av herr Hage framställt förslag, att Stadsfullmäktige skulle förklara 

sig instämma i besvären. 

 

§27. 

Stadsfullmäktiges ordförande undertecknad Segerstedt avsade sig på grund av avflyttning från 

orten, ordförandeskapet, räknat från och med den dagen efter den, då detta protokoll justeras 

eller den 9 juni ock blev denna avsägelse av Stadsfullmäktige godkänd. 

 

§28. 

Stadsfullmäktige beslöt att till behandling inför lykta dörrar upptaga ett till Herr Ordföranden 

inkommet ärende, varom närmare omförmäles i ett denna dag fört särskilt protokoll. 

 

§29. 

En från herr Segerstedt inkommen avsägelse av ledamotskap i Stadsfullmäktige beslöt 

Stadsfullmäktige att överlämna till Magistraten. 

 

§30. 

Från de revisorer, som vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 28 maj 1914 förordnats att 

verkställa särskild revision av Stadsfogden Bexells redovisning av kommunlarestatier, hade 



nu inkommit revisionsberättelse; ock beslöt Stadsfullmäktige dels att överlämna densamma 

till Magistraten för infordrande av Stadsfogdens förklaring, dels att remittera densamma till 

Drästelkammaren för yttrande. 

 

§31. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Tekniska skolans begäran om anslag för åren 1916 – 1918, 

2:o) Tekniska skolans föreläsningsanstalts begäran om 600 kronors anslag för år 1916; 

3:o) Atle Burmans begäran att få köpa ett markområde inom kvarteret Pelikanen; 

4:o) Atle Burmans begäran att få köpa stadens del av tomten n:r 1 i kvarteret Laken; 

5:o) Luleå Simklubbs begäran om ett anslag för innevarande år av 150 kronor. 

 

§32. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En från revisorerna av Stadsfogdens redovisningar inkommen räkning å 1800 kronor. 

2:o) Källarmästarna G & J Edbergs framställning om en del ändringar uti stadshusets 

inredning. 

                                                             Som ovan 

Justerat:                                                På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt                                     Per Segerstedt/A.Holm 

K.V. Palm 

John Hansson” 

 

 

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

7 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Schultz och Nilsson, Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren, Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 14 och 21 nästlidne maj. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 22 april 1915 betr. §§ 4,5,7,8,13 och 19; ock 

beslutade nämnden ang. mottaget erbjudande om öfverlåtelse på staden av vretan n:r 825: att 

uppdraga till stadsingenjören att införskaffa öfverlåtelsehandling samt ang. beslutadt 

efterskänkande af Nya Förenade Aktiebolag debiterad plikt: att till bolaget utbetala kr. 

364:40. 

 

§3. 

Hos drätselkammaren hade K.G. Åkerlund Eftr. i skrifvelse anhållit om tillstånd att i 

boningshuset vid Kyrkogatan å tomr n:r 1 i kvarteret Tjädern få inrätta vattenklosett och 

därvid såsom luftrör få använda i murstocken för detta ändamål upptagna luftrör. Sedan 

stadsingenjörens i ärendet infordrade yttrande föredragits, beslutade nämnden att på af 

stadsingenjören anförda skäl bevilja begärdt tillstånd till insättande af ifrågavarande 

vattenklosett mot villkor, att särskild rörledning för ventilation på sätt stadgas i § 22 af 

reglementet användes samt under förutsättning, att hälsovårdsnämnden icke har något att 

erinra mot ansökningen. 

 



§4. 

Hos stadsfullmäktige hade verkstadsarbetaren Ernst Ludvig Larsson anhållit om tillstånd att å 

honom tillhörig del af vreten n:r 803 få med bibehållande af befintlig byggnads storlek delvis 

ombygga densamma och att likaledes med bibehållande af uthusets storlek flytta detsamma i 

enlighet med ansökningen närlagd karta. Sedan stadsingenjören, till hvilken ansökningen 

remitterats för yttrande, på anförda skäl tillstyrkt ansökningen, beslutade emellertid nämnden, 

att som ombyggnaden af boningshuset redan är utförd, hos Stadsfullmäktige hemställa om 

afslag å ansökningen. 

 

§5. 

Genom beslut den 26 mars 1915, § 28, hade stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat 

en af W. Oscarsson ingifven skrifvelse att fullmäktige ville lämna honom tillstånd att 

omändra en å stadens del af vreten n:r 72 – 76 stående byggnad i enlighet med ansökningen 

bilagd ritning och tomtkarta. Sedan stadsbyggmästaren i afgifvet yttrande på anförda skäl 

afstyrkt bifall till ansökningen, beslutade nämnden, som redan den 22 oktober 1914 meddelat 

Oscarsson att byggnaden ifråga, som till största del ligger i Pilgatan å stadens mark, snarast 

bör borttagas, att då stadsplanelagen §§ 5 och 40 lägger hinder i vägen för bifall till 

ansökningen, stadsfullmäktige ville afslå densamma. 

 

§6. 

Sedan Kyrkorådet på förekommen anledning genom utdrag af protokoll hemställt hos 

drätselkammaren, att kammaren måtte anmoda elektricitetsverkets föreståndare att verkställa 

undersökrning af det elektriska ledningsnätet i domkyrkan sat att till kyrkorådet snarast 

afgifva det yttrande och förslag, hvartill undersökningen kan föranleda, beslutade nämnden att 

öfverlämna protokollsutdraget till elektricitetsverkets föreståndare med uppdrag att efter 

verkställd undersökning inkomma med yttrande och förslag till drätselkammaren. 

 

 

 

§7. 

Sedan distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar vore villiga att för ett pris af 2:- kronor pr 

kubikmeter tillhandahålla och verkställa uttransportering för Luleå stads räkning af 4000 kbm, 

fyllningsmassa å vägbanken Luleå-Svartön, beslutade drätselkammaren att antaga det gjorda 

erbjudandet; och skulle distriktsförvaltningen och kapten C. Skarstedt härom underrättats 

genom protokollsutdrag. 

 

§8. 

1913 skolhusbyggnadskomité hade till drätselkammaren öfversändt en från stadsbyggmästare 

J. Wikberg inkommen räkning å kr. 1570:-, utgörande arfvode för ritningar m.m till Karlsviks 

skolhusbyggnad, men anhållan att kammaren ville granska densamma med hänsyn till för 

stadsbyggmästaren gällande instruktion. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden, att 

under förutsättning att komitén mottagit de handlingar, som i räkningen äro upptagna, föreslå, 

att arvodesbeloppet måtte utbetalas till Wikberg, hvarvid dock drätselkammaren ville erinra 

därom, att, innan dylikt arfvode utbetalas, stadsfullmäktige skola enligt instruktionen för 

stadsbyggmästaren § 10, bevilja detsamma. 

 

§9. 

Sedan 1913 års skolhusbyggnadskomité till drätselkammaren öfversändt en från ingenjören B. 

Bergman inkommen räkning å kr. 375:-, utgörande arfvode för program med kostnadsförslag, 

arbetskontroll och slutbesiktning af den elektriska anläggningen i Karlsviks skolhus, med 



hemställan att kammaren ville granska densamma särskildt med hänsyn rill Bergmans rätt att 

utfå särskild ersättning för arbetet i fråga, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att 

meddela komitén, att drätselkammaren anser, att Bergman i detta fall är berättigad till 

ersättning. 

 

§10. 

Beviljades brandmannen A.B. Hasselgren på därom gjord emellan tjänstledighet under tiden 

den 25 maj – 11 juli 1915 för fullgörande af krigstjänstgöring med rätt att själf aflöna af 

brandchefen godkänd vikarie. 

 

§11. 

Beviljade nämnden på därom gjord ansökan brandmannen R. Åström tjänstledighet under 

tiden den 24 maj – 11 juli 1915 för fullgörande av krigstjänstgöring med rätt för Åström att 

själf aflöna af brandchefen godkänd vikarie. 

 

§12. 

Under åberopande af Kungl. Domänstyrelsens resolution den 3 maj 1915, däri jägmästaren H. 

Stahre i egenskap af t.f. revirförvaltare i Bodens revir år 1913 ålägges att till statsverket 

återgälda ett belopp af 205 kronor 5 öre, utgörande en del af det aflöningsbelopp, som under 

året uppburits af extra kronojägaren J.O. Rönnqvist och som likviderats af statsmedel, ehuru 

det ålåge Luleå stad att gälda detsamma, hade Stahre i skrifvelse till drätselkammaren anhållit 

att drätseakammaren ville besluta att ersätta honom den sålunda för stadens räkning i enlighet 

med af Kungl. Domänstyrelsen fastställdt förvaltningsförslag för år 1913 gjorda utbetalningen 

med 205 kronor 5 öre. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till 

Stahres framställning. 

 

§13. 

Garfvaren R.R. Ruthberg hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att få fullborda och 

inreda den byggnad, hvartill stommen af honom uppförts å vreten n:r 134 – 135, mot villkor 

att han borttager de gamla nu på vreten ifråga befintliga byggnaderna. Sedan 

stadsbyggmästaren i infordrat yttrande på anförda skäl afstyrkt ansökningen, beslutade 

nämnden vid det förhållande att stadsfullmäktige den 25 februari 1915, § 9, beslutit afslå 

Ruthbergs ansökan om tillstånd till uppförande af ifrågavarande byggnad och 

drätselkammaren tillika saknade befogenhet att besluta i ärendet, att lämna ansökningen utan 

afseende. 

 

§14. 

Sedan drätselkammaren som svar å en från Riksbanken gjord begäran om kostnadsfri 

granskning af en Elektriska Aktiebolaget Fram utställd räkning å diverse reparationsarbeten i 

riksbankshuset meddelat, att elektricitetsverkets föreståndare ingenjör B. Bergman förklarat 

sig villig att utan ersättning granska räkningen ifråga, hade nu bankstyrelsen i förnyad 

skrifvelse meddelat, att den utlofvade granskningen icke blifvit af Bergman utförd, hvarför 

styrelsen anhöll, att drätselkammaren ville förelägga Bergman att fortast möjligt å vise af 

kammaren utsatt dag verkställa undersökningen. Vid föredragning af ärendet beslutade 

nämnden, som icke ansåg sig befogad att gifva elektricitetsverkets föreståndare det begärda 

föreläggandet, att afslå framställningen. 

 

§15. 

Sedan till Stadsfullmäktiges remiss den 29 januari 1914, § 28, hörande komitéutlåtande m.fl. 

handlingar rörande frågan om den tekniska förvaltningens omorganisation inkommit från 



byggnadsnämnden jämte ett af byggnadsnämnden till stadsfullmäktige ställt protokollsutdrag, 

beslutades att nämndens ledamöter skulle lämnas tillfälle att i tur och ordning taga del af 

handlingarna i ärendet. 

 

§16. 

Föredrogs af Stadsbyggmästaren, Stadsingenjören och Brandchefen gemensamt afgifvet 

förslag till  nybyggnader å tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen för afhjälpande af behofvet af ökadt 

utrymme för elektricitetsverket och brandkåren m.m.; och beslutade nämnden att 

handlingarna i ärendet skulle delgifvas nämndens ledamöter i tur och ordning för att därefter 

tagas i fortsatt behandling af nämnden. 

 

§17. 

Föredrogs en skrifvelse från Elektricitetsverkets föreståndare, däri han meddelar, att han, 

sedan i enlighet med nämndens beslut den 8 nästlidne mars anbud infordrats i slutet af april å 

den felande materielen för pumpstationsanläggningen, i samråd med nämndens ordförande 

beställt erforderligt materiel från följande firmor, hvilka erbjudit de lägsta prisen: 

Förenade Elektr. AB                                    isolatorer, kr      436:- 

Allmänna Svenska                                       jordkabel, kr    6147:95 

Allmänna Svenska                                       koppar,     kr    5347:40 

allt fvb. Luleå; ock lades skrifvelsen med godkännande till handlingarne. 

 

§18. 

I skrifvelse till drätselkammaren hade stadsingenjören meddelat att han för anordnande af 

aflopp i Lotsgatan och nya serviser under hand infordat anbud å c:a 200 meter 6” och 200 

meter 9” rör från följande firmor, hvilka erbjudit leverans till följande pris: Luleå Kol- och 

materialaffär, erbjudit sig att sänka priset till resp. kr. 2:20 och kr. 3:35 pr. meter 

bräckagefritt, därest firman finge direkt från det fartyg, som just nu inkommit med rörlast, 

leverera partiet å stadens upplagsplats. Sedan vidare antecknats att bräckagekostnaden torde 

böra uppskattats till c:a 10 %, hvarför Rydéns priser vid jämförelse af anbuden borde 

uppskattas till kr. 2:24 och kr. 3:73, beslutade Nämnden att godkänna af stadsingenjören 

vidtagen åtgård att rekvirera rörpartiet från Luleå Kol- och Materialaffär. 

 

§19. 

Föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman hade med företeende af läkarebetyg anhållit 

om tjänstledighet för sjukdom under tre månaders tid. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade nämnden att bevilja Bergman den begärda tjänstledigheten f.o.m. 10 innevarande 

juni; och skulle Bergman under den sålunda beviljade ledigheten aftså 173 af lönen, med rätt 

dock för honom att använda en månad af denna tid såsom semester, i hvilket fall full kön 

finge uppbäras för nämnda månad. Nämnden beslutade vidare att förordna stadsingenjören E. 

Kinnman att enligt åtagande såsom vikarie uppehålla föreståndarebefattningen under den 

Bergman sålunda beviljade tjänstledigheten; och skulle Kinnman därvid äga rätt att vid 

förefallande behof konsultera elektrisk ingenjör och anlita biträde i behöflig utsträckning med 

skyldighet dock att till nämnden anmäla, hur det hela ordnats. 

 

§20. 

Föredrogs och lades till handlingarna af stadsingenjören aflämnad redogörelse för under 

kvartalet 1915 utbetalad kostnad för rit- och skrifhjälp. 

 

§21. 



Biföll nämnden en af Erik Hartzell i skrifvelse gjord anhållan att tills vidare för ett år i sänder 

få arrendera staden tillhörig odlingsbar del af Malmgatan mellan kvarteren Rönnen och Eken 

för en arrendeafgift af 5 kronor pr år. 

 

§22. 

Stadsingenjören hade i enlighet med af nämnden lämnadt uppdrag inkommit med efter 

samråd med trädgårdsmästaren uppgjord uppgift del å längden å det staket, som bör uppsättas 

i stadens planteringar, dels å kostnad å detsamma pr meter. 

1.Stadsträdgården, kv. Dufvan, stängsel lika prof i Kyrkogatn på västra, norra och östra sidan 

samt utefter den sneda gången genom kvarteret, 400 mtr à 0:75                              300:- 

2.Stadsträdgården, kv. Ärlan, räck på krönet af slänten lika med de i Residensgatan af 4”x 4” 

stolpar och 4” öfverslag och emd 2 st trådar spända udner öfverslget på stolparn. Räck finnes 

på södra västra sidan men behöfver uppsättas på östra 

75,0 meter à 1:- kr.                                                            75:- 

185,0 meter à 0:30 kr                                                         55:50      130:50 

 

3.Kvarteret Tuppen, rundt hela kvarteret, 212 mtr à 0:75  159:- 

4.Storgatan utefter allén, 400 mtr à 0:75                            300:- 

5.Kyrkogatan utefter allén, 400 mtr à 0:75                         300: 

                                                              Summa kronor    1189:50 

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att kr. 589:50 skulle få användas under 

innevarande år till uppsättande af föreslaget staket i stadsträdgården och kvarteret Tuppen; 

och skulle ärendet i öfrigt hvila tills vidare. 

 

§23. 

Sedan elektricitetsvekets föreståndare på stadskamrerarens begäran uppgifvit den 

approximativa kostnaden för belysning och uppvärmning af lotspassningskontorets rum i 

saluhallen tii 40 kronor resp. 500 kr pr år, beslutade nämnden genom stadskamreraren 

efterhöra med hvilken tariff uträkningen skett. 

 

§24. 

Beslutade nämnden att antag ett af W. Lindgren, Stadshertsön afgifvet anbud å 30 kr för 

höslottern å Småskären för innevarande år. 

§25. 

Sedan stadskamreraren anmält att den årliga afgäld af 5 kronor, som stadsfullmäktige den 28 

dec. 1895 § 9 bestämt vid upplåtelse till Adolf Burström af 125,6 kvm, af staden tillhörig 

mark, som gränsade intill Burström tillhörig del af vreten n:r 611 icke blifvit af innehafvaren 

erlagd för år 1914, beslutade nämnden att förlägga denne att, därest afgäld icke omedelbart 

inbetalas till drätselkontoret, senast den 1 instundande juli hafva borttagit det å stadens 

ifrågavarande mark befintliga uthuset. 

 

§26. 

Från stadsfullmäktige inkommen remiss af Emma Wennbergs begäran att få hafva byggnad 

kvarstående å fastighet n:r 232 Simpan remitterades till stadskamreraren för yttrande. 

 

                                                                               Som ofvan 

Justeradt 22/7 1915                                               Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                  K.H.Santesson 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Mattsson och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 29 nästlidne maj. 

 

§2. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 22 april 1915, § 5, angående beslutadt 

iordningställande af Smedje- och Magasinsgatorna förbi kvarteret Uttern för 2740 kronor att 

utgå af hamnmedel, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsingenjören att utföra 

arbetet under innevarande år. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne. 

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 22 april d.å, § 16, angående ändrad tjänsteårsberäkning 

för muddermästaren N.F. Åström, 

2:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 22 april d.å., § 18, angående val af bankdirektören L. 

Nordlander till ledamot af hamndirektionen, 

3:o) Magistratens skrifvelse rörande tilldelandet af polisens skydd och befogenhet til Eric 

Werhtz. 

 

§4. 

Herrar Hjelm och Falkland hade i enlighet med dem af hamndirektionen meddelat uppdrag 

öfverlämnadt utredning i fråga om det antal vagnar, som under den s.k. rysstrafiken ankommit 

till Luleå under tiden 9 augusti – 16 november 1914. Af utredningen inhämtades att minst 917 

st. vagnar i ordinarie tåg och 244 st. i extratåg ankommit till Luleå under nämnda tid samt att, 

om man förutsätt att 75 % af de vagnar, som ankommit till Luleå station med ordinarie tåg 

eller 588 st. vagnar utförts till hamnen, samt alla vagnar i extratåg, det sammanlagda antalet 

vagnar, som utsatts å stadens hamnspår skulle utgöra 832 st. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamndirektionen att uppdraga till sekreteraren att konsultera Nils Settervalls 

advokatbyrå, i hvad mån Statens Järnvägar kan anses äga rätt dels att utan särskildt tillstånd 

medföra vagnar i persontrafik å stadens hamnspår, dels att för egen räkning utställa eller 

utföra vagnar å hamnspåret utan att stadgad afgift erlägges till staden. Hamndirektionen 

beslutade vidare att i skrifvelse till Stationsinspektören vid Luleå station meddela denne, att 

vagnar icke får under någon förevändning utsättas å stadens hamnspår utan att rekvisition af 

vagnarna därförut i vanlig ordning gjorts å hamnspårskontoret, för uppdebitering af stadgad 

hamnspårsafgift. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§5. 

Sedan hamnbetjänten B. Jansson anhållit att af hamnmedel erhålla ersättning för det belopp af 

26 kronor, han erlagt till Luleå lasarett för där erhållen vård och underhåll, hade 

Hamnmästaren i infordrat yttrande hemställt, att, då den skada, för hvilken Jansson vårdats å 

lasarettet syntes förorsakad af olycksfall under arbete, Hamndirektionen ville ersätta honom 

det begärda beloppet; och beslutade Hamndirektionen att härtill lämna bifall. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med förklaring öfver siffergranskarens anmärkningar 

beträffande utgiftsjournalen för år 1914 beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning 

att godkänna densamma. 



 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne en från Stadskamreraren inkommen skrifvelse, afseende 

genomdrifning af diverse af hamnmästaren i samband med aflämnadt yttrande öfver 

Stadsfullmäktiges remiss af hamnbokhållaren Fridströms ansökan om löneförbättring gjorda 

utttalande. 

 

                                                                        §8. 

Föredrogs och bordlade en skrifvelse från hamnmästaren K. Hj.Falkland med förfrågan för 

sjömanshusdirektionens räkning om Hamndirektionen vore villig att hyra lokaler för 

hamnkontoret i en af direktionen tilltänkt byggnad. 

 

§9. 

Efter i enlighet med erhållet uppdrag hafva underhandlat med ägarne i och för inköp af å 

Tjufholmen befintlig villabyggnad för kr. 350:- hade Hamnmästaren i skrifvelse meddelat att 

ägarne till villan C.A. Gowenius och G. Groth afslagit Hamndirektionens tillbud. 

Hamnmästaren anmälde vidare i skrifvelse att en fartygsbefälhafvare meddelat att vid 

inseglingen genom kanalen berusade personer uppträdt hojtande och skrikande å kanalbanken. 

Som Hamnmästaren ansåg att sådant kan inverka störande på navigeringen i denna trånga 

farled, hemställde han, att Hamndirektionen ville utverka  fridlysning för den del af holmen, 

som arrenderats af hamnen. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen att hos 

Konungens Befallningshafvande göra ansökan om vräkning af ägarne till villabyggnaden å 

Tjufholmen. 

 

§10. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för maj månad. 

 

§11. 

Genom beslut den 28 januari 1915 hade Stadsfullmäktige remitterat en från Luleå 

köpmannaförening ingifven framställning angående tolkning af i 1910 – 1914 års hamntaxa 

införd bestämmelse, att ”hamnafgift föres öfver hamninrättningen tillhörig kaj eller brygga.” 

Sedan Hamnmästaren enligt uppdrag inkommit med yttrande öfver framställningen beslutade 

Hamndirektionen, som finner taxans bestämmelse i ifrågavarande  hänseende fullt klar, att 

med öfversändande till Stadsfullmäktige af Hamnmästarens yttrande tillika göra det 

uttalandet, att tolkning af hamntaxan, om sådan verkligen skulle vara erforderlig, icke torde, 

då densamma är fastställd af Kungl.Maj:t, tillkomma Stadsfullmäktige. 

 

§12. 

Med anledning af en från E Sundström m.fl. arbetare, anställda i hamnens arbeten, inkommen 

skrifvelse med begäran om förhöjd timpenning hade Hamnmästaren föreslagit, att aflöningen 

för de svagast aflönade arbetarne skulle höjas från 40 till 45 öre i timmen, hvilket skulle göra, 

beräknadt efter i medeltal 15 arbetare med 60 timmar i veckan c:a 180 kronor i månaden eller 

för tiden 1 maj – 1 oktober 1080 kronor. Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat 

yttrande på anförda skäl tillstyrkt en höjning af timpenningen från 40 till 43 öre pr timme för 

grofarbete utan egna verktyg eller utan specialfärdigheter, beslutade nu Hamndirektionen vid 

slutlig behandling af ärendet att bemyndiga Hamnmästaren att bestämma timpenningens 

storlek efter förhanden varande förhållanden. 

 

§13. 



Tullkammaren hade muntligen anhållit att följande i öfverlämnad förteckning upptagna 

effekter måtte anskaffas för tullkammarens räkning, 2st. markiser, 2st. torkmattor, 2 st. 

papperskorgar samt mässingskenor å dörrtrösklarna; och lämnade Hamndirektionen härtill sitt 

bifall. 

 

§14. 

På förslag af Stadsingenjören beslutade Hamndirektionen att inköpa 55 fat tjära för uttjärning 

af hamnplanen m.m. till ett pris af kr. 13:50 pr 100 kg. brutto för netto, inclusive fat cif Luleå. 

 

§15. 

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att inköpa 3 st. svenska flaggor 

och 3 st. flaggstänger för en kostnad af ca 300 kronor. 

 

§16. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

                                                 Som ofvan 

 

Justeradt d. 1/7 1915                Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                     K.H.Santesson 

 

 

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

14 juni 1915. 

 

Närvarande: Herra Ljungberg, Sandström, Danielsson och Edström, Brandchefen. 

 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 10 nästlidne maj. 

 

 

 

§2. 

Föredrogs af Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfverlämand afskrift af protokollet för 

sammanträdet den 20 sistlidne maj för kännedom beträffande den i §§ 4,8 och 13 af 

protokollet omförmälda ärenden. Beträffande förenämnda i § 13 af protokollet omförmälda 

ärende inhämtades följande. Sedan Magistraten i till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse 

under erinran hurusom under de senaste åren stadens räkenskaper aldrig till Magistraten 

inkommit inom i lag föreskrifven tid samt att, då Magistraten under hand infordrat 

räkenskaperna, den upplysning alltid erhålllits att orsaken förenandet berott på dröjsmål från 

elektricitetsverkets föreståndare hemställt, att Stadsfullmäktige ville vidtaga sådana åtgärder, 

att nu anmärkta missförhållande icke för framtiden upprepades, hade Stadsfullmäktiges 

beredningsnämnd föreslagit att Stadsfullmäktige att på grund af hvad som förekommit ville 

beslutat att uppsäga verkets föreståndare ingenjör R.Bergman fr.o.m. den 1 oktober detta år. 

Vid ärendets behandling hade Stadsfullmäktige därefter beslutat att remittera detsamma till 

Drätselkammaren med anmodan till kammaren att sedan ingenjör Bergman beretts tillfälle att 

i ärendet yttra sig inkomma med eget utlåtande. Sedan vidare antecknats att föreståndaren för 

elektricitetsverket med anledning af ekonominämndens beslut den 21 nästlidne april, § 7, 

inkommit med af nämnden då begärd förklaring äfven förseningen af bokslutet samt att 



nämnda förklaring bordlagts af nämnden i afvaktan på förenämnda Stadsfullmäktiges beslut i 

saken, beslutade nu nämnden att remittera ärendet till ingenjör Bergman för att lämna honom 

tillfälle att inkomma med den ytterligare förklaring i saken, han eventuelt önskar afgifva, 

hvilket yttrande jämte remisshandlingarne borde vara Nämnden tillhanda senast den 10 

nästkommande juli. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

1:o) Stadsfullmäktige  protokoll den 20 maj 1915 § 6 angående uppförande af ett svinhus vid 

fattiggården; 

2:o) Magistratens af Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfverlämande skrifvelse med 

anmälan om anställande af tillfällig personal vid poliskåren. 

 

§4. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga 

förklaring i anledning af de besvär, Neder-Luleå kommun hos Kungl.Maj:t anfört öfver 

Kungl.Kammarrättens utslag den 10 december 1914 och den 15 januari 1915 i fråga om 

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxering för åren 1912 och 1913, hade 

Stadsfullmäktige beslutit att uppdraga åt drätselkammaren att själf eller genom den kammaren 

förordnar afgifva de underdåniga förklaringarne. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

nämnden att bemyndiga  e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å 

drätselkammarens vägnar afgifva de begärda förklarinagrne. Protokollet förklarades hvad 

detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§5. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 20 maj 1915, § 10, uppdragit åt drätselkammaren 

att själf eller genom den Kammaren i sitt ställe förodnar afgifva av Konungens 

Befallningshafvande i länet infordrad underdånig förklaring i anlednin af de besvär Neder-

Luleå kommun hos Kungl. Maj:t anfört öfver Kungl. Kammarrättens utslag den 15 januari 

1915 i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxering för år 1913, beslutade 

drätselkammaren vid ärendets föredragning att uppdraga åt e.o. hofrättsnotarien A.Bexell att 

själf eller genom den han i sitt ställe förordnar å drätselkammarens vägnar afgifva den 

underdåniga förklaringen. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett från hälsovårdsnämnden inkommet 

protokollsutdrag, hvari nämnden hemställer om bemyndigande att för 64 kronor få inköpa 

diverse uppräknade inventarier, i användning vid epidemisjukhuset, men tillhöriga f. 

vaktmästaren därstädes C.F. Johansson. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden 

att tillstyrka bifall till hälsovårdsnämndens begäran, men ville tillika med stöd af den nya 

arrendelagen, § 18, föreslå att ersättning till Johansson jämväl lämnas för de erbjudna 

buskarna och växterna med 27 kronor. 

 

§7. 

Med åberopande af Kungl. Kungörelsen den 29 oktober 1909 angående aflöning åt 

lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m.m. hade föreståndarinnan vid Luleå 

elementarläroverk för flickor hos Stadsfullmäktige anhållit att för treårsperioden 1916 – 1918 

erhålla dels ett årligt bidrag till de vid läroverket anställda lärarinnornas ålderstillägg 

uppgående till hälften af det belopp staten för samma ändamål tillskjuter, dels ock – med stöd 

af Kungl. Kungörelsen den 23 december 1910 angående pensionering af den kvinnliga  

lärarpersonalen vid enskilda läroanstalter – ett årligt bidrag till de vid läroverket anställda 



lärarinnornas pensionering enligt i sagda kungörelse stadgade grunder. Sedan 

Stadsfullmäktige genom beslut den 20 maj 1915, § 18, remitterat denna framställning till 

drätselkammaren, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till detsamma. 

 

§8. 

En ansökan från Ferdinand Lindblom om ytterligare ersättning för olycksfall i arbete till 

sonen David Lindblom remitterades till Stadskamreraren för utredning. 

 

                                                                          §9. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en framställning från Hanna 

Wikström, änka efter båglampsskötaren Helmer Wikström, om erhållande af pension, 

beslutade nämnden att remittera framställningen till Elektricitetsverkets föreståndare med 

anmodan att inkomma med yttrande och förslag i ärendet. 

 

§10. 

Sedan drätselkammaren den 3 november 1914 återsändt af stadsfogden A.Bexell erhållen 

kostnadsräkning å diverse donationsjordsmål, Kr. 1723:93, med begäran om skyndsam 

förklaring, hvarför i ett flertal fall kostnaderna vid uppgörelsen icke till fullo uttagits af 

vederbörande donationsjordsinnehafvare enligt drätselkammarens bestämmelse den 5 mars 

1912, § 3, meddelade Stadskamreraren att stadsfogden nu återställt räkningen med följande 

förklaring: att han medger det berättigade i att drätselkammaren från räkningsbeloppet 

afdrager, hvad han försummat att uttaga af motparten; att de 15 kronor, som i 8 fall debiterats 

för ”ordnande af ägoutbyte och uppsättande af byteshandling” måtte betalas samt att han icke 

kan godkänna nedsättning af det totala räkningsbeloppet lägre än till 1500 kronor. Vid 

behandling af detta ärende beslutade nämnden, att sedan afdrag i enlighet med förestående 

gjorts med 200 kronor 68 öre, till betalning utanordna kr. 1523.25. Beträffande öfriga 

bordlagda af Bexell inlämnade räkningar, beslutade nämnden att godkänna hans räkning å 

rättegångskostnader i mål emot Bankaktiebolaget Norra Sverige ang. återvinning af s.k. 

Bryggeritomten, kr 212:- efter afdrag dock af 12 kronor eller skillanden mellan Bexells 

räkning och hvad bolaget i rättegången erlagt till staden; således 200 kronor, att godkänna 

hans räkning å rättegångskostnader m.m. å mål emot H.V. Johansson ang. olaga 

skogsåverkan, kr. 133;80, samt att från honom inkommen räkning å utlägg och kostnader å 

Oscarsvarfsprocessen, kr. 601:75 fortfarande skulle hvila, tills fullständig räkning företes. 

 

§11. 

Skomakare P.O.Sundqvist, med hvilken drätselkammaren enligt beslut den 19 oktober 1915 

träffat aftal om skolagning för brandkårens räkning, hade i skrifvelse till drätselkammaren 

begärt förhöjning af det aftalade accordet på grund af enligt uppgift inträffad prisstegring å 

läder. Sedan Brandchefen, till hvilken ärendet remitterats för yttrande, föreslagit ny prislista 

för att gälla f.o.m. den 1 juni 1915, beslutade nämnden att med afslag å Sundqvists 

framställning uppdraga till brandchefen att infordra nya anbud å skolagning för brandkåren. 

 

§12. 

Sedan Stadsingenjören i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att en olycksfallsersättning af 

kr. 5:36, utgörande kostnad för läkarearfvode och medicin, måtte tilldelas arbetaren A. 

Hornberg, hvilken under arbete för staden skadat sin läpp, beslutade nämnden att med bifall 

härtill hos Stadsfullmäktige hemställa att det begärda beloppet, kr. 5:36, måtte få utbetalas 

samt medlen tagas af olycksfallsersättningsfonden. 

 



§13. 

För arbetaren F. Sadnström, som den 23 maj 1915 under arbete för staden skadat sitt ena öga 

hade stadsingenjören i skrifvelse begört ersättning för den tid av 10 dagar, Sandström enligt 

läkarebetyg varit på grund af skadan oförmögen till arbete, med half dagspenning eller kr. 

2:15. pr dag samt för läkararfvode och medicin kr. 19:27 eller tillhopa kr. 40:97. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade nämnden att öfversända skrifvelsen med tillhörande 

handlingar till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville bemyndiga 

drätselkammaren att utbetala det begärda beloppet att utgå af olycksfallsersättningsfonden. 

 

§14. 

Mantalsskrifningsförrättaren i Luleå stad hade till drätselkammaren öfverlämnat af 

Konungens Befallningshafvande i länet den 10 maj 1915 meddelade utslag i fråga om rätta 

mantalskrifningsorten för följande personer arbetaren Axel Nilsson Stensson, Emil Axelsson, 

Karl Johan Nilsson Sundqvist, Hjalmar Laurentius Olsson, Oskar Andreas Nordström, Axel 

William Olofsson. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige 

hemställa, att Fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe 

förordnar att hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär öfver Konungens Befallningshafvandes 

ifrågavarande utslag. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.  

 

§15. 

Meddelade stadskamreraren att han till Luleå stads lifsmedelskomité öfverlämnat det i reserv 

upplagda mjölförrådet jämte en specificerad tablå öfver stadens intill öfverlämnandet det i 

reserv upplagda mjölförrådet jämte en specificerad tablå öfver stadens intill öfverlämandet 

ådragna kostnader, uppgående till sammanlagdt kr. 33462:99. 

 

§16. 

Anmälde Stadskamreraren att förre dödgräfvaren J. Åström kvarbor i grindstugan, trots  att 

han erhållit afsked med pension den 1 sistlidne maj. 

 

 

 

 

§17. 

Sedan Stadsfullmäktige den 28 januari 1915, § 12, beslutit att efter dödgräfvaren J. Åströms 

afskedstagande den 1 maj 1915 grindstugan skulle öfverlämnas till drätselkammaren för att af 

den förvaltas i enlighet med hvad eljest finnes föreskrifvet rörande handhafvandet af skötseln 

af stadens hus m.m., beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

inkomma med förslag till lämplig hyra för lägenheten. 

 

§18. 

Anmälde Brandchefen att bomull upplagts å hamnplanen i eldfarlig närhet till brandstationen 

och brandchefens bostad; och beslutade nämnden att anmälan genast skulle göras till resp. 

Försäkringsbolag. 

 

§19. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att undersöka och inkomma med 

uppgift å hvad slags varor, källarmästarne låtit inlägga i Skeppsbrokällarens lokaler; och 

skulle sedan sådan uppgift inkommit göra anmälan till resp. brandstodsbolag. 

 

                                                                                 Som ofvan 



Justeras                                                                    Å tjänstens vägnar                    

P.Sandström”                                                           K.H.Santesson 

 

 

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

25 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Nilsson, och Lindqvist. Stadsingenjören 

 

§1. 

Meddelade stadskamreraren att Luleå kol- och materialaffär mundtligen erbjudit att leverera 

till staden 600 ton tyska kol, hälften stora och hälften små, cif Luleå till ett pris af 45 kronor 

pr. ton samt 300 ton koks, en tredjedel stor, en tredjedel medelstor och en tredjedel liten, cif 

Luleå till ett pris af 39:- kronror pr ton. Sedan upplysts att anbudet gällde endast odeladt 

beslutade nämnden att afslå det af firman lämnade anbudet. Nämnden beslutade vidare att 

antaga anbudet å koks, därest firman frångår det angifna villkoret, att anbudet ej får delas, 

samt att på grund af de höga kolprisen uppdraga till Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören 

att verkställa utredning, huruvida det vore lämpligt och ekonomiskt att omändra eldstaden till 

högtryckspannan i stadshuset för eldning med ved. 

 

                                                                             Som ofvan 

Justeras                                                                Å tjänstens vägnar 

P.Sandström”                                                       K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 26 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren och Brand. 

 

§1. 

Protokollen för den 10 maj och 3 juni föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Till erhållande af ledigförklarade sjuksköterskebefattningen vid epidemisjukhuset hade vid 

ansökningstidens utgång följande sökande anmält sig, nämligen sjuksköterskan Lilly Harlin, 

Skellefteå, Anna Wallsten, Luleå samt Elsa Thestrup, Lyckhem. Vid nu företaget val utsågs 

fröken Lilly Harlin till sjuksköterska vid härvarande epidemisjukhus. 

 

§3. 

En räkning från doktor Brand å kr. 88:- för vaccinering å fattiggården godkändes till 

utbetalning. 

 

§4. 

Från doktor S. Kjellman och sjuksköterskan Ester Hellström inkomna skrifvelser med 

anledning af de mot epidemisjukhusets skötsel framställda anmärkningarna öfverlämnades till 

den komité, som fått i uppdrag att inkomma med förslag till nämndens yttrande i ärendet. 

 

§5. 

Uti ingifven skrifvelse hade sjuksköterskan Ester Hellström anhållit om ersättning med kr. 

1:50 pr. dag under den tid hon skött hushållet vid epidemisjukhuset. Som något aftal icke 



träffats med fröken Hellström och den begärda ersättningen icke kunde anses oskälig, beslöt 

nämnden bifalla ansökningen. 

 

§6. 

En från Ellen Öhlund inkommen ansökan att blifva antagen till sköterskebiträde vid 

epidemisjukhuset beslöt nämnden öfverlämna till sköterskan. 

 

§7. 

Ett meddelande från Hamndirektionen, att observationsplats för kolera icke kunde anordnas 

inom hamnområdet, lades till handlingarna. 

 

§8. 

En skrifvelse från medicinalrådet F. Bissmark angående anordnande af observationsplats för 

kolera m.m. bordlades till ett kommande sammanträde. 

 

§9. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 20 maj 1915, § 14. Angående 

beviljande af ett hyresbidrag å 75 kronor åt f. vaktmästaren C.F. Johansson. 

 

§10. 

Byggnadsnämnden hade till nämnden öfverlämnat en från stadsbyggmästaren och 

hälsovårdstillsyningsmannen inkommen rapport rörande en del anmärkta bristfälligheter i 

tvänne bostadslägenheter i kvarteret Uttern med uttalande tillika af byggnadsnämndens åsikt, 

att ifrågavarande byggnaders beskaffenhet vore sådan, att de ej kunde anses tjänliga till 

männiksoboning, utan att deras beboende borde af hälsovårdsnämnden förbjudas. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden att uppdraga åt herr v. ordföranden att inspektera nämnda 

lägenheter och inkomma med förslag till de åtgärder nämnden borde vidtaga med 

fastigheternas ägare. 

 

 

 

§11. 

En anmälan från Karl Viktor Emanuel Nordgren, att han som fosterbarn mottagit Agnes 

Viktoria Karlsson, född den 14 nov, 1912 föredrogs och lades till handlingarna. 

§12. 

Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§13. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden --------------------------------”se bil.1. 

Efter föredrganing häraf beslöt nämnden förbjuda hyresgästen slaktaren Adolf Andersson, vid 

vite af 50 kronor efter häraf erhållen del använda verkstadsrummen till charkuterirörelsen. 

 

§14. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden ----------------------------------” se bil.2. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden förelägga föreningen vid vite af 50 kronor för styrelsens ordförande att inom en 

månad efter häraf erhållen del hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§15. 



Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden……………………………..” se bil.3. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden förelägga fru Erica Burman vid vite 50 kronor att inom en månad efter häraf 

erhållen del hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§16. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden ------------------------------------”se bil.4. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden förbjuda slaktaren Axel Hultqvist vid vite af 50 kronor efter häraf erhållen del 

använda arbetsrummen för charkuterirörelsen. 

 

§17. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit den så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden”. se bil.5. Efter föredragning häraf beslöt nämnden anmoda bagaren C. 

Marklin att skyndsamt låta afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§18. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport ”Till 

Hälsovårdsnämnden ---------------------------------------”se bil.6. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden ålägga fr A. Backlund vid vite af 50 kronor att inom en månad efter häraf erhållen 

del hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§19. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden----------------------------------------”se. bil.7.Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden postiljon A.H.Öberg vid vite af 50 kronor att inom en månad efter häraf erhållen del 

hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§20. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport.”Till 

hälsovårdsnämnden------------------------------------------”se.bil.8. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden ålägga fru A.Backlund vid vite af 50 kronor att inom en månad efter häraf 

erhållen del hafva låtit måla tak och väggar i arbetsrummet. 

 

§21. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till 

Hälsovårdsnämnden-----------------------------------------”se.bil.9 Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden ålägga N.O.Nordgren och E.M.Wikström vid vite af 25 kronor för en hvar af dem 

inom en månad efter häraf erhållen del hafva låtit måla väggar och tak i bageriet. 

 

§22. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till 

Hälsovårdsnämnden---------------------------------------”se.bil.10. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden förelägga fastigheternas ägare, E.J.Johansson, Fagernäs, Boden, vid vite af 

200 kronor inom tre dagar efter delfåendet hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

Därest Johansson skulle underlåta att ställa sig detta nämndens beslut till efterrättelse, 

uppdrogs åt hälsovårdstillsyningsmannen att låta verkställa detsamma på Johanssons 

bekostnad. 

 

                                                                                   Som ofvan 



Justeras                                                                      Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                                             J.O.Dahl                                                                     

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29 juni 

1915. 

 

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

Nilsson, Sandström och Schultz. 

 

§1. 

Föredrogs och lades till handlingarne.  

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 28 januari 1915, § 23, angående val af distriktschefen 

C.A.Schultz till ledamot af drätselkammaren; 

2:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 29 februari 1915, § 3, angående beviljadt understöd till 

arbetaren F.J.Palm. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1915, § 16, hvaraf antecknades att 

Fullmäktige bifallit drätselkammarens förslag dels att Stadskamreraren skulle befrias från 

honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos Hamndirektionen dels att en ny befattning 

skulle inrättas å drätselkontoret, benämnd kontorsskrifvare, med att arfvode af 1800 kronor pr 

år, hvaraf 1440 kronor i lön och 360 kronor i tjänstgöringspenningar, jämte 3 ålderstillägg å 

150 kronor efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst samt att omregleirng i fråga skulle träda i kraft 

f.o.m. den 1 nästkommande juli. Sedan Stadskamreraren i ingifven skrifvelse föreslagit att 

kammaren ville till innehafvare af nämnda befattning utse biträdet å drätselkontoret Georg 

Ohlsson, beslutade drätselkammaren med bifall härtill att förordna nämnde Ohlsson till 

kontorsskrifvare å drätselkontoret f.o.m. den 1 jul 1915. 

 

§3. 

Antecknades att herr Sander infann sig å sammanträdet. 

 

 

 

 

§4. 

Brandchefen hade i skrifvelse till drätselkammaren meddelat att, sedan han den 26 mars 1915 

ådömt brandmannen n:r Carlsson 3 veckors permissionsförbud med indragning af fridygn och 

fridagar, Carlsson, då han den 1 nästlidne april kl.10 f.m. skulle aflösa telegrafposten 

underlåtit att inställa sig förrän kl. 10.30 f.m., då han civilklädd infann sig hos jourhafvande 

brandmannen och meddelade att han icke ämnade träda i tjänst utan resa till Boden, hvarpå 

Carlsson omedelbart hade försatts ur tjänstgöring. På hemställan af Brandchefen beslutade nu 

drätselkammaren att förklara Carlsson afskedad på grund af rymning. 

 

§5. 

Föredrogs en skrifvelse från källarmästarne G&J Edberg, däri de meddelade att de på grund af 

det dåliga resultat, hotellrörelsen under årets första kvartal gått, ämnade stänga hotellokalerna 

f.o.m. den 1 april detta år. sedan antecknats, att lokalerna åter öppnats i slutet af nästlidne maj, 

lades skrifvelsen till handlingarne. 

 



§6. 

Diskuterades frågan om hotellokalernas uthyrning  f.o.m. den 1 nästkommande oktober, och 

beslutade kammaren att uppskjuta vidare behandling af denna angelägenhet till dess 

Konungens Befallningshafvandes utslag rörande de väckta besvären öfver Stadsfullmäktiges 

beslut i utskänkningsfrågan föreligger. 

 

                                                            Som ofvan 

Justeradt 27/7 1915                             Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren och Nilsson, fruarna Sundström och Johansson samt fröken 

Björkman. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 maj föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Listan á utackorderingsafgifer för andra kvartalet, slutande å kr.1705:28, föredrogs och 

godkändes. 

 

§3. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 20 maj 1915, § 6, angående anvisande af 7000 kronor till 

uppförande af ett svinhus vid fattiggården föredrogs och lades till handlingarna. 

Stadsbyggmästaren fick i uppdrag att göra arbetsbeskrifning och infordra anbud å byggnadens 

uppförande, hvilka anbud därefter skulle öfverlämnas till styrelsen för pröfning. Denna 

parargraf förklarades genast justerad. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för juli slutande å följande belopp, nämligen  

för I distriktet, kr.387:41, för II distriktet, kr.286.16, för III distriktet, kr.315:35, för IV 

distriktet, kr.251:- 

 

§5. 

Beslöt styrelsen bekosta resa till Stockholm för Hildur Lundberg samt ansvara för henens vård 

å sjukhus därstädes med ett belopp intill en /1/ krona per dag. Denna paragraf förklarades 

genast justerad. 

 

§6. 

Till handlingarna lades en skrifvelse från Gellivare fattigvårdsstyrelse angående Sofia 

Fjällberg. 

 

§7. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Rickard Sigvard Nilsson, Konungens Befallningshafvandes i 

Gäfleborgs län rörande Ingeborg Augusta Edman i Västernorrlands län utslag rörande 

Vilhelm Bertil Westling. 

 



§8. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Elin Johanna Maria 

Drugge, Eva Boström, Anna Gustafsson och Edit Eleonora Nordqvist. 

 

§9. 

Sedan Aug.Benslin i Bensbyn anhålllit om ökning i fosterbarnsarfvodet för Lifboms barn till 

15 kronor per månad för hvardera, beslöt nu styrelsen att höja nämnda arfvode till 12 kronor, 

räknadt från den 1 juli 1915. 

 

§10. 

På därom gjord framställning beslöt styrelsen lämna ett bidrag af 25 kronor till 

sommarkolonien, enär de flesta barn, som där vistades, voro från hem, till hvilka understöd 

utginge af fattigvårdsmedel. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§11. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 93 kronor. 

 

(§12). 

Se § 3. 

 

§12. 

Diakonissans rapport öfver juni månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§13. 

Anmäldes, att följande personer utgått från fattiggården nämligen den 4 juni: Hulda Granbom 

med sonen Harry Gustaf, den 10 juni: Maria Wikberg (rymt) 

 

                                                                   Som ofvan 

Justeras:                                                      Å tjänstens vägnar 

C.Lindgren                                                 J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

Protokoll juni 1915 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 1 juni 1915. 

Närvarande: Ordf. hr A. Gullberg, hrr O Åhrström, K.H. Hultqvist, D. Andersson, V. 

Oskarsson, stadsbyggmästaren J. Vikberg, G. Lundström samt underteckn.sekr. 

 

§1. 

Till entreprenör för snickeriarbetena i Östra skolan antogs snickare J. Johansson för en 

entrepenadsumma av 190 kr och för snickeriarbetena i Västra skolan snickare A.Englund för 

en entrepenadsumma av 95:- 

 

§2. 

Stadsbyggmästaren J. Vikberg erhöll i uppdrag att antaga entreprenad för snickeriarbeten i 

Mjölkudden för en entreprenadsumma ej överstigande 44 kr. 



 

§3. 

Styrelsen beslöt antaga entrepenörer för varje skola särskilt. 

 

§4. 

Å målningsarbetena i Östra skolan hade inlämnats tre anbud, nämligen av C.A.Lundgren å 

569 kr. samt av J.A. Nilsson och A. Elfgren å vardera 490 kr. Genom röstning antogs A. 

Elfgren till entreprenör för nämnda arbeten 

 

§5. 

Å målningsarbetena i Västra skolan hade inlämnats följande anbud: C.A. Lundgren å 150 kr, 

A. Elfgren å 118 kr., A. Nilsson å 117 kr och A. Sjöberg å 95 kr. Till entreprenör antogs J.A. 

Nilsson. Herr V. Oskarsson begärde få protokollet antecknat, att han ansåg, att lägsta anbudet 

borde antagas. 

 

§6. 

Till entreprenör för de målningsarbeten å Mjölkudden, som innefattades arbetsbeskrifningen 

§§ 16,18,19 och 20, antogs målare J.A.Hermansson för en summa av 370:- 

 

§7. 

Till entreprenör för plåtslagningsarbetena i Östra skolan antogs K.E. Wikholm för en 

entreprenadsumma av 1110 kr. 

 

§8. 

Till entreprenör för de under §§ 15, 17 och 21 upptagna plåtslageriarbetena i Mjölkudden 

(målningsarbeten) antogs K.E.Wikholm för en summa av 185:- 

 

§9. 

Alla entreprenörer skulle avfordras borgen, vilken skulle prövas av styrelsens ordf. och v.ordf. 

 

§10. 

Stadsarkiteketen J.Wikberg erhöll i uppdrag att upprätta kontrakt med entreprenörerna. 

 

 

§11. 

Den arbetsbeskrivning som av stadsbyggmästaren uppgjorts, föranledde ej till något 

styrelsebeslut. Herr V. Oskarsson anförde till protokollet, att han ansåge att momentet 

”arbeten som ej äro så noga angivna, men som äro av beskaffenhet att enligt vanligt bruk och 

andra begrepp kunna anses erforderliga för arbetets solida och ändamålsenligt utförande av 

entrepenören skyldig att utan särskild ersättning verkställa” borde utgå. 

 

§12. 

Gymnastikinspektören Löjtnant O.Lindqvist hade skriftligen anhållit, att skolstyrelsen ville 

verkställa därom, att han såsom ledare för en gymnastikklass för folkskollärare finge under 

tiden 17 – 24 juli disponera gymnastiksalen för lekar och idrottsövningar, lektionssal och 

kallbadhus, att ett sextiotal folkskolebarn anmodades anmäla sig som elever i 

övningsavdelningen och att skolans förråd av gymnastikskor ställdes till barnens disposition. 

Överläraren meddelade, att han träffat överenskommelse med rektor för folkskoleseminariet, 

att seminariets gymnastiksal, lekplan och en lektionssal skulle upplåtas för nämnda kurs, samt 

att ett sjuttiotal som anmält sig till kursen. Folkskolestyrelsen beslöt, att skolans 



gymnastikskor skulle utlånas, och lämnade överläraren i uppdrag att träffa överenskommelse 

med föreståndarinnan på kallbadhuset, att hennes bad och skulle ersättningen för dessa utgå 

av skolkassan. 

 

§13. 

Överläraren anmälde, att han å folkskolestyrelsens vägnar hos Magistraten begärt tillstånd att 

få upplägga ved å Östra folkskoletomten, och att detta tillstånd beviljats. Styrelsen godkände  

åtgärden och beslöt, att lösen för resolution – 2 kr.- skulle betalas av skolkassan. 

 

§14. 

Från undervisningsnämnden anfördes, att barnen Kent Andersson, Anna Vesterberg, Hilma 

Pettersson och Syrena Hellström beviljats avgång efter § 48.  

 

§15. 

Överläraren erhöll i uppdrag på lämpligaste sätt ordna med trädgårdslandet å Västra 

skolgården.  

 

§16. 

Ordf. hr K.H. Hulström samt överläraren fingo i uppdrag att på lämpligt sätt ordna med 

trädgårdsjorden å Mjölkudden och att  utreda frågan om anordnande av skolträdgård för Östra 

skolan. 

 

§17. 

Ekonominämnden fick i uppdrag att utreda frågan om upprättandet av ett värmeelement i övre 

sidokorridorerna i Östra skolan och att fatta beslut i ärendet. 

 

§18. 

Till justeringsmän utsågos hrr K.H.Hultqvist och O.Åhrström. 

 

                                                            Dag som ovan 

Justeras:                                              Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

W.Hellström 

Oskar Åhrström” 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 2 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Ullman, Flemström, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§58. 

Protokollet för den 25 maj 1915 föredrogs och justerades. 

 

§59. 

Hos byggnadsnämnden hade boktryckaren Georg Isaksson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning utföra en del förändringsarbeten å uthusbyggnaden å tomt n:r 9 i 

kvarteret Hästen. Det antecknades, att ifrågavarande arbeten redan vore utförda. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen under förutsättning, att 

byggnadsordningens förekrifter noggrant iakttagits vid arbetets utförande. 

 

§60. 



Som till nämndens kännedom kommit, att boktryckaren Georg Isaksson utan nämndens 

tillstånd låtit utföra en del förändringsarbeten å uthusbyggnaden å tomt n:r 9 i kvarteret 

Hästen, beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för åtals 

anställande mot Isaksson. 

 

§61. 

Afslog nämnden en af lotsen Helmer Sandberg gjord framställning om anstånd till augusti 

månad 1916 med uppförande af staket omkring tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet. 

 

§62. 

Hos byggnadsnämnden hade Oskar Ruthström anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning ombygga uthuset å tomt n:r 159 b i kvarteret Torsken äfvensom att få uppföra 

en bakugn i bagarstugan å samma tomt. Som den planerade ombyggnaden vore af den 

omfattning, att den måste hänföras till nybyggnad och bakugnen komme att ligga i nuvarande 

Storgatan, belöt nämnden afslå ansökningen. 

 

§63. 

Beslöt nämnden ålägga fru Augusta Eriksson vid vite af 50 kronor att före den 1 september 

1915 hafva låtit borttaga en å tomt n:r 396 i kvarteret Sparfven uppförd verandabyggnad, 

därest han ej före nämnda tid kunde visa nämndens tillstånd till dess uppförande. 

 

§64. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 mars 1915 till nämnden återremitterat 

förslaget till ny stadsplan för s.k Östermalm för uppgörande af ett alternativt förslag, som 

mera toge hänsyn till det af Kungl.Öfverintendentsämbetet uttalade önskemål, och i hvilket 

trafikleden söder och öster om seminariekvarteret med hänsyn till de dryga kostnaderna för 

dess anordnande i förhållande till den däraf härflytande nyttan i alla händelser vore utesluten, 

hade stadsingenjören nu inkommit med infordrat yttrande i ärendet. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden, innan något alternativt förslag uppgjordes, lämna stadsfullmäktige tillfälle att 

taga del af stadsingenjörens yttrande i hvilket byggnadsnämnden för sin del instämde. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

Justeradt den 7/7 1915                                Å tjänstens vägnar 

På Nämndens vägnar Axel Fagerlin”          J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Hellsten, Åhrström och t.f stadsläkaren Brand. 

 

§1. 

Utsågs herr borgmästaren att leda det förhör, som denna dag skulle anställas med t.f. 

sköterskan vid epidemisjukhuset Ebba Westerlund rörande de mot sjukhusets skötsel 

framställda anmärkningarna. 

 

§2. 

På särskild kallelse hade till dagens sammanträde inställt sig t.f. sköterskan vid 

epidemisjukhuset Ebba Westerlund, för att höras öfver innehållet i en af herrar Hellstén och 

Oscarsson efter besök å sjukhuset den 2 sistlidne mars afgifven rapport rörande en del 

anmärkta missförhållanden beträffande ordningen och snyggheten inom sjukhuset. Fröken 



Westerlund uppgaf på tillfrågan, att han under den ordinarie sköterskans sjukdom uppehållit 

skötersketjänsten från och med den 14 januari till någon dag i början af mars. Rörande de i 

rapporten framställda anmärkningarna, hvilka nu upplästes för henne, berättade hon, att hon 

aldrig varit nere i desinfektionsrummet och följaktligen ej visste, huru där såg ut; att de 

kläder, som funnes upplagda i tvättstugan, ditskickats af fru Palmgren för att desinficieras; att 

god ordning och snygghet alltid brukat vara rådande i köket, men att där möjligheten just vid 

herrar Hellstens och Oscarssons besök varit ostädat; att hon aldrig varit inne i f.d 

vaktmästarebostaden och följaktligen ej kunde yttra sig om ordningen där; att korridoren i 

venstra afdelningen med afsikt lämnats oskurad på grund af pågående vattenledningsarbeten; 

att hon ej kände till, att rörledningarna i badrummen voro sönderfrusna och att vatten forsade 

öfver golfvet; att hon aldrig sett några tvättställ i badrummen; att hon i toaletten till venster 

iakttagit del sett stickbäcken, innehållande upphostningar efter en patient, dels ett par skjortor, 

som ramlat ur en säck, samt att biträdet vid de båda herrarnas besök varit sysselsatt med 

vattenkokning för bäckenets rengöring; att hon icke beträffande det intilliggande sjukrummet 

uppgivit, att det vore odesinficeradt utan att det vore ostädadt, hvilket af herr Oscarsson 

antagligen uppfattats såsom ”ospreadt”: att hade sig bekant, att någon varit inne i den 

nästintill liggande sjuksalen, som vid tillfället varit belagd med difterisjuk; att hon strax efter 

herrar Hellstens och Oscarssons besök varit inne å toaletten å ”andra afdelningen” men icke 

kunnat finna något anmärkningsvärdt beträffande ordningen och snyggheten där; samt att hon 

icke sett några kläder i trappan till uthusvinden och följaktligen ej kunde lämna någon 

upplysning i denna punkt. Fröken Westerlund upplyste vidare, att hon under den tid hon 

tjänstgjort å sjukhuset ej endast öfvervakat biträdet utan äfven själf deltagit å förefallande 

arbeten för upprätthållande af ordning och snygghet och att det mindre prydliga skick 

sjukhuset företedde vid herrar Hellstens och Oscarssons besök berott dels därpå, att rummen 

just då ej varit städade dels därpå, att sköterskan med afsikt inställt en del skurningsarbeten, 

som icke ansågos böra företagas under pågående reparationsarbeten. Härefter upplästes de af 

herr Oscarsson ingifna skriftliga intygen från en del personer om deras iakttagelse beträffande 

ordningen och snyggheten å sjukhuset under de tider de där uppehållit sig, hvarefter fröken 

Westerlund hörd öfver innehållet häraf förklarade, att hon ansåg Anna Berlins påstående, att 

matkärlen varit orensa, otroligt, enär hon själf gjort den iakttagelsen, att kärlen brukat vara väl 

diskade, hvarom hon bäst kunnat öfvertyga sig vid de många tillfällen hon själf hämtat 

matkärl ur köksskåpet; att hon beträffande Berlins vittnesmål i öfrigt endast kunde meddela, 

att hon själf iordningställt den sjuksal, där Berlin legat, och där varit snyggt och rent, hvilket 

förhållande enligt hennes förmenande bestyrkes däraf, att Berlin icke haft några som helst 

klagomål att framställa mot biträdet för försummad städning eller dylikt; att hon ej iakttagit 

den af Edvin Nilsson omvittande osnyggheten sat att den i hans intyg omnämnda östra salen 

ej varit använd under hennes tjänstgöringstid, då en sharlakansfeberpatient skulle bada, men 

att kaminen då varit tillfrusen, samt att de i samma intyg omförmälda soporna alltid brukat 

samlas i hinkar, hvarvid det möjligen kunnat inträffa, att någon del kommit på golfvet; samt 

att det, i motsats mot hvad Oskar Johansson och A.F.Hällgren intygat, enadst en gång 

inträffat, att klosettkärlen varit för fulla, hvarvid tillsägelse om tömning genast gjorts och 

skurning därefter omedelbart verkställts. Slutligen framhöll fröken Westerlund, att biträdet 

visserligen städse visat sig snäll och villig, men att hon vore glömsk och svår att övervaka, 

hvartill komme den omständigheten, att fröken Westerlund enligt eget förmenande varit för 

ung för att kunna sätta sig i tillräcklig respekt hos biträdet. Då vidare ej förekom beslöt 

nämnden att till kommande sammanträde uppskjuta frågans slutliga behandling. 

 

§3. 



På därom anhållan befriades rådmannen P. Sandström från det honom meddelade uppdraget 

att jämte nämndens yttrande till stadsfullmäktige ifråga om de anmärkta missförhållandena 

vid epedemisjukhuset utsågs härtill i hans ställe borgmästaren A.E.Fagerlin. 

 

§4. 

Biföll nämnden filaren Daniel Anderssons anhållan att i fastigheten n:r 13 i kvarteret Tigern 

få inmontera två vattenklossetter med villkor, att han vid arbetets utförande ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§5. 

Biföll nämnden sjökaptenen J.F. Sundbaum anhållan att i fastigheten n:r 12 a i kvarteret 

Tärnan få inmontera en vattenklossett med villkor, att han vid arbetets utförande  ställde sig 

gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

                                                                         Som ofvan 

Justeras:                                                           Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren                                                     J.O.Dahl 

v.ordf.” 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 3 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar ordförande och v. ordföranden, samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Falk, Lind, 

Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, Sandberg, Sölvén, D. 

Andersson, Hage, Gillqvist, Widlund och Forsgren, ävensom Stadskamreraren, varemot 

såsom frånvarande antecknades herrar Wallin och G. Andersson samt fröken Svensson av 

vilka herr Andersson ej kunnat med kallelse anträffas samt de övriga anmält sig förhindrade 

att bevista sammanträdet. Därjämte övervar herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos herrar Hansson och Palm att jämte herr ordföranden onsdagen den 9 dennes klockan 

6 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid senaste sammanträdet den 20 nästlidne maj förda protokoll. 

 

§3 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Falk föreslagit, att Stadsfullmäktige  

måtte gå i författning om tillsättande av en livsmedelskommitté för staden. Därjämte hade 

Drätselkammaren, som fått i uppdrag att inkomma med förslag till ordnande av försäljningen 

av det till inköp beslutade mjölpartiet, hemställt, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt denna 

kommitté, därest den kommer till stånd, att handhava distribueringen av ifrågavarande 

mjölparti. Vid behandling av dessa ärenden hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige vill tillsätta en livsmedelkommité för staden samt åt densamma giva följande 

uppdrag; att förvalta och då tiden därför anses lämplig, hvilket ankommer på kommitén att 

avgöra, avyttra det av staden inköpta mjölförrådet på varan minst fördyrande sätt, varvid 

kommitén bör tillse, att försäljning sker direkt till konsumenter utan anlitande av 

mellanhänder samt till sådant pris, att stadens alla kostnader bli betäckta; att därest nu rådande 



kristid skulle visa tendens att fortfara kommande vinter, vidtaga dispositioner, som kunna 

trygga stadens innebyggare mot dels brist på allmänt brukade livsmedel, dels oskälig 

fördyring, varvid kommittén dock icke äger att utan Stadsfullmäktiges hörande ikläda staden 

några utgifter, som icke stå i samband med distributionen av för stadens räkning inköpta 

livsförnödenheter. Till ledamöter i denna livsmedelskommitté hade Beredningsnämnden 

föreslagit redaktör H. Fernlund, fröken Tyra Björkman, redaktionssekreteraren Elof Lindberg, 

distriktschef E.P. Lantz och agronom A. Schalin samt till suppleanter telegrafkommisarien I. 

Granström, doktor A.P. Ulander och fru Karla Grafström. Stadsfullmäktige biföllo 

Beredningsnämndens förslag om tillsättande av en livsmedelskommitté med det uppdrag, som 

av Beredningsnämnden föreslagits. Till ledamöter i denna kommité utsagos distriktschefen 

E.P.Lantz med 26 röster, redaktören H. Fernlund och agronomen A.Schalin med vardera 24 

röster, fru Karla Grafström med 23 röster och redaktionssekreteraren E. Lindberg med 18 

röster. Till suppleanter valdes med acklamation telegrafkommisarien I Granström, doktor A.P 

Ulander och fru Louise Bennet. Därjämte utsågs redaktör Fernlund att sammankalla 

kommittén. Protokollet förklarades i denna del, genast justerat. 

 

§4. 

Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige överlämnat en av befälhavaren å ångaren 

”Balder” E.A. Sundström gjord framställning om löneförhöjning och hade Hamndirektionen 

därvid hemställt, att Stadsfullmäktige ville dels förklara Sundström berättigad att räkna 

tjänsteår från och med år 1906, varigenom han skulle inträda i 2:a lönegraden redan med 

innevarande år och i 3:e lönegraden med 1916 års ingång, dels ock tilldela Sundström ett 

årligt personligt lönetillägg att utgå under åren 1915 – 1920 med 200 kronor per år och 

därefter med 50 kronor per år, så att sammanlagda avlöningen från och med år 1916 skulle 

uppgå till 2000 kronor. Uti avgivet yttrande i ärendet hade Lönenämnden föreslagit, att 

Sundström, som sedan den 25 april 1904 med avbrott under 1910 varit anställd såsom 

befälhavare å ångaren ”Balder” måtte förklaras berättigad att i enlighet med den av 

Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönestaten räkna tjänsteår från och med år 1905 

och således retroaktivt från och med innevarande år inträda i gruppens 3:e lönegrad med ett 

arvode av 1500 kronor per år, men att då anledning att tilldela Sundström särskilt personligt 

lönetillägg ej kunde anses föreligga, Hamndirektionens hemställan i detta avseende ej måtte 

bifallas. Vid föredragning av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Lönenämndens förslag. 

 

§5. 

Sedan de å hamnens mudderverk anställda däckkarlar och eldare hos Hamndirektionen 

anhållit om förhöjning av nu utgående månadsavlöning från 100 till 125 kronor, hade 

Hamnmästaren uti avgivet yttrande hemställt, att denna framställning måtte bifallas endast i så 

måtto, att en tillfälligt lönetillägg till månadsavlöningen av 10 kronor för innevarande år 

tillerkännes såväl sökandena som de med dem i lönehänseende jämställde befattningshavare, 

eldaren å ångfärjan samt eldaren och däckkarlen å ”Balder”. Vid föredragning av ärendet hade 

Hamndirektionen beslutit, att då Stadsfullmäktige genom beslut den 18 november 1912 

bestämt ifrågavarande befattningshavares löneförmåner, översända framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till Hamnmästarens förslag samt att utgiften 480 

kronor måtte få bestridas av tillgängliga hamnmedel. På Beredningsnämndens hemställan 

biföll Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag. 

 

§6. 

Magistraten hade till Stadsfullmäktige återställt det för fastställelse inkomna förslaget till ny 

brandordning för staden under framhållande av att § 43 i förslaget icke syntes vara affattat på 



ett tillfredställande sätt, och hade Magistrten på anförda skäl föreslagit, att sista punkten i 

nämnda paragraf måtte erhålla följande affattning: ”och vore ägaren, därest byggnaden är 

brandförsäkrad, men ersättning för nedskrivningen likväl ej erhålles av vederbörande 

brandstodsbolag, berättigad att av staden erhålla gottgörelse efter värdering av godemän, 

utsedda enligt lagen om skiljemän den 28 oktober 1887”. Vid behandling av detta ärende 

beslöt Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att göra endast den ändring uti 

ovannämnda § 43, att efter orden ”gode män” tillägga orden ”utsedda enligt lagen om 

skiljemän den 28 oktober 1887”. 

 

§7. 

Genom beslut den 28 nästlidne januari hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat 

en av Arvid Karlsson gjord anhållan, att Stadsfullmäktige ville upphäva Drätselkammarens 

beslut att inkomma med förslag till yttrande över besvären hade Kammaren beslutat att med 

instämmande i Stadskamrerens yttrande hos Stadsfullmäktige hemställa, att Karlssons 

framställning måtte lämnas utan avseende. Beredningsnämnden hade hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville bifalla detta Drätselkammarens förslag. Med 17 röster mot 10 beslöt 

Stadsfullmäktige att bifalla detta Beredningsnämndens förslag. Minoriteten röstade för 

återremiss av ärendet till Drätselkammaren för att lämna Karlsson tillfälle att yttra sig i 

ärendet. 

 

§8. 

Sedan Drätselkammaren uppdragit åt Stadsbyggmästaren att inkomma med utredning, dels 

huru mycket i det utrymme, som nu användes för hotellrörelsen i stadshuset kan eller bör 

minskas för att i hotellokalerna bedriven hotell- och restaurantrörelse skall kunna bli bärig 

även utan spritutskänkningsrättigheter, samt vilka delar av hotellet, som i så fall skulle frångå 

de för hotell- och restaurantrörelsen hittills disponerade lokalerna, dels ock huru de lokaler, 

som sålunda icke skulle såsom förut disponeras för hotellrörelsen, skulle finna användning, 

hade sådan utredning nu till Drätselkammaren inkommit, och hade Kammaren i betraktande 

av de stora svårigheter, som möta vid denna frågas lösning, beslutat att till Stadsfullmäktige 

överlämna Stadsbyggmästarens utredning med hemställan, att Fullmäktige ville tillsätta en 

särskild kommitté med uppdrag att uppgöra av kostnadsförslag åtföljt förslag till stadshusets 

omändring i förenämnda syfte. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Drätselkammarens framställning för närvarande ej skulle till någon åtgärd 

föranleda. Stadsfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 

 

§9. 

Antecknades, att herr Wallin under behandlingen av det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet.  

§10. 

Stadsingenjören hade, med erinran därom att Stadsfullmäktige den 28 maj 1914 i samband 

med beslut att låta genom Byggnadsnämnden utarbeta förslag till ny stadsplan för s.k. nya 

stadsdelen väster om järnvägen bemyndigat Drätselkammaren att uppgöra preliminärt avtal 

med fastighetsaktiebolaget Lejonet rörande utbyte av mark på av bolaget erbjudna villkor, i 

skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att i bolagets erbjudande ett fel förekommit, i det att 

bland de områden, som bolaget skulle erhålla i utbyte av staden, hela tomt n:o 2 i kvarteret 

Hästen inginge, vilken tomt staden emellertid redan delvis avstått till till fröken Gertrud 

Isaksson vid donationsjordsuppgörelse; och utgjorde den till henne avträdda marken del av 

vretan n:o 84 – 87, innehållande i vidd 804,4 kvm eller 9,125 kv.fot. För att bytesavtalet med 

bolaget skulle kunna fullföljas hade Stadsingenjören föreslagit, att staden skulle inköpa 

vretdelen i fråga för av fröken Isaksson erbjudet pris 912 kronor 50 öre eller halva zonvärdet. 



Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet föreslagit, att Stadsfullmäktige ville 

besluta att inköpa tomtdelen ifråga till angivet pris för att densamma, därefter skulle ingå i det 

avtalade jordbytet med Fastighetsbolaget Lejonet. På Beredningsnämndens hemställan biföllo 

Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillningen skulle 

utgå av fastighetsfonden. 

 

§11. 

Uti Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Pensionsnämndens ordförande anhållit, att ett 

belopp av ingiven skrivelse hade Pensionsnämndens ordförande anhållit, att ett belopp av 500 

kronor även under innevarande år måtte ställas till hans förfogande utan 

redovsiningsskyldighet för utgörande av de med uppdraget förenade kostnader, såsom 

skrivmaterialier, annonser, skrivbiträde m.m. Under erinran att i årets stat för ändamålet 

finnes upptaget ett belopp av 500 kronor hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige måtte bifalla, förevarande framställning. Stadsfullmäktige biföll 

Beredningsnämndens förslag. 

 

§12. 

Föreningen Vita Bandet hade, under framhållande att föreningen, vars avsikt vore att under 

instundande sommar anordna en kurs i trädgårdsskötsel satt att i samband därmed till dem, 

som så önskade, utlämna jordstycken för odling, framför allt potatis, saknade tillgångar för att 

kunna bereda tillfälle även åt obemedlade att genomgå kursen och deltaga i odlingsförsöken, 

hos Stadsfullmäktige anhållit om anvisande av ett anslag av 150 kronor att användas till 

udnerstöd åt föreningens kurs i trädgårdsskötsel och därmed förenad potatisodling. 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till ansökningen. Vid behandling 

av ärendet beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja det 

begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§13. 

Hos Drätselkammaren hade C.A.Rysslander m.fl. i skrivelse anhållit, att strandfisket omkring 

Småskären måtte i likhet med vad förr i tiden varit fallet avgiftsfritt få nyttjas av stadens 

fiskare. Efter föredragning av ett av Stadskamreraren över framställningen avgivet yttrande 

hade Drätselkammaren beslutit att översända skrivelsen till Stadsfullmäktige med hemställan, 

att Stadsfullmäktige ville på av Stadskamreraren anförda skäl lämna bifall till den gjorda 

framställningen. På Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens förslag. Efter föredragning av Stadsingenjören avlämnad rapport över 

Luleå vattenlednings- och vattenlopps verksamhet under år 1914 beslöt Stadsfullmäktige på 

förslag av Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarna. 

 

§15. 

Vid ansökningstidens utgång den 7 innevarande maj hade till den ledigförklarade 

stadsläkaretjänsten här i staden till Magistraten inkommit ansökningar från: 

1:o) med. lic. Jakob Bergqvist; 

2:o) med.dok. Per-Gustaf Olsson; 

3:o) med.lic. Thorsten Munktell; 

4:o) med.lic. Hugo E.son Brand. 

Kungl. Medicinalstyrelsen hade I skrivelse den 10 maj meddelat, att samtliga sökande voro 

kompetenta till den ledigförklarade tjänsten, dock sökanden Bergqvist på grund av sjuklighet 

icke sedan många år kunnat erhålla något Kungl.Styrelsens förordnande med mera 

självständig läkarverksamhet. Sedan därefter Hälsovårdsnämnden uti avgivet yttrande beslutit 

att, enär bland de sökande medicine doktorn Per Gustaf Olsson måste anses såsom den mest 



meriterade och för tjänsten lämplige, enhälligt förorda doktor Olsson till erhållande av 

tjänsten, hade jämväl Magistraten lämnat sitt förord åt denne. Beredningsnämnden hade 

föreslagit, att Stadsfullmäktige, med förordnande att tjänsten skall tillträdas den 1 instundande 

juli, ville företaga val av stadsläkare. Med bifall till detta Beredningsnämndens förslag utsago 

Stadsfullmäktige till Stadsläkare medicine doktorn Per Gustaf Olsson med 27 röster, varjämte 

en blank sedel avlämnades. 

 

§16. 

Sedan Stadskamreraren med ledning av de erfarenheter, som vunnits under tiden efter 

drätselkontorets upprättande, till Drätselkammaren inkommit med förslag till behövlig 

omreglering av drätselkontoret och dess tjänstebefattningar, hade Drätselkammaren med 

godkännande av detta förslag hemställt, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: att 

Stadskamreraren befrias från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos 

Hamndirektionen; att en ny befattning inrättas å drätselkontoret, benämnd kontorsskrivare, 

med ett arvode av 1800 kronor per år, varav 1440 kronor i lön och 360 kronor i 

tjänstgöringspenningar, jämte 3 ålderstillägg å 150 kronor resp. 5, 10 och 15 års tjänst; samt 

att de bestämmelser, som finnas angivna för drätselkontoret och dess tjänstemän, skulle i 

tillämpliga delar gälla även för kontorsskrivaren med den ändring, att föreskrivet 

pensionsbidrag sättes till två procent av lönen. Hamndirektionen hade förklarat sig ej hava 

något att emot detta förslag erinra, om blott Stadskamreraren ålades att vara närvarande vid 

Direktionens sammanträden vid behandlingen av sådana frågor, där hans närvaro ansågs 

önskvärd, och hade Hamndirektionen därjämte anhållit om bemyndigande att, därest förslaget 

vunne Stadsfullmäktiges bifall, få anställa en sekreterare emot en årlig avlöning av 500 kronor 

av hamnens medel. Uti avgivet yttrande hade därefter Lönenämnden, som ej hade något att 

erinra mot förslaget om inrättande av en ny befattning å drätselkontoret och ej heller mot det 

åt honom föreslagna  arvodet, hemställt att Stadsfullmäktige måtte bifalla Drätselkammarens 

förslag härutinnan. Beträffande vidare Hamndirektionens förslag om tillsättande av en 

särskild sekreterare hos Direktionen hade Lönenämnden uttalat den meningen, att uti en 

blivande instruktion för denne nya befattningshavare borde intygas bestämmelse därom, att 

han skall vara skyldig verkställa sådana Hamndirektionen åliggande utredningar, som kunde 

kräva särskild juridisk sakkännedom, ävensom att utan särskild ersättning såsom 

Hamndirektionens ombud föra dess talan inför domstol och andra myndigheter, samt att under 

nu angivna förutsättningar det av Hamndirektionen föreslagna arvodet ej kunde anses för högt 

beräknat. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på Beredningsnämndens 

hemställan att bifalla Drätselkammarens förslag med däri av Hamndirektionen och 

Lönenämnden gjorda tillägg samt bestämde att omregleringen skulle träda i kraft från och 

med den 1 nästkommande juli. 

 

§17. 

Då enligt från Kungl.Kommerskollegium inkommet meddelande de till 1914 års utgång för 

länet gällande hamn, grundpenninge- och farledstaxor fortfarande skola gälla tills vidare 

under innevarande år, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige gjort framställning därom, 

att efter kungörelse i enlighet med bestämmelserna i nådiga förordningen angående taxor å 

hamnavgifter den 31 december 1907, punkt 19, den i den av Stadsfullmäktige godkända taxan 

för åren 1915-1919 föreslagna lindringen, att från hamnen avgående varor, för vilka 

uppenbarligen hamnavgift erlagts vid införandet, skola vara befriade från hamnavgift, måtte 

få bliva gällande redan från den 1 juni detta år. Vid föredragning av detta ärende beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla, vad Hamndirektionen 

sålunda föreslagit. 

 



§18. 

Efter föredragning av inkommen berättelse över verkställd revision av Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1914 beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas hemställan för sin del 

bevilja full och tacksam ansvarsfrihet för anstaltens styrelse och kassaförvaltare under år 

1914. 

 

§19. 

Stadsingenjör E.Kinnman hade i skrivelse till Drästelkammaren anhållit, att Kammaren ville 

hos Stadsfullmäktige för honom utverka ett anslag av 127 kronor 80 öre för bevistande av 

Svenska Kommunaltekniska föreningens årsmöte i Gäfle den 20 – 22 nästkommande augusti. 

Under erinran att Drätselkammaren på grund därav, att stadens tekniska tjänstemannakår vore 

under omorganisation, ännu icke, som avsett varit, utarbetat plan för utdelande av dylika 

resebidrag, hade Drätselkammaren dock beslutit, att då Kinnman icke sedan år 1910 , åtnjutit 

något anslag för dylikt ändamål, hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till ansökningen, 

mot villkor att Kinnman till Kammaren avlämnar redogörelse för vid mötet förekommande 

ärenden, som i något avseende anses vara tillämpliga på staden och dess förhållanden, särskilt 

beträffande å mötesprogrammet upptaget ärende rörande normalbestämmelser för olika 

ledningars nedläggning i gata. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden 

hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå framställningen. Vid anställd votering beslöt 

Stadsfullmäktige med 17 röster mot 11, som avgåvos för bifall till Kinnmans framställning, 

att avslå densamma. 

 

§20. 

Sedan Fattigvårdsstyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt om ett anslag av 125 kronor för att 

styrelsen måtte bliva i tillfälle att sända en representant till andra Allmänna Svenska 

Fattigvårdskongressen i Stockholm den 14 – 16 juni 1915, beslöt Stadsfullmäktige på förslag 

av Beredningsnämnden att bevilja det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§21. 

Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ledamöterna i 1915 års taxeringsnämnd 

anhållit, att Stadsfullmäktige ville besluta att till en var av sökandena utbetala en ersättning av 

4 kronor för varje sammanträde, som av dem bevistats, eller tillhopa ett belopp av 460 kronor. 

Under erinran att i årets stat finnes för ändamålet upptaget ett anslag av 450 kronor hade 

Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla framställningen samt 

bestämma, att felande 10 kronor skulle utgå av tillgängliga medel. 

 

 

§22. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 16 oktober 1913 i samband med fastställande 

av ett upprättat förslag till trafikleder å området emellan norra stadsgränsen och 

verkstadsområdet å Notviken beslutit uppdraga åt Byggnadsnämnden att låta uppgöra förslag 

del till indelning i tomter av området närmast söder om Notviksverkstaden, intill den trafikled, 

som går genom vretarne n:o 698, 439, 438, 430, 432, 426, 427 och 429, dels till bestämmelser 

för dessa tomters upplåtande och bebyggande utan att stadsplanebestämmelserna komma till 

tillämpning, hade nu Byggnadsnämnden inkommit med ett av motiverat betänkande, samt 

karta åtföljt ”Förslag till byggnadsföreskrifter för en del av Luleå stads donationsjord å 

Mjölkudden inom Luleå stad”, vilket förslag är intaget i serien B såsom bilaga till detta 

protokoll; och hade Byggnadsnämnden för egen del hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

godkänna detsamma. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan 



av Beredningsnämnden att antaga detta förslag samt ingå till Kungl. Maj:t med begäran om 

detsammas fastställande. 

 

§23. 

Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

”Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 14 maj 1915”: 

 

§2. 

Hos Stadsfullmäktige hade Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar härstädes i skrivelse  

under erinran hurusom Stadsfullmäktige genom beslut den 14 november 1907 förklarat sig 

villiga att tillhandahålla Statens Järnvägar erforderligt område av den staden tillhöriga marken 

nordost om landsvägen från Notviken till Gammelstad utefter stranden av Gammelstadsviken 

till ett pris av 25 öre pr kvadratmeter för att i mån av behov användas till byggnadstomter åt 

personalen vid Notvikens järnvägsverkstad – anhållit om upplysning rörande dels den 

tidpunkt, från vilken det kan förväntas, att gator samt vatten- och avloppsledningar inom 

området kunna bliva anordnade, dels den ordning för bebyggandet av området i fråga, som 

avses skola följas, vilken skrivelse Stadfullmäktige överlämnat till Drätselkammaren med 

uppdrag för Kammaren att uppgöra förslag till ordnande av ett egnahemsområde åt 

verkstadspersonalen sydost om järnvägsverkstaden. Sedan Stadsingenjören erhållit nämndens 

uppdrag att under hand infordrat anbud å i enskild ägo befintlig mark närmast sydost om 

verkstadsområdet, så belägen att därav kunde tillsammans med staden redan tillhöriga del av 

området bildas ett sammanhängande, avgränsat område, lämpligt för egnahemsbebyggande, 

hade Stadsingenjören nu inkommit med karta över ett sådant område jämte infordrade anbud å 

försäljning till staden av de delar av detsamma, som tillhöra enskilda jordägare. Av kartan 

bilagd uppgift å arealer och pris för de vretdelar, som skulle ingå i området, framgår, att hela 

området utgör 2,235 ar med ett markväörde av 36,161:85 kronor, av vilket område Luleå stad 

äger 811,03 ar, varför den mark, som såludna skulle av staden förvärvas, utgör 1,424 ar med 

ett av ägarne åsätt pris av tillhopa kronor 28,365:34. Under antagande av att på hela detta 

område om 2,235,14 ar kan läggas tomter om en sammanlagd areal av 175, 500 kvm skulle 

med tillägg av kostnaderna för gator, vatten- och avlopssledningar tomtprisen bliva: 

för tomt om 800 kvm………………………………………….kr 368:- 

för tomt om 1000 kvm……………………………………… ..kr 460:- 

för tomt om 1500 kvm………………………………………...kr 690:- 

för tomt om 2000 kvm………………………………………   kr 920:- 

 

De under hand av Stadsingenjören infordrade anbuden äro avgivna av: 

J.O. Olsson, 160,21 ar, 5000 kr eller 1540:40 pr tunnland jämte vissa villkor; 

E.A.Johansson, 161,85 ar, 4000 kr eller 1219:98 pr tunnland jämte vissa villkor; 

Lina Linder, 743,10 ar, 13548:09 eller 900:- pr tunnland; 

Lina Linder, 358,95 ar, 5817:25 eller 800:.- pr tunnland, under förutsättning att även 

förenämnda jordareal inköpes av staden. Sedan vid föredragning av ärendet frågan diskuteras 

från olika synpunkter, enade sig nämnden om följande yttrande:  

Beträffande först Stadsfullmäktiges remiss med uppdrag för Drätselkammaren att uppgöra 

förslag till ordnande av ett egnahemsområde åt verkstadspersonalen framgår ej av detta 

uppdrag, om avsikten är, att staden för egen räkning skall förvärva och ordna ett 

egnahemsområde för direkt försäljning av tomter till verkstadspersonalen eller att ett utbyte 

skall ske med det till Statens Järnvägar år 1907 upplåtna området. Under förutsättning 

emellertid att uppdraget gäller det förra alternativet eller förvärvande och ordnandet av ett 

egnahemsområde sydost om verkstaden för att, styckat i tomter, av staden direkt försäljas till 



enskilda, enkannerligen till verkstadspersonalen, anser nämnden, att följande synpunkter böra 

beaktas: 

Detta av Stadsingenjören hör ovan relaterade förslag till egnahemsområde innehåller som 

förut sagts c:a 175,500 kvm byggnadsmark, sedan fråndrag gjorts för gator m.m eller 175 st. 

tomter om i medeltal 1000 kvm:s storlek. Som priset å en tomt av så ringa storlek som 1000 

kvm redan kostar staden 460 kr, måste priset, då de byggande säkerligen icke åtnöja sig med 

mindre tomt än 1500 kvm eller ännu större, verka fullkomligt avskräckande och följden bliva 

att någon byggnadsverksamhet annat än ringa grad icke torde ifrågakomma med påföljd 

tillika, att staden får under lång tid ligga ute med ett avsevärt, så gott som räntelöst kapital. På 

grund av dessa skäl ansåg sig nämnden icke kunna tillstyrka förslaget till antagande. Under 

förutsättning vidare att Stadsfullmäktiges uppdrag till Drätselkammaren skulle gälla det 

senare alternativet eller förvärvandet och ordnandet av ett egnahemsområde sydost om 

verkstaden för att lämnas till Statens Järnvägar i utbyte mot det år 1907 till järnvägen upplåtna 

området vid Moritsängen, vill nämnden göra följande uttalande: 

Av närlagda av Stadsingenjören lämnade jämförelsetablå mellan kostnaden för anordnande av 

egnahemsområden av lika storlek på plats söder ojm Notviksverkstaden och å plats vid 

Moritsängen framgår, att anläggningen vid den förra platsen drager en totalkostnad av 

80,161:85 kr, då kostnaden för anläggningen vid Moritsängen utgör 69,250 kr. Då staden 

alltså för att erhålla sina pengar tillbaka vid försäljning av mark till Statens Järnvägar behöver 

i stället för 25 öre pr kvm – erhålla vid Notviken 46 öre pr kvm, och vid Moritsängen ökar 

utbudet ytterligare den förlust, som staden redan ådragit sig genom att vid Moritsängen sätta 

markpriset så lågt som till 25 öre pr kvm. Vid betraktandet tillika av det förhållandet, att ett av 

staden gjort inköp av mark söder om verkstaden i den utsträckning, som förslaget avser, för 

att sedan med stadens egen mark överlämnas till Statens Järnvägar har för avsikt att, sedan de 

kommit i besittning av området, behålla marken i sin ägo och upplåta densamma mot tomträtt, 

ansåg sig nämnden ej heller böra tillstyrka bifall till detta alternativ. Vad slutligen beträffar 

Statens Järnvägars i remitterade skrivelsen framställa begäran om besked, när vatten- och 

avloppsledningar samt gator kunna beräknas bli iordningställda till det år 1907 upplåtna 

området, anser nämnden att svaret från stadens sida bör bliva, att staden är villlig att 

omedelbart anordna vattenledning och avlopp ävensom iordningställa gator i den mån 

byggnader uppföras å området, mot villkor att Statens Järnvägar genast erätter staden för 

dessa kostnader genom förvärv av ett så stort område, att detta räknat efter 25 öre pr kvm 

täcker stadens kostnader för anordnande av ifrågavarande vatten- och avloppsledningar samt 

gator. Beträffande vidare den ordning för bebyggande av området, som staden har att 

fastställa, har nämnden intet att erinra mot att den mark, som å Statens Järnvägars skrivelse 

bilagd ritning utmärkts som lämplig, i första hand kommer till bebyggande. Som emellertid 

verkstadspersonalen, vilket även framgår av Distriktsförvaltningens skrivelse, icke torde hava 

några önskningar att slå med sina bopålar å det ifrågavarande området vid Moritsängen, utan 

att dessa i stället äro riktade på området söder om verkstaden, anser nämnden att staden bör, i 

den mån sådant utan avsevärdare kostnad kan ske, träda underlättande och ordnande emellan 

för att möjligöra för dem av verkstadspersonalen, som så önska, att förvärva sig tomter med 

äganderätt till rimligt pris i verkstadens närhet, hellre än att begagna sig av tomter, som 

Statens Järnvägar evntuellt skulle komma att tillhandahålla mot tomträtt. Ett sådant förslag är 

det närlagda av Stadsingenjören på anvisning av nämnden uppgjorda reducerade förslag till 

egnahemsområde söder om Notviksverkstaden. Detta förslag erfordrar inköp endats av ett 

markområde av 219,15 ar eller 4 tunnland 14, oe kappland och betingar ett pris av 4439 

kronor 38 öre. Lägges detta jordområde till stadens egen där befintliga, härtill föreslagna 

mark, blir hela områdets areal ung. 832 ar eller tillräckligt för anordnande av ett sextiotal 

tomter om c:a 1150 kvm i medeltal, förutom att en bekväm utfartsväg till allmänna 

landsvägen erhålles. Dessa 60 tomter torde under långa tider täcka behovet av byggnadsplats 



vid Notviken. Som emellertid staden icke torde äga rätt att utan Kungl Maj.ts tillstånd avyttra 

sin utom stadsplanen belägna donationsjord, måste underdåning ansökan göras om tillstånd att 

få till enskilda avyttra den donationsjord, som ligger inom det föreslagna egnahemsområdet. 

Nämnden får med stöd av det anförda föreslå, att Stadsfullmäktige ville besluta att inköpa det 

av Lina Linder enligt anbud den 23 maj 1915 erbjudna området om 219 ar eller 4 tunnland 14 

oc, kappland för ett pris av 4439 38 öre, att godkänna det uppgjorda förslaget till plan och 

tomtindelning för nu föreslagna reducerade egnahemsområde, att hos Kungl. Maj:t göra 

underdånig framställning om tillstånd att få till vid Statens Järnvägars verkstad vid Notviken 

nu eller framdeles anställd personal med äganderätt upplåta mark av vretorna n:ris 417 – 419, 

686, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 707 och 738 eller det område, som ligger mellan 

en å kartan dragen röd linje och verkstadsområdet. Protokollet förklarades i denna del genast 

justerat. 

 

Som ovan 

 

På Drätselkammarens vägnar 

H.K.Brändström/K.H.Santesson 

 

Vid företagen behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville bifalla Drätselkammaren i sista punkten av protokollet intagna förslag 

om inköp av 219 ar mark av Lina Linder, om godkännande av förslaget till plan och 

tomtindelning för föreslagna egnahemsområdet samt om utverkande av Kungl. Maj:ts tillstånd 

att få till personalen vid Notvikens järnvägsverkstad upplåta mark å ifrågavarande område 

ävensom besluta att för inköpet erforderliga medel skulle utgå av fastighetsfonden. Tillika 

hade beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville såsom svar på 

distriktsförvaltningens skrivelse den 6 februari 1915 meddela, att Stadsfullmäktige äro villiga 

att å det genom beslut den 14 november 1907 upplåtna området nordost om landsvägen 

mellan Notviken och Gammelstad omedelbart anordna vattenledning och av- lopp ävensom 

iordninställa gator, i den mån byggnader uppföras å området, om Statens Järnvägar förklara 

sig beredda att på en gång inköpa de å ritning n:r 56382 inlagda 30 st tomter om vardera cirka 

2000 kvm areal till det erbjudna priset 25 öre pr kvm. Under ärendets behandling hos 

Stadsfullmäktige yrkades dels av herr Wallin, att Stadsfullmäktige ville besluta inköp för 

kronor 28365:34 utav J.O.Olsson, E.A. Johansson och Linda Linder enligt anbud erbjudna 

områdena m.m, dels av herr Thurfjell att Stadsfullmäktige skulle besluta att av Lina Linder 

inköpa 219;15 har av vretan n:r 434 - 447  för ett erbjudet pris av kronor 4439:38 samt i övrigt 

återremittera ärendet till Drätselkammaren, dels av herr Brändström att återremittera ärendet i 

dess helhet. Då såväl Beredningsnämndens som herrar Wallins och Thurfjells förslag avsågo 

inköp av fast egendom och sålunda erfordrade två tredjedelars majoritet, beslöt 

Stadsfullmäktige till en början att avgöra, vilket av dessa förslag som skulle ställas emot 

förslaget om återremiss av hela ärendet, varvid endast enkel majoritet skulle ifrågakomma, 

samt att sedan i huvudvoteringen ställa det segrande av dessa förslag emot förslaget om 

återremiss, varvid kvalificerad majoritet erfordrades. Vid anställd votering beslöt 

Stadsfullmäktige med 16 röster mot 12, vilka avgåvos för herr Wallins förslag, att till 

motförslag emot yrkandet om återremiss, av hela ärendet antaga herr Thurfjells förslag, 

varefter Stadsfullmäktige i huvudvoteringen med 26 röster mot 1 antogo herr Thurfjells 

förslag. Stadsfullmäktige hade alltså belsutit att av Lina Linder inköpa erbjudna 219, ar mark 

av vretan n:r 434 – 447 till ett pris av 4439:38 att utgå av fastighetsfonden samt att i övrigt 

återremittera ärendet till Drätselkammaren. 

 

§24. 



C. Brandfors’ sterbhus hade på begäran av Drätselkammaren lämnat anbud  å försäljning till 

staden av sterbhuset tillhöriga delar av fastigheterna n:r 461 och 462 inom kvarteret Trasten 

till ett pris av 600 kronor, varjämte sterbhuset åtagit sig ordnandet av lagfarterna så att 

området kommer att avse västra hälften av tomr n:r 3 i kvarteret Trasten. Sedan 

Stadsingenjören uppgivet, att de erbjudna fastighetsdelarne utgjorde tillhopa 663,66 kvm eller 

7529 kvf, varför zonvärdet, 30 öre pr kvf, uppgår till 2258.70, hade Drätselkammaren, då 

priset ungefär hälten av zonvärdet, är synnerligen moderat och ett inköp av ifrågavarande del 

av tomt n.r 3 i kvarteret Trasten skulle åstadkomma en fördelaktig utvidgning av den s.k 

biskopstomten, en av de få platser, som staden har i behåll för uppförande av en monumental 

byggnad, hos Stadsfullmäktige hetställt om bemyndigande att inköpa fastighetsdelarne i fråga 

för 600 kronor. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur fastighetsfonden. 

 

§25. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från handlanden P. Lalander 

inkommen begäran att staden måtte lösa den del av fastigheten n.r 251, som faller inom 

Storgatan, i vidd innehållande 182,58 kvm eller 2071 kvf till ett pris av 70 öre pr kvf, 

motsvarande zonvärdet. Drätselkammaren hade från Kommunala Centralbyrån infordrat 

utlåtande i ärendet, varav framgick, dels att staden i föreliggande fall enligt § 29 i 

stadsplanelagen har skyldighet att upplåta Storgatan i dess bredare sträckning utanför 

fastigheten n:r 251 omedelbart efter det denna tomt blivit bebyggd, varföt staden, om annan 

uppgörelse ej kan träffas, måste förvärva den erforderliga gatumarken, dels ock att Lalander 

jämlikt § 34 i stadsplanelagen är å sin sida pliktig att ersätta staden en fjärdedel av värdet å 

den mark, som behöfs för gatans vidgning från 11 till 18 meter utanför tomten. 

Drätselkammaren hade därefter hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att till Lalander måtte för 

lösen av 182,58 kvm eller 2071 kvf av nämnda fastighet utbetalas en summa av 1449 kronor 

70 öre, beräknad efter 70 öre pr kvf med avdrag av 464 kr 10 öre, utgörande det belopp 

Llalander är pliktig att ersätta staden för 58,4 kvm eller 663 kvf eller saldo 985 kr 60 öre. Vid 

behandling av ärendet beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att 

bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att löseskillingen skulle utgå ur 

donationsjordsfonden. 

 

§26. 

Sedan herr Axel Nilsson hos Konungens Befallningshavande anfört besvär över 

Stadsfullmäktiges beslut den 22 april 1915, § 3, ifråga om införande av detaljhandel med 

brännvin i staden för åren 1916 – 1918 samt Konungens Befallningshavande infordrat 

Satdsfullmäktiges icke klagandes medlemmars yttrande över besvären, hade 

beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige i sådant hänseende endast måtte 

hemställa, att besvären icke skulle till någon åtgärd föranled. Med 17 röster mot 9 beslöt 

Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar att bifalla Beredninsgnämndens förslag. 

Minoriteten röstade för ett av herr Hage framställt förslag, att Stadsfullmäktige skulle förklara 

sig instämma i besvären. 

 

§27. 

Stadsfullmäktiges ordförande undertecknad Segerstedt avsade sig på grund av avflyttning från 

orten, ordförandeskapet, räknat från och med den dagen efter den, då detta protokoll justeras 

eller den 9 juni ock blev denna avsägelse av Stadsfullmäktige godkänd. 

 

§28. 



Stadsfullmäktige beslöt att till behandling inför lykta dörrar upptaga ett till Herr Ordföranden 

inkommet ärende, varom närmare omförmäles i ett denna dag fört särskilt protokoll. 

 

§29. 

En från herr Segerstedt inkommen avsägelse av ledamotskap i Stadsfullmäktige beslöt 

Stadsfullmäktige att överlämna till Magistraten. 

 

§30. 

Från de revisorer, som vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 28 maj 1914 förordnats att 

verkställa särskild revision av Stadsfogden Bexells redovisning av kommunlarestatier, hade 

nu inkommit revisionsberättelse; ock beslöt Stadsfullmäktige dels att överlämna densamma 

till Magistraten för infordrande av Stadsfogdens förklaring, dels att remittera densamma till 

Drästelkammaren för yttrande. 

 

§31. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Tekniska skolans begäran om anslag för åren 1916 – 1918, 

2:o) Tekniska skolans föreläsningsanstalts begäran om 600 kronors anslag för år 1916; 

3:o) Atle Burmans begäran att få köpa ett markområde inom kvarteret Pelikanen; 

4:o) Atle Burmans begäran att få köpa stadens del av tomten n:r 1 i kvarteret Laken; 

5:o) Luleå Simklubbs begäran om ett anslag för innevarande år av 150 kronor. 

 

§32. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En från revisorerna av Stadsfogdens redovisningar inkommen räkning å 1800 kronor. 

2:o) Källarmästarna G & J Edbergs framställning om en del ändringar uti stadshusets 

inredning. 

                                                             Som ovan 

Justerat:                                                På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Per Segerstedt                                     Per Segerstedt/A.Holm 

K.V. Palm 

John Hansson” 

 

 

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

7 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Schultz och Nilsson, Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren, Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 14 och 21 nästlidne maj. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 22 april 1915 betr. §§ 4,5,7,8,13 och 19; ock 

beslutade nämnden ang. mottaget erbjudande om öfverlåtelse på staden av vretan n:r 825: att 

uppdraga till stadsingenjören att införskaffa öfverlåtelsehandling samt ang. beslutadt 

efterskänkande af Nya Förenade Aktiebolag debiterad plikt: att till bolaget utbetala kr. 

364:40. 

 



§3. 

Hos drätselkammaren hade K.G. Åkerlund Eftr. i skrifvelse anhållit om tillstånd att i 

boningshuset vid Kyrkogatan å tomr n:r 1 i kvarteret Tjädern få inrätta vattenklosett och 

därvid såsom luftrör få använda i murstocken för detta ändamål upptagna luftrör. Sedan 

stadsingenjörens i ärendet infordrade yttrande föredragits, beslutade nämnden att på af 

stadsingenjören anförda skäl bevilja begärdt tillstånd till insättande af ifrågavarande 

vattenklosett mot villkor, att särskild rörledning för ventilation på sätt stadgas i § 22 af 

reglementet användes samt under förutsättning, att hälsovårdsnämnden icke har något att 

erinra mot ansökningen. 

 

§4. 

Hos stadsfullmäktige hade verkstadsarbetaren Ernst Ludvig Larsson anhållit om tillstånd att å 

honom tillhörig del af vreten n:r 803 få med bibehållande af befintlig byggnads storlek delvis 

ombygga densamma och att likaledes med bibehållande af uthusets storlek flytta detsamma i 

enlighet med ansökningen närlagd karta. Sedan stadsingenjören, till hvilken ansökningen 

remitterats för yttrande, på anförda skäl tillstyrkt ansökningen, beslutade emellertid nämnden, 

att som ombyggnaden af boningshuset redan är utförd, hos Stadsfullmäktige hemställa om 

afslag å ansökningen. 

 

§5. 

Genom beslut den 26 mars 1915, § 28, hade stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat 

en af W. Oscarsson ingifven skrifvelse att fullmäktige ville lämna honom tillstånd att 

omändra en å stadens del af vreten n:r 72 – 76 stående byggnad i enlighet med ansökningen 

bilagd ritning och tomtkarta. Sedan stadsbyggmästaren i afgifvet yttrande på anförda skäl 

afstyrkt bifall till ansökningen, beslutade nämnden, som redan den 22 oktober 1914 meddelat 

Oscarsson att byggnaden ifråga, som till största del ligger i Pilgatan å stadens mark, snarast 

bör borttagas, att då stadsplanelagen §§ 5 och 40 lägger hinder i vägen för bifall till 

ansökningen, stadsfullmäktige ville afslå densamma. 

 

§6. 

Sedan Kyrkorådet på förekommen anledning genom utdrag af protokoll hemställt hos 

drätselkammaren, att kammaren måtte anmoda elektricitetsverkets föreståndare att verkställa 

undersökrning af det elektriska ledningsnätet i domkyrkan sat att till kyrkorådet snarast 

afgifva det yttrande och förslag, hvartill undersökningen kan föranleda, beslutade nämnden att 

öfverlämna protokollsutdraget till elektricitetsverkets föreståndare med uppdrag att efter 

verkställd undersökning inkomma med yttrande och förslag till drätselkammaren. 

 

 

 

§7. 

Sedan distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar vore villiga att för ett pris af 2:- kronor pr 

kubikmeter tillhandahålla och verkställa uttransportering för Luleå stads räkning af 4000 kbm, 

fyllningsmassa å vägbanken Luleå-Svartön, beslutade drätselkammaren att antaga det gjorda 

erbjudandet; och skulle distriktsförvaltningen och kapten C. Skarstedt härom underrättats 

genom protokollsutdrag. 

 

§8. 

1913 skolhusbyggnadskomité hade till drätselkammaren öfversändt en från stadsbyggmästare 

J. Wikberg inkommen räkning å kr. 1570:-, utgörande arfvode för ritningar m.m till Karlsviks 

skolhusbyggnad, men anhållan att kammaren ville granska densamma med hänsyn till för 



stadsbyggmästaren gällande instruktion. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden, att 

under förutsättning att komitén mottagit de handlingar, som i räkningen äro upptagna, föreslå, 

att arvodesbeloppet måtte utbetalas till Wikberg, hvarvid dock drätselkammaren ville erinra 

därom, att, innan dylikt arfvode utbetalas, stadsfullmäktige skola enligt instruktionen för 

stadsbyggmästaren § 10, bevilja detsamma. 

 

§9. 

Sedan 1913 års skolhusbyggnadskomité till drätselkammaren öfversändt en från ingenjören B. 

Bergman inkommen räkning å kr. 375:-, utgörande arfvode för program med kostnadsförslag, 

arbetskontroll och slutbesiktning af den elektriska anläggningen i Karlsviks skolhus, med 

hemställan att kammaren ville granska densamma särskildt med hänsyn rill Bergmans rätt att 

utfå särskild ersättning för arbetet i fråga, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att 

meddela komitén, att drätselkammaren anser, att Bergman i detta fall är berättigad till 

ersättning. 

 

§10. 

Beviljades brandmannen A.B. Hasselgren på därom gjord emellan tjänstledighet under tiden 

den 25 maj – 11 juli 1915 för fullgörande af krigstjänstgöring med rätt att själf aflöna af 

brandchefen godkänd vikarie. 

 

§11. 

Beviljade nämnden på därom gjord ansökan brandmannen R. Åström tjänstledighet under 

tiden den 24 maj – 11 juli 1915 för fullgörande av krigstjänstgöring med rätt för Åström att 

själf aflöna af brandchefen godkänd vikarie. 

 

§12. 

Under åberopande af Kungl. Domänstyrelsens resolution den 3 maj 1915, däri jägmästaren H. 

Stahre i egenskap af t.f. revirförvaltare i Bodens revir år 1913 ålägges att till statsverket 

återgälda ett belopp af 205 kronor 5 öre, utgörande en del af det aflöningsbelopp, som under 

året uppburits af extra kronojägaren J.O. Rönnqvist och som likviderats af statsmedel, ehuru 

det ålåge Luleå stad att gälda detsamma, hade Stahre i skrifvelse till drätselkammaren anhållit 

att drätseakammaren ville besluta att ersätta honom den sålunda för stadens räkning i enlighet 

med af Kungl. Domänstyrelsen fastställdt förvaltningsförslag för år 1913 gjorda utbetalningen 

med 205 kronor 5 öre. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till 

Stahres framställning. 

 

§13. 

Garfvaren R.R. Ruthberg hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att få fullborda och 

inreda den byggnad, hvartill stommen af honom uppförts å vreten n:r 134 – 135, mot villkor 

att han borttager de gamla nu på vreten ifråga befintliga byggnaderna. Sedan 

stadsbyggmästaren i infordrat yttrande på anförda skäl afstyrkt ansökningen, beslutade 

nämnden vid det förhållande att stadsfullmäktige den 25 februari 1915, § 9, beslutit afslå 

Ruthbergs ansökan om tillstånd till uppförande af ifrågavarande byggnad och 

drätselkammaren tillika saknade befogenhet att besluta i ärendet, att lämna ansökningen utan 

afseende. 

 

§14. 

Sedan drätselkammaren som svar å en från Riksbanken gjord begäran om kostnadsfri 

granskning af en Elektriska Aktiebolaget Fram utställd räkning å diverse reparationsarbeten i 

riksbankshuset meddelat, att elektricitetsverkets föreståndare ingenjör B. Bergman förklarat 



sig villig att utan ersättning granska räkningen ifråga, hade nu bankstyrelsen i förnyad 

skrifvelse meddelat, att den utlofvade granskningen icke blifvit af Bergman utförd, hvarför 

styrelsen anhöll, att drätselkammaren ville förelägga Bergman att fortast möjligt å vise af 

kammaren utsatt dag verkställa undersökningen. Vid föredragning af ärendet beslutade 

nämnden, som icke ansåg sig befogad att gifva elektricitetsverkets föreståndare det begärda 

föreläggandet, att afslå framställningen. 

 

§15. 

Sedan till Stadsfullmäktiges remiss den 29 januari 1914, § 28, hörande komitéutlåtande m.fl. 

handlingar rörande frågan om den tekniska förvaltningens omorganisation inkommit från 

byggnadsnämnden jämte ett af byggnadsnämnden till stadsfullmäktige ställt protokollsutdrag, 

beslutades att nämndens ledamöter skulle lämnas tillfälle att i tur och ordning taga del af 

handlingarna i ärendet. 

 

§16. 

Föredrogs af Stadsbyggmästaren, Stadsingenjören och Brandchefen gemensamt afgifvet 

förslag till  nybyggnader å tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen för afhjälpande af behofvet af ökadt 

utrymme för elektricitetsverket och brandkåren m.m.; och beslutade nämnden att 

handlingarna i ärendet skulle delgifvas nämndens ledamöter i tur och ordning för att därefter 

tagas i fortsatt behandling af nämnden. 

 

§17. 

Föredrogs en skrifvelse från Elektricitetsverkets föreståndare, däri han meddelar, att han, 

sedan i enlighet med nämndens beslut den 8 nästlidne mars anbud infordrats i slutet af april å 

den felande materielen för pumpstationsanläggningen, i samråd med nämndens ordförande 

beställt erforderligt materiel från följande firmor, hvilka erbjudit de lägsta prisen: 

Förenade Elektr. AB                                    isolatorer, kr      436:- 

Allmänna Svenska                                       jordkabel, kr    6147:95 

Allmänna Svenska                                       koppar,     kr    5347:40 

allt fvb. Luleå; ock lades skrifvelsen med godkännande till handlingarne. 

 

§18. 

I skrifvelse till drätselkammaren hade stadsingenjören meddelat att han för anordnande af 

aflopp i Lotsgatan och nya serviser under hand infordat anbud å c:a 200 meter 6” och 200 

meter 9” rör från följande firmor, hvilka erbjudit leverans till följande pris: Luleå Kol- och 

materialaffär, erbjudit sig att sänka priset till resp. kr. 2:20 och kr. 3:35 pr. meter 

bräckagefritt, därest firman finge direkt från det fartyg, som just nu inkommit med rörlast, 

leverera partiet å stadens upplagsplats. Sedan vidare antecknats att bräckagekostnaden torde 

böra uppskattats till c:a 10 %, hvarför Rydéns priser vid jämförelse af anbuden borde 

uppskattas till kr. 2:24 och kr. 3:73, beslutade Nämnden att godkänna af stadsingenjören 

vidtagen åtgård att rekvirera rörpartiet från Luleå Kol- och Materialaffär. 

 

§19. 

Föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman hade med företeende af läkarebetyg anhållit 

om tjänstledighet för sjukdom under tre månaders tid. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade nämnden att bevilja Bergman den begärda tjänstledigheten f.o.m. 10 innevarande 

juni; och skulle Bergman under den sålunda beviljade ledigheten aftså 173 af lönen, med rätt 

dock för honom att använda en månad af denna tid såsom semester, i hvilket fall full kön 

finge uppbäras för nämnda månad. Nämnden beslutade vidare att förordna stadsingenjören E. 

Kinnman att enligt åtagande såsom vikarie uppehålla föreståndarebefattningen under den 



Bergman sålunda beviljade tjänstledigheten; och skulle Kinnman därvid äga rätt att vid 

förefallande behof konsultera elektrisk ingenjör och anlita biträde i behöflig utsträckning med 

skyldighet dock att till nämnden anmäla, hur det hela ordnats. 

 

§20. 

Föredrogs och lades till handlingarna af stadsingenjören aflämnad redogörelse för under 

kvartalet 1915 utbetalad kostnad för rit- och skrifhjälp. 

 

§21. 

Biföll nämnden en af Erik Hartzell i skrifvelse gjord anhållan att tills vidare för ett år i sänder 

få arrendera staden tillhörig odlingsbar del af Malmgatan mellan kvarteren Rönnen och Eken 

för en arrendeafgift af 5 kronor pr år. 

 

§22. 

Stadsingenjören hade i enlighet med af nämnden lämnadt uppdrag inkommit med efter 

samråd med trädgårdsmästaren uppgjord uppgift del å längden å det staket, som bör uppsättas 

i stadens planteringar, dels å kostnad å detsamma pr meter. 

1.Stadsträdgården, kv. Dufvan, stängsel lika prof i Kyrkogatn på västra, norra och östra sidan 

samt utefter den sneda gången genom kvarteret, 400 mtr à 0:75                              300:- 

2.Stadsträdgården, kv. Ärlan, räck på krönet af slänten lika med de i Residensgatan af 4”x 4” 

stolpar och 4” öfverslag och emd 2 st trådar spända udner öfverslget på stolparn. Räck finnes 

på södra västra sidan men behöfver uppsättas på östra 

75,0 meter à 1:- kr.                                                            75:- 

185,0 meter à 0:30 kr                                                         55:50      130:50 

 

3.Kvarteret Tuppen, rundt hela kvarteret, 212 mtr à 0:75  159:- 

4.Storgatan utefter allén, 400 mtr à 0:75                            300:- 

5.Kyrkogatan utefter allén, 400 mtr à 0:75                         300: 

                                                              Summa kronor    1189:50 

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att kr. 589:50 skulle få användas under 

innevarande år till uppsättande af föreslaget staket i stadsträdgården och kvarteret Tuppen; 

och skulle ärendet i öfrigt hvila tills vidare. 

 

§23. 

Sedan elektricitetsvekets föreståndare på stadskamrerarens begäran uppgifvit den 

approximativa kostnaden för belysning och uppvärmning af lotspassningskontorets rum i 

saluhallen tii 40 kronor resp. 500 kr pr år, beslutade nämnden genom stadskamreraren 

efterhöra med hvilken tariff uträkningen skett. 

 

§24. 

Beslutade nämnden att antag ett af W. Lindgren, Stadshertsön afgifvet anbud å 30 kr för 

höslottern å Småskären för innevarande år. 

§25. 

Sedan stadskamreraren anmält att den årliga afgäld af 5 kronor, som stadsfullmäktige den 28 

dec. 1895 § 9 bestämt vid upplåtelse till Adolf Burström af 125,6 kvm, af staden tillhörig 

mark, som gränsade intill Burström tillhörig del af vreten n:r 611 icke blifvit af innehafvaren 

erlagd för år 1914, beslutade nämnden att förlägga denne att, därest afgäld icke omedelbart 

inbetalas till drätselkontoret, senast den 1 instundande juli hafva borttagit det å stadens 

ifrågavarande mark befintliga uthuset. 

 



§26. 

Från stadsfullmäktige inkommen remiss af Emma Wennbergs begäran att få hafva byggnad 

kvarstående å fastighet n:r 232 Simpan remitterades till stadskamreraren för yttrande. 

 

                                                                               Som ofvan 

Justeradt 22/7 1915                                               Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                  K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Mattsson och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet af den 29 nästlidne maj. 

 

§2. 

Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 22 april 1915, § 5, angående beslutadt 

iordningställande af Smedje- och Magasinsgatorna förbi kvarteret Uttern för 2740 kronor att 

utgå af hamnmedel, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsingenjören att utföra 

arbetet under innevarande år. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne. 

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 22 april d.å, § 16, angående ändrad tjänsteårsberäkning 

för muddermästaren N.F. Åström, 

2:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 22 april d.å., § 18, angående val af bankdirektören L. 

Nordlander till ledamot af hamndirektionen, 

3:o) Magistratens skrifvelse rörande tilldelandet af polisens skydd och befogenhet til Eric 

Werhtz. 

 

§4. 

Herrar Hjelm och Falkland hade i enlighet med dem af hamndirektionen meddelat uppdrag 

öfverlämnadt utredning i fråga om det antal vagnar, som under den s.k. rysstrafiken ankommit 

till Luleå under tiden 9 augusti – 16 november 1914. Af utredningen inhämtades att minst 917 

st. vagnar i ordinarie tåg och 244 st. i extratåg ankommit till Luleå under nämnda tid samt att, 

om man förutsätt att 75 % af de vagnar, som ankommit till Luleå station med ordinarie tåg 

eller 588 st. vagnar utförts till hamnen, samt alla vagnar i extratåg, det sammanlagda antalet 

vagnar, som utsatts å stadens hamnspår skulle utgöra 832 st. Vid föredragning af detta ärende 

beslutade Hamndirektionen att uppdraga till sekreteraren att konsultera Nils Settervalls 

advokatbyrå, i hvad mån Statens Järnvägar kan anses äga rätt dels att utan särskildt tillstånd 

medföra vagnar i persontrafik å stadens hamnspår, dels att för egen räkning utställa eller 

utföra vagnar å hamnspåret utan att stadgad afgift erlägges till staden. Hamndirektionen 

beslutade vidare att i skrifvelse till Stationsinspektören vid Luleå station meddela denne, att 

vagnar icke får under någon förevändning utsättas å stadens hamnspår utan att rekvisition af 

vagnarna därförut i vanlig ordning gjorts å hamnspårskontoret, för uppdebitering af stadgad 

hamnspårsafgift. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§5. 



Sedan hamnbetjänten B. Jansson anhållit att af hamnmedel erhålla ersättning för det belopp af 

26 kronor, han erlagt till Luleå lasarett för där erhållen vård och underhåll, hade 

Hamnmästaren i infordrat yttrande hemställt, att, då den skada, för hvilken Jansson vårdats å 

lasarettet syntes förorsakad af olycksfall under arbete, Hamndirektionen ville ersätta honom 

det begärda beloppet; och beslutade Hamndirektionen att härtill lämna bifall. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med förklaring öfver siffergranskarens anmärkningar 

beträffande utgiftsjournalen för år 1914 beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning 

att godkänna densamma. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne en från Stadskamreraren inkommen skrifvelse, afseende 

genomdrifning af diverse af hamnmästaren i samband med aflämnadt yttrande öfver 

Stadsfullmäktiges remiss af hamnbokhållaren Fridströms ansökan om löneförbättring gjorda 

utttalande. 

 

                                                                        §8. 

Föredrogs och bordlade en skrifvelse från hamnmästaren K. Hj.Falkland med förfrågan för 

sjömanshusdirektionens räkning om Hamndirektionen vore villig att hyra lokaler för 

hamnkontoret i en af direktionen tilltänkt byggnad. 

 

§9. 

Efter i enlighet med erhållet uppdrag hafva underhandlat med ägarne i och för inköp af å 

Tjufholmen befintlig villabyggnad för kr. 350:- hade Hamnmästaren i skrifvelse meddelat att 

ägarne till villan C.A. Gowenius och G. Groth afslagit Hamndirektionens tillbud. 

Hamnmästaren anmälde vidare i skrifvelse att en fartygsbefälhafvare meddelat att vid 

inseglingen genom kanalen berusade personer uppträdt hojtande och skrikande å kanalbanken. 

Som Hamnmästaren ansåg att sådant kan inverka störande på navigeringen i denna trånga 

farled, hemställde han, att Hamndirektionen ville utverka  fridlysning för den del af holmen, 

som arrenderats af hamnen. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen att hos 

Konungens Befallningshafvande göra ansökan om vräkning af ägarne till villabyggnaden å 

Tjufholmen. 

 

§10. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för maj månad. 

 

§11. 

Genom beslut den 28 januari 1915 hade Stadsfullmäktige remitterat en från Luleå 

köpmannaförening ingifven framställning angående tolkning af i 1910 – 1914 års hamntaxa 

införd bestämmelse, att ”hamnafgift föres öfver hamninrättningen tillhörig kaj eller brygga.” 

Sedan Hamnmästaren enligt uppdrag inkommit med yttrande öfver framställningen beslutade 

Hamndirektionen, som finner taxans bestämmelse i ifrågavarande  hänseende fullt klar, att 

med öfversändande till Stadsfullmäktige af Hamnmästarens yttrande tillika göra det 

uttalandet, att tolkning af hamntaxan, om sådan verkligen skulle vara erforderlig, icke torde, 

då densamma är fastställd af Kungl.Maj:t, tillkomma Stadsfullmäktige. 

 

§12. 

Med anledning af en från E Sundström m.fl. arbetare, anställda i hamnens arbeten, inkommen 

skrifvelse med begäran om förhöjd timpenning hade Hamnmästaren föreslagit, att aflöningen 



för de svagast aflönade arbetarne skulle höjas från 40 till 45 öre i timmen, hvilket skulle göra, 

beräknadt efter i medeltal 15 arbetare med 60 timmar i veckan c:a 180 kronor i månaden eller 

för tiden 1 maj – 1 oktober 1080 kronor. Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat 

yttrande på anförda skäl tillstyrkt en höjning af timpenningen från 40 till 43 öre pr timme för 

grofarbete utan egna verktyg eller utan specialfärdigheter, beslutade nu Hamndirektionen vid 

slutlig behandling af ärendet att bemyndiga Hamnmästaren att bestämma timpenningens 

storlek efter förhanden varande förhållanden. 

 

§13. 

Tullkammaren hade muntligen anhållit att följande i öfverlämnad förteckning upptagna 

effekter måtte anskaffas för tullkammarens räkning, 2st. markiser, 2st. torkmattor, 2 st. 

papperskorgar samt mässingskenor å dörrtrösklarna; och lämnade Hamndirektionen härtill sitt 

bifall. 

 

§14. 

På förslag af Stadsingenjören beslutade Hamndirektionen att inköpa 55 fat tjära för uttjärning 

af hamnplanen m.m. till ett pris af kr. 13:50 pr 100 kg. brutto för netto, inclusive fat cif Luleå. 

 

§15. 

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att inköpa 3 st. svenska flaggor 

och 3 st. flaggstänger för en kostnad af ca 300 kronor. 

 

§16. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

                                                 Som ofvan 

 

Justeradt d. 1/7 1915                Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström”                     K.H.Santesson 

 

 

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

14 juni 1915. 

 

Närvarande: Herra Ljungberg, Sandström, Danielsson och Edström, Brandchefen. 

 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 10 nästlidne maj. 

 

 

 

§2. 

Föredrogs af Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfverlämand afskrift af protokollet för 

sammanträdet den 20 sistlidne maj för kännedom beträffande den i §§ 4,8 och 13 af 

protokollet omförmälda ärenden. Beträffande förenämnda i § 13 af protokollet omförmälda 

ärende inhämtades följande. Sedan Magistraten i till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse 

under erinran hurusom under de senaste åren stadens räkenskaper aldrig till Magistraten 

inkommit inom i lag föreskrifven tid samt att, då Magistraten under hand infordrat 

räkenskaperna, den upplysning alltid erhålllits att orsaken förenandet berott på dröjsmål från 



elektricitetsverkets föreståndare hemställt, att Stadsfullmäktige ville vidtaga sådana åtgärder, 

att nu anmärkta missförhållande icke för framtiden upprepades, hade Stadsfullmäktiges 

beredningsnämnd föreslagit att Stadsfullmäktige att på grund af hvad som förekommit ville 

beslutat att uppsäga verkets föreståndare ingenjör R.Bergman fr.o.m. den 1 oktober detta år. 

Vid ärendets behandling hade Stadsfullmäktige därefter beslutat att remittera detsamma till 

Drätselkammaren med anmodan till kammaren att sedan ingenjör Bergman beretts tillfälle att 

i ärendet yttra sig inkomma med eget utlåtande. Sedan vidare antecknats att föreståndaren för 

elektricitetsverket med anledning af ekonominämndens beslut den 21 nästlidne april, § 7, 

inkommit med af nämnden då begärd förklaring äfven förseningen af bokslutet samt att 

nämnda förklaring bordlagts af nämnden i afvaktan på förenämnda Stadsfullmäktiges beslut i 

saken, beslutade nu nämnden att remittera ärendet till ingenjör Bergman för att lämna honom 

tillfälle att inkomma med den ytterligare förklaring i saken, han eventuelt önskar afgifva, 

hvilket yttrande jämte remisshandlingarne borde vara Nämnden tillhanda senast den 10 

nästkommande juli. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

1:o) Stadsfullmäktige  protokoll den 20 maj 1915 § 6 angående uppförande af ett svinhus vid 

fattiggården; 

2:o) Magistratens af Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfverlämande skrifvelse med 

anmälan om anställande af tillfällig personal vid poliskåren. 

 

§4. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga 

förklaring i anledning af de besvär, Neder-Luleå kommun hos Kungl.Maj:t anfört öfver 

Kungl.Kammarrättens utslag den 10 december 1914 och den 15 januari 1915 i fråga om 

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxering för åren 1912 och 1913, hade 

Stadsfullmäktige beslutit att uppdraga åt drätselkammaren att själf eller genom den kammaren 

förordnar afgifva de underdåniga förklaringarne. Vid föredragning af detta ärende beslutade 

nämnden att bemyndiga  e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å 

drätselkammarens vägnar afgifva de begärda förklarinagrne. Protokollet förklarades hvad 

detta ärende beträffar genast justeradt. 

 

§5. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 20 maj 1915, § 10, uppdragit åt drätselkammaren 

att själf eller genom den Kammaren i sitt ställe förodnar afgifva av Konungens 

Befallningshafvande i länet infordrad underdånig förklaring i anlednin af de besvär Neder-

Luleå kommun hos Kungl. Maj:t anfört öfver Kungl. Kammarrättens utslag den 15 januari 

1915 i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxering för år 1913, beslutade 

drätselkammaren vid ärendets föredragning att uppdraga åt e.o. hofrättsnotarien A.Bexell att 

själf eller genom den han i sitt ställe förordnar å drätselkammarens vägnar afgifva den 

underdåniga förklaringen. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett från hälsovårdsnämnden inkommet 

protokollsutdrag, hvari nämnden hemställer om bemyndigande att för 64 kronor få inköpa 

diverse uppräknade inventarier, i användning vid epidemisjukhuset, men tillhöriga f. 

vaktmästaren därstädes C.F. Johansson. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden 

att tillstyrka bifall till hälsovårdsnämndens begäran, men ville tillika med stöd af den nya 

arrendelagen, § 18, föreslå att ersättning till Johansson jämväl lämnas för de erbjudna 

buskarna och växterna med 27 kronor. 



 

§7. 

Med åberopande af Kungl. Kungörelsen den 29 oktober 1909 angående aflöning åt 

lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m.m. hade föreståndarinnan vid Luleå 

elementarläroverk för flickor hos Stadsfullmäktige anhållit att för treårsperioden 1916 – 1918 

erhålla dels ett årligt bidrag till de vid läroverket anställda lärarinnornas ålderstillägg 

uppgående till hälften af det belopp staten för samma ändamål tillskjuter, dels ock – med stöd 

af Kungl. Kungörelsen den 23 december 1910 angående pensionering af den kvinnliga  

lärarpersonalen vid enskilda läroanstalter – ett årligt bidrag till de vid läroverket anställda 

lärarinnornas pensionering enligt i sagda kungörelse stadgade grunder. Sedan 

Stadsfullmäktige genom beslut den 20 maj 1915, § 18, remitterat denna framställning till 

drätselkammaren, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till detsamma. 

 

§8. 

En ansökan från Ferdinand Lindblom om ytterligare ersättning för olycksfall i arbete till 

sonen David Lindblom remitterades till Stadskamreraren för utredning. 

 

                                                                          §9. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en framställning från Hanna 

Wikström, änka efter båglampsskötaren Helmer Wikström, om erhållande af pension, 

beslutade nämnden att remittera framställningen till Elektricitetsverkets föreståndare med 

anmodan att inkomma med yttrande och förslag i ärendet. 

 

§10. 

Sedan drätselkammaren den 3 november 1914 återsändt af stadsfogden A.Bexell erhållen 

kostnadsräkning å diverse donationsjordsmål, Kr. 1723:93, med begäran om skyndsam 

förklaring, hvarför i ett flertal fall kostnaderna vid uppgörelsen icke till fullo uttagits af 

vederbörande donationsjordsinnehafvare enligt drätselkammarens bestämmelse den 5 mars 

1912, § 3, meddelade Stadskamreraren att stadsfogden nu återställt räkningen med följande 

förklaring: att han medger det berättigade i att drätselkammaren från räkningsbeloppet 

afdrager, hvad han försummat att uttaga af motparten; att de 15 kronor, som i 8 fall debiterats 

för ”ordnande af ägoutbyte och uppsättande af byteshandling” måtte betalas samt att han icke 

kan godkänna nedsättning af det totala räkningsbeloppet lägre än till 1500 kronor. Vid 

behandling af detta ärende beslutade nämnden, att sedan afdrag i enlighet med förestående 

gjorts med 200 kronor 68 öre, till betalning utanordna kr. 1523.25. Beträffande öfriga 

bordlagda af Bexell inlämnade räkningar, beslutade nämnden att godkänna hans räkning å 

rättegångskostnader i mål emot Bankaktiebolaget Norra Sverige ang. återvinning af s.k. 

Bryggeritomten, kr 212:- efter afdrag dock af 12 kronor eller skillanden mellan Bexells 

räkning och hvad bolaget i rättegången erlagt till staden; således 200 kronor, att godkänna 

hans räkning å rättegångskostnader m.m. å mål emot H.V. Johansson ang. olaga 

skogsåverkan, kr. 133;80, samt att från honom inkommen räkning å utlägg och kostnader å 

Oscarsvarfsprocessen, kr. 601:75 fortfarande skulle hvila, tills fullständig räkning företes. 

 

§11. 

Skomakare P.O.Sundqvist, med hvilken drätselkammaren enligt beslut den 19 oktober 1915 

träffat aftal om skolagning för brandkårens räkning, hade i skrifvelse till drätselkammaren 

begärt förhöjning af det aftalade accordet på grund af enligt uppgift inträffad prisstegring å 

läder. Sedan Brandchefen, till hvilken ärendet remitterats för yttrande, föreslagit ny prislista 



för att gälla f.o.m. den 1 juni 1915, beslutade nämnden att med afslag å Sundqvists 

framställning uppdraga till brandchefen att infordra nya anbud å skolagning för brandkåren. 

 

§12. 

Sedan Stadsingenjören i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att en olycksfallsersättning af 

kr. 5:36, utgörande kostnad för läkarearfvode och medicin, måtte tilldelas arbetaren A. 

Hornberg, hvilken under arbete för staden skadat sin läpp, beslutade nämnden att med bifall 

härtill hos Stadsfullmäktige hemställa att det begärda beloppet, kr. 5:36, måtte få utbetalas 

samt medlen tagas af olycksfallsersättningsfonden. 

 

§13. 

För arbetaren F. Sadnström, som den 23 maj 1915 under arbete för staden skadat sitt ena öga 

hade stadsingenjören i skrifvelse begört ersättning för den tid av 10 dagar, Sandström enligt 

läkarebetyg varit på grund af skadan oförmögen till arbete, med half dagspenning eller kr. 

2:15. pr dag samt för läkararfvode och medicin kr. 19:27 eller tillhopa kr. 40:97. Vid 

föredragning af detta ärende beslutade nämnden att öfversända skrifvelsen med tillhörande 

handlingar till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville bemyndiga 

drätselkammaren att utbetala det begärda beloppet att utgå af olycksfallsersättningsfonden. 

 

§14. 

Mantalsskrifningsförrättaren i Luleå stad hade till drätselkammaren öfverlämnat af 

Konungens Befallningshafvande i länet den 10 maj 1915 meddelade utslag i fråga om rätta 

mantalskrifningsorten för följande personer arbetaren Axel Nilsson Stensson, Emil Axelsson, 

Karl Johan Nilsson Sundqvist, Hjalmar Laurentius Olsson, Oskar Andreas Nordström, Axel 

William Olofsson. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige 

hemställa, att Fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe 

förordnar att hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär öfver Konungens Befallningshafvandes 

ifrågavarande utslag. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.  

 

§15. 

Meddelade stadskamreraren att han till Luleå stads lifsmedelskomité öfverlämnat det i reserv 

upplagda mjölförrådet jämte en specificerad tablå öfver stadens intill öfverlämnandet det i 

reserv upplagda mjölförrådet jämte en specificerad tablå öfver stadens intill öfverlämandet 

ådragna kostnader, uppgående till sammanlagdt kr. 33462:99. 

 

§16. 

Anmälde Stadskamreraren att förre dödgräfvaren J. Åström kvarbor i grindstugan, trots  att 

han erhållit afsked med pension den 1 sistlidne maj. 

 

 

 

 

§17. 

Sedan Stadsfullmäktige den 28 januari 1915, § 12, beslutit att efter dödgräfvaren J. Åströms 

afskedstagande den 1 maj 1915 grindstugan skulle öfverlämnas till drätselkammaren för att af 

den förvaltas i enlighet med hvad eljest finnes föreskrifvet rörande handhafvandet af skötseln 

af stadens hus m.m., beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

inkomma med förslag till lämplig hyra för lägenheten. 

 

§18. 



Anmälde Brandchefen att bomull upplagts å hamnplanen i eldfarlig närhet till brandstationen 

och brandchefens bostad; och beslutade nämnden att anmälan genast skulle göras till resp. 

Försäkringsbolag. 

 

§19. 

Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att undersöka och inkomma med 

uppgift å hvad slags varor, källarmästarne låtit inlägga i Skeppsbrokällarens lokaler; och 

skulle sedan sådan uppgift inkommit göra anmälan till resp. brandstodsbolag. 

 

                                                                                 Som ofvan 

Justeras                                                                    Å tjänstens vägnar                    

P.Sandström”                                                           K.H.Santesson 

 

 

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

25 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Nilsson, och Lindqvist. Stadsingenjören 

 

§1. 

Meddelade stadskamreraren att Luleå kol- och materialaffär mundtligen erbjudit att leverera 

till staden 600 ton tyska kol, hälften stora och hälften små, cif Luleå till ett pris af 45 kronor 

pr. ton samt 300 ton koks, en tredjedel stor, en tredjedel medelstor och en tredjedel liten, cif 

Luleå till ett pris af 39:- kronror pr ton. Sedan upplysts att anbudet gällde endast odeladt 

beslutade nämnden att afslå det af firman lämnade anbudet. Nämnden beslutade vidare att 

antaga anbudet å koks, därest firman frångår det angifna villkoret, att anbudet ej får delas, 

samt att på grund af de höga kolprisen uppdraga till Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören 

att verkställa utredning, huruvida det vore lämpligt och ekonomiskt att omändra eldstaden till 

högtryckspannan i stadshuset för eldning med ved. 

 

                                                                             Som ofvan 

Justeras                                                                Å tjänstens vägnar 

P.Sandström”                                                       K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 26 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren och Brand. 

 

§1. 

Protokollen för den 10 maj och 3 juni föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Till erhållande af ledigförklarade sjuksköterskebefattningen vid epidemisjukhuset hade vid 

ansökningstidens utgång följande sökande anmält sig, nämligen sjuksköterskan Lilly Harlin, 

Skellefteå, Anna Wallsten, Luleå samt Elsa Thestrup, Lyckhem. Vid nu företaget val utsågs 

fröken Lilly Harlin till sjuksköterska vid härvarande epidemisjukhus. 

 

§3. 



En räkning från doktor Brand å kr. 88:- för vaccinering å fattiggården godkändes till 

utbetalning. 

 

§4. 

Från doktor S. Kjellman och sjuksköterskan Ester Hellström inkomna skrifvelser med 

anledning af de mot epidemisjukhusets skötsel framställda anmärkningarna öfverlämnades till 

den komité, som fått i uppdrag att inkomma med förslag till nämndens yttrande i ärendet. 

 

§5. 

Uti ingifven skrifvelse hade sjuksköterskan Ester Hellström anhållit om ersättning med kr. 

1:50 pr. dag under den tid hon skött hushållet vid epidemisjukhuset. Som något aftal icke 

träffats med fröken Hellström och den begärda ersättningen icke kunde anses oskälig, beslöt 

nämnden bifalla ansökningen. 

 

§6. 

En från Ellen Öhlund inkommen ansökan att blifva antagen till sköterskebiträde vid 

epidemisjukhuset beslöt nämnden öfverlämna till sköterskan. 

 

§7. 

Ett meddelande från Hamndirektionen, att observationsplats för kolera icke kunde anordnas 

inom hamnområdet, lades till handlingarna. 

 

§8. 

En skrifvelse från medicinalrådet F. Bissmark angående anordnande af observationsplats för 

kolera m.m. bordlades till ett kommande sammanträde. 

 

§9. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 20 maj 1915, § 14. Angående 

beviljande af ett hyresbidrag å 75 kronor åt f. vaktmästaren C.F. Johansson. 

 

§10. 

Byggnadsnämnden hade till nämnden öfverlämnat en från stadsbyggmästaren och 

hälsovårdstillsyningsmannen inkommen rapport rörande en del anmärkta bristfälligheter i 

tvänne bostadslägenheter i kvarteret Uttern med uttalande tillika af byggnadsnämndens åsikt, 

att ifrågavarande byggnaders beskaffenhet vore sådan, att de ej kunde anses tjänliga till 

männiksoboning, utan att deras beboende borde af hälsovårdsnämnden förbjudas. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden att uppdraga åt herr v. ordföranden att inspektera nämnda 

lägenheter och inkomma med förslag till de åtgärder nämnden borde vidtaga med 

fastigheternas ägare. 

 

 

 

§11. 

En anmälan från Karl Viktor Emanuel Nordgren, att han som fosterbarn mottagit Agnes 

Viktoria Karlsson, född den 14 nov, 1912 föredrogs och lades till handlingarna. 

§12. 

Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§13. 



Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden --------------------------------”se bil.1. 

Efter föredrganing häraf beslöt nämnden förbjuda hyresgästen slaktaren Adolf Andersson, vid 

vite af 50 kronor efter häraf erhållen del använda verkstadsrummen till charkuterirörelsen. 

 

§14. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden ----------------------------------” se bil.2. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden förelägga föreningen vid vite af 50 kronor för styrelsens ordförande att inom en 

månad efter häraf erhållen del hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§15. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden……………………………..” se bil.3. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden förelägga fru Erica Burman vid vite 50 kronor att inom en månad efter häraf 

erhållen del hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§16. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden ------------------------------------”se bil.4. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden förbjuda slaktaren Axel Hultqvist vid vite af 50 kronor efter häraf erhållen del 

använda arbetsrummen för charkuterirörelsen. 

 

§17. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit den så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden”. se bil.5. Efter föredragning häraf beslöt nämnden anmoda bagaren C. 

Marklin att skyndsamt låta afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§18. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport ”Till 

Hälsovårdsnämnden ---------------------------------------”se bil.6. Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden ålägga fr A. Backlund vid vite af 50 kronor att inom en månad efter häraf erhållen 

del hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§19. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport. ”Till 

Hälsovårdsnämnden----------------------------------------”se. bil.7.Efter föredragning häraf beslöt 

nämnden postiljon A.H.Öberg vid vite af 50 kronor att inom en månad efter häraf erhållen del 

hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

 

§20. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport.”Till 

hälsovårdsnämnden------------------------------------------”se.bil.8. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden ålägga fru A.Backlund vid vite af 50 kronor att inom en månad efter häraf 

erhållen del hafva låtit måla tak och väggar i arbetsrummet. 

 

§21. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till 

Hälsovårdsnämnden-----------------------------------------”se.bil.9 Efter föredragning häraf beslöt 



nämnden ålägga N.O.Nordgren och E.M.Wikström vid vite af 25 kronor för en hvar af dem 

inom en månad efter häraf erhållen del hafva låtit måla väggar och tak i bageriet. 

 

§22. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till 

Hälsovårdsnämnden---------------------------------------”se.bil.10. Efter föredragning häraf 

beslöt nämnden förelägga fastigheternas ägare, E.J.Johansson, Fagernäs, Boden, vid vite af 

200 kronor inom tre dagar efter delfåendet hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna. 

Därest Johansson skulle underlåta att ställa sig detta nämndens beslut till efterrättelse, 

uppdrogs åt hälsovårdstillsyningsmannen att låta verkställa detsamma på Johanssons 

bekostnad. 

 

                                                                                   Som ofvan 

Justeras                                                                      Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                                             J.O.Dahl                                                                     

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29 juni 

1915. 

 

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

Nilsson, Sandström och Schultz. 

 

§1. 

Föredrogs och lades till handlingarne.  

1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 28 januari 1915, § 23, angående val af distriktschefen 

C.A.Schultz till ledamot af drätselkammaren; 

2:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 29 februari 1915, § 3, angående beviljadt understöd till 

arbetaren F.J.Palm. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1915, § 16, hvaraf antecknades att 

Fullmäktige bifallit drätselkammarens förslag dels att Stadskamreraren skulle befrias från 

honom meddelat uppdrag att vara sekreterare hos Hamndirektionen dels att en ny befattning 

skulle inrättas å drätselkontoret, benämnd kontorsskrifvare, med att arfvode af 1800 kronor pr 

år, hvaraf 1440 kronor i lön och 360 kronor i tjänstgöringspenningar, jämte 3 ålderstillägg å 

150 kronor efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst samt att omregleirng i fråga skulle träda i kraft 

f.o.m. den 1 nästkommande juli. Sedan Stadskamreraren i ingifven skrifvelse föreslagit att 

kammaren ville till innehafvare af nämnda befattning utse biträdet å drätselkontoret Georg 

Ohlsson, beslutade drätselkammaren med bifall härtill att förordna nämnde Ohlsson till 

kontorsskrifvare å drätselkontoret f.o.m. den 1 jul 1915. 

 

§3. 

Antecknades att herr Sander infann sig å sammanträdet. 

 

 

 

 

§4. 



Brandchefen hade i skrifvelse till drätselkammaren meddelat att, sedan han den 26 mars 1915 

ådömt brandmannen n:r Carlsson 3 veckors permissionsförbud med indragning af fridygn och 

fridagar, Carlsson, då han den 1 nästlidne april kl.10 f.m. skulle aflösa telegrafposten 

underlåtit att inställa sig förrän kl. 10.30 f.m., då han civilklädd infann sig hos jourhafvande 

brandmannen och meddelade att han icke ämnade träda i tjänst utan resa till Boden, hvarpå 

Carlsson omedelbart hade försatts ur tjänstgöring. På hemställan af Brandchefen beslutade nu 

drätselkammaren att förklara Carlsson afskedad på grund af rymning. 

 

§5. 

Föredrogs en skrifvelse från källarmästarne G&J Edberg, däri de meddelade att de på grund af 

det dåliga resultat, hotellrörelsen under årets första kvartal gått, ämnade stänga hotellokalerna 

f.o.m. den 1 april detta år. sedan antecknats, att lokalerna åter öppnats i slutet af nästlidne maj, 

lades skrifvelsen till handlingarne. 

 

§6. 

Diskuterades frågan om hotellokalernas uthyrning f.o.m. den 1 nästkommande oktober, och 

beslutade kammaren att uppskjuta vidare behandling af denna angelägenhet till dess 

Konungens Befallningshafvandes utslag rörande de väckta besvären öfver Stadsfullmäktiges 

beslut i utskänkningsfrågan föreligger. 

 

                                                            Som ofvan 

Justeradt 27/7 1915                             Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 juni 1915. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren och Nilsson, fruarna Sundström och Johansson samt fröken 

Björkman. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 maj föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Listan á utackorderingsafgifer för andra kvartalet, slutande å kr.1705:28, föredrogs och 

godkändes. 

 

§3. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 20 maj 1915, § 6, angående anvisande af 7000 kronor till 

uppförande af ett svinhus vid fattiggården föredrogs och lades till handlingarna. 

Stadsbyggmästaren fick i uppdrag att göra arbetsbeskrifning och infordra anbud å byggnadens 

uppförande, hvilka anbud därefter skulle öfverlämnas till styrelsen för pröfning. Denna 

parargraf förklarades genast justerad. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för juli slutande å följande belopp, nämligen  

för I distriktet, kr.387:41, för II distriktet, kr.286.16, för III distriktet, kr.315:35, för IV 

distriktet, kr.251:- 

 

§5. 



Beslöt styrelsen bekosta resa till Stockholm för Hildur Lundberg samt ansvara för henens vård 

å sjukhus därstädes med ett belopp intill en /1/ krona per dag. Denna paragraf förklarades 

genast justerad. 

 

§6. 

Till handlingarna lades en skrifvelse från Gellivare fattigvårdsstyrelse angående Sofia 

Fjällberg. 

 

§7. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Rickard Sigvard Nilsson, Konungens Befallningshafvandes i 

Gäfleborgs län rörande Ingeborg Augusta Edman i Västernorrlands län utslag rörande 

Vilhelm Bertil Westling. 

 

§8. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Elin Johanna Maria 

Drugge, Eva Boström, Anna Gustafsson och Edit Eleonora Nordqvist. 

 

§9. 

Sedan Aug.Benslin i Bensbyn anhålllit om ökning i fosterbarnsarfvodet för Lifboms barn till 

15 kronor per månad för hvardera, beslöt nu styrelsen att höja nämnda arfvode till 12 kronor, 

räknadt från den 1 juli 1915. 

 

§10. 

På därom gjord framställning beslöt styrelsen lämna ett bidrag af 25 kronor till 

sommarkolonien, enär de flesta barn, som där vistades, voro från hem, till hvilka understöd 

utginge af fattigvårdsmedel. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§11. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 93 kronor. 

 

(§12). 

Se § 3. 

 

§12. 

Diakonissans rapport öfver juni månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§13. 

Anmäldes, att följande personer utgått från fattiggården nämligen den 4 juni: Hulda Granbom 

med sonen Harry Gustaf, den 10 juni: Maria Wikberg (rymt) 

 

                                                                   Som ofvan 

Justeras:                                                      Å tjänstens vägnar 

C.Lindgren                                                 J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

Protokoll augusti 1915 



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

2 augusti 1915. 

 

Närvarande:Herrar H.K.Brändström,Schultz,J.A. Nilsson och L. Brännström. Stadsingenjören 

och Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 22 nästlidne juli. 

 

§2. 

Sedan drätselkammaren träffat öfverenskommelse med de jordinnehafvare å Mjölkudden, 

öfver hvilkas mark högspänningsledningen till pumpstationen blifvit framdragen om 

tillsättning af särskild nämnd för värdering af den skada och det intrång, som orsakas dessa af 

nämnda lednings framdragande öfver deras mark, hade nu nämnden, bestående af G.A. 

Eckhéll, L.Aug.Österberg och Johan Eriksson, inkommit med instrument öfver den 

verkställda värderingen, hvaraf framgick att den ersättning, som staden har att erlägga till 

jordinnehafvarne för ifrågavarande nedsättning i jorden af stolpar och stolptag för ledningen 

utgör i ett för allt sammanlagdt 641 kronor, hvarjämte nämndens ledamöter begärde ersättning 

för besvär och resor Österberg med 30:-, Eckhéll 25:- och Eriksson med 25 kronor, 

tillsammans och beslutade nämnden att till utbetalning godkänna de angifna beloppen tillhopa 

721 kronor. 

 

§3. 

Sedan Stadsingenjören med anledning af nämndens beslut den 22 nästlidne juli beträffande 

ifrågasatt utbyte af egnahemsområdet vid Moritsängen mot ett sådant söder om 

Notviksverkstaden inkommit med utredning och yttrande i saken, beslutade nämnden att 

återremittera ärendet till Stadsingenjören, dels för införskaffande af fullständiga anbud å det 

till egnahemsområde ifrågasatta marken dels för den förebragta utredningens komplettering i 

vissa under diskussionen angifna delar. 

 

§4. 

Stadsinspektören öfver elektriska anläggningar K. Landtmansson hade i skrifvelse till 

drätselkammaren meddelat, att Kungl. Järnvägsstyrelsen förklarat sig tvungen att hålla på 

styrelsens villkor om ledningens utflyttning beträffande den del af ledningen till 

pumpstationen, som nordväst om bispåret till Notviken följer parallellt med statsbanan, 

hvaremot villkoret icke skulle erfordras för ledningen sydost om samma bispår. Efter 

anteckning häraf beslutade nämnden att i enlighet med statsinspektörens förslag fortsätta 

arbetet efter den ursprungliga planen och därefter göra de ändringar, som med hänsyn till den 

elektriska driften på statsbanan kunna erfordras. 

 

§5. 

Beslutade nämnden att till E.A. Eriksson utarrendera höslottern å stadens del af fastigheten n:r 

232 under innevarande år för ett pris af 8 kronor. 

 

                                                                           

§6. 



Stadsingenjören E.Kinnman hade anhållit om Drätselkammarens tillstyrkan till erhållande af 

tjänstledighet under tiden 16 – 29 innevarande augusti för att dels bevista Svenska 

Kommunaltekniska föreningens årsmöte i Gäfle den 20 – 23 augusti detta år dels i Stockholm 

studera en del moderna synpunkter för stadsplaner. Vid föredragning af ärendet beslutade 

nämnden att förklara sig intet hafva att erinra mot bifall till ansökningen samt att, därest 

tjänstledigheten beviljas och begagnas, förordna dels byggmästaren J.Wikberg att enligt 

åtagande uppehålla stadsingenjörstjänsten dels 1:ste maskinisten N.G. Stenholm att uppehålla 

föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket under den Kinnman beviljade tjänstledigheten 

                             

                                                                                       Som ofvan 

Justeradt 10/8 1915                                                        Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                           K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå måndagen den 2 

augusti 1915. 

 

Närvarande: Burström, Hjelm, Nordin, Mattson, Aurén äfvensom  Hamnmästaren. 

 

§1. 

Vid ansökningstidens för sekreteraretjänsten hos Hamndirektionens utgång hade inkommit 

tvänne ansökningar, från: 

1) länsnotarien E.Emilén 

2) t.f. länsbokhållaren Hilding Glimstedt. Efter föredragning af desamma, jämte den förra 

åtföljande meritförteckningar, utsågs t.f. länsbokhållaren Hilding Glimstedt till direktionens 

sekreterare. 

 

§2. 

Föredrogs en skrifvelse från Hamnmästaren med förslag till reparation af ångaren Balders 

panna  genom elektrisk svetsning. Då sådan reparation icke utan betydande kostnader kan 

utföras här, beslutade Hamndirektionen på förslag af Hamnmästaren, att sända ångaren till 

Sundsvall för att få arbetet utfört. Vidare beslutades att ångaren där skulle tagas å slip för att 

undergå nödig tillsyn och bottenmålning och skulle Hamnmästaren, som åtog sig uppdraget, 

föra ångaren till och eventuellt åter från Sundsvall samt vidtaga alla för resan och 

reparationen nödiga dispositioner. Under tiden skulle en mindre bogserångare förhyras för 

hamnens räkning. Kostnaderna, som af Hamnmästaren beräknades till omkring 1200 kronor, 

skulle påföras Tjufholmssundets oförusedda utgifters konto. Att under Hamnmästarens 

bortavaro bestrida tjänsten förordnades hamnservisen Carl Friberg. 

 

§3. 

På förslag af Hamnmästaren beslutades att för ångaren Balder anskaffa en st s.k. tempera-

turbalans för en kostnad af 350 kr. 

 

                                                                         Som ofvan 

Justeradt 10/8 1915                                          Efter uppdrag 

Gustaf Burström”                                             Hamnmäst.Falkland 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 augusti 1915. 



Närvarande: Herrar Fagerlin, J.A. Forssgren, Ullman, Wahlgren, Olsson, stadsbyggmästaren 

och stadsingenjören. 

 

§80. 

Protokollet för den 7 juli 1915 föredrogs och justerades. 

 

§81. 

Afslog nämnden en af postiljon  L.J. Andersson gjord ansökan att få insätta en kamin i ett 

vindsrum i boningshuset å tomt n:r 339 i kvarteret Ripan.  

 

§82. 

På därom gjord framställning beviljades fru Elin Siewertz anstånd med borttagande af tvänne 

skjul å tomt n:r 7 i kvarteret Tjädern, intill dess hon förvärfvat den del af fastigheten n:r 87 i 

samma kvarter, som erfordras för reglering af tomt n:r 7, dock ej längre än till den 1 augusti 

1916. 

 

§83. 

På därom gjord framställning beviljades Martin Sandström anstånd med föreskrifna 

reparationsarbeten å fastigheten n:r 470 i kvarteret Nesen, intill dess stadsfullmäktige fattat 

beslut om eventuelt inköp af ifrågavarande fastighet.  

 

§84. 

Hos byggnadsnämnden hade direktören Georg Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning och tomtkarta anordna en tvättstuga i uthusbyggnaden å tomt n:r 25 i 

kvarteret Örnen. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§85. 

Hos byggnadsnämnden hade Lucia Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta uppföra en magasinsbyggnad å tomt n:r 7 i kvarteret Orren. 

Efter föredragning häraf beslöt nämnden att bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§86. 

På därom gjord framställning beviljades Maria Johansson anstånd med föreskrifna 

reparationer å fastigheten n:r 6 i kvarteret Simpan, intill dess stadsfullmäktige fattat beslut om 

eventuelt inköp af ifrågavarande fastighet. 

 

§87. 

Hos byggnadsnämnden hade fru Augusta Eriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifna ritningar och tomtkarta dels flytta och ombygga uthuset dels uppföra en veranda till 

boningshuset å tomt n.r 396 i kvarteret Sparfven. Efter fördragning häraf beslöt nämnden 

bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid 

arbetets utförande samt beträffande verandan, att det nuvarande uthuset först borttages för 

erhållande af i byggnadsordningen föreskrifvet gårdsrum  om 12 meters bredd. 

 

§88. 

Hos byggnadsnämnden hade handlanden August Fredriksson för sin omyndiga barn anhållit 

om tillstånd att få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt 



n:r 4 i kvarteret Gladan. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningens 

föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§89. 

Hos byggnadsnämnden hade fabrikör J.P. Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett plåtskjul å tomt n:r 10 i kvarteret Gladan. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

                                                                                    Som ofvan 

Justeradt den 16 sept. 1915                                        Å tjänstens vägnar 

På nämndens vägnar                                                   J.O.Dahl 

Axel Fagerlin” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 9 

augusti 1915. 

 

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

Sandström, Schultz och J.A. Nilsson. Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 29 nästlidne juli. 

 

§2. 

Meddelade stadskamreraren att, sedan han på uppdrag av ordföranden trätt i underhandling 

med källarmästarne Edberg rörande förhyrande av stadshotellet till innevarande års slut, 

herrarne Edberg förklarat sig villiga att på samma villkor, som nu äro gällande, förhyra 

hotellet för tiden 1 oktober – 31 december detta år. Efter anteckning härav beslutade 

kammaren att i enlighet med föregående förlänga hyreskontrakt med herrarna Edberg att gälla 

till innevarande års utgång. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 20 maj 1915, § 13, till drätselkammaren remitterat 

en från magistraten inkommen skrivelse med hemställan, att stadsfullmäktige ville vidtaga 

åtgärder till förhindrande av det missförhållande, att stadens räkenskaper icke blivit under de 

senast åren avslutade och avlämnade inom lag stadgad tid, hade ekonominämnden, sedan 

elektricitetsverkets föreståndare inkommit med infordrad förklaring i saken, hänskjutit ärendet 

till samfälld drätselkammares behandling. Vid föredragning av detta ärende beslutade 

kammaren att remittera ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Drätselkammaren 

beslutade vidare att tillsätta en komité bestående av ordföranden, vice ordföranden och herr 

Fernlund med uppdrag att, sedan tekniska nämndens yttrande inkommit, avgiva förslag till det 

yttrande, som drätselkammaren har att avgiva till stadsfullmäktige. 

 

§4. 

Beslutade drätselkammaren att genom annons i lämpliga tidningar utbjuda stadshotellet till 

förhyrning under tre år från och med den 1 januari 1916, varvid skulle tillkännagivas att enligt 

stadsfullmäktiges beslut den 22 april 1915 utskänkning av brännvin kommer att under 

förenämnda tid äga rum å hotellet. Drätselkammaren beslutade vidare att anbud skulle 

infordras till den 15 nästkommande oktober med förbehåll för kammaren av 14 dagars 



prövotid. Mot detta beslut reserverade sig herr Sander, som ansåg att, då stadsfullmäktiges 

beslut rörande utskänkningen vore överklagat, anbud å förhyrning av hotellet borde infordras 

alternativt med och utan utskänkningsrättigheter. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 22 maj 1913 till drätselkammaren remitterat en från 

fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om inrättande av en kommunal arbetsinrättning 

m.m. Vid ärendets föredragning antecknades att, sedan stadsingenjören på uppdrag av 

tekniska nämnden inkommit med dels arealuppgift å det föreslagna kommunalhemsområdets 

storlek samt hur stor del därav, som låg i enskild hand, nämnden genom beslut den 1 

december 1913 hos stadsfullmäktige utverkat bemyndigande att inköpa 1154,35 kvm. av 

vreten n:o 19 – 22, vilken mark ingår i nämnda område. Samtidigt hade nämnden, vars 

ledamöter erhållit del av förslaget i tur och ordning, beslutat att översända detsamma till 

samfälld drätselkammare med påpekande av nödvändigheten av en utredning bland annat 

rörande den beslutade folkpensioneringens väntade inflytande på hithörande frågor, innan 

staden definitivt beslutade sig för ett så stort företag som utförandet av den föreslagna 

arbetsinrättningen. Sedan den samfällda drätselkammaren därefter den 14 februari 1914, § 13, 

beslutit att tillsätta en komité, bestående av herrar Sander, Axel Nilsson och stadskamreraren 

med uppdrag att inkomma med förslag till yttrande i ärendet, hade kommiterade uti nu 

avlämnat yttrande hemställt, att drätselkammaren ville föreslå stadsfullmäktige att lämna 

fattigvårdstyrelsen i uppdrag att inkomma med nytt förslag i saken avseende en reducering av 

den föreslagna nybyggnadens storlek och arbetsinrättningens omfång i enlighet med de 

synpunkter, som komiterade i sitt yttrande framhållit samt att till förslaget måtte fogas 

situationsplan och nödiga ritningar till de olika byggnaderna. Efter anteckning häraf beslutade 

kammaren att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till kommitterade ifrågavarande 

förslag. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 25 februari 1915, § 19, till drätselkammaren 

överlämnat en framställning från Oscar Vidlund och O.Segergren om vidtagande av åtgärder i 

syfte att få frågan om en kommunal vedgårds inrättande under behandling hos fullmäktige, 

beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet att överlämna skrivelsen till 

fattigvårdsstyrelsen med det uttalandet, att det syntes drätselkammaren lämpligt att styrelsen 

ville vidtaga åtgärder för anordnande av en kommunal vedgård oberoede av lösningen av 

frågan om den kommunala arbetsinrättningen. 

 

§7. 

Sedan kustbefästningskommissionen erhållit del av drätselkammarens protokoll den 29 

nästlidne juli, § 5, rörande det område staden har att tillhandahålla Kronan å Hamnholmen, 

hade kommissionen i skrivelse föreslagit att drätselkammaren ville utfärda gåvobrev till 

Kronan på det område å Hamnholmen om c:a 1 hars ytvidd, som å en skrivelsen bilagd karta 

utmärkta med röd färg och betecknats med bokstaven A, med rätt för ägaren att nyttja ett 

angränsande område, som å ovannämnda karta utmärkts med blå färg och betecknats med 

bokstaven B med förbehåll att nyttjanderätten i sådant fall skall upphöra så snart områdets 

undanschaktande av Luleå stad påkallas för Tjuvholmssundets utvidgning, dock att 

nyttjanderätten i så fall skall upphöra allenast för den del, som för ändamålet undanschaktats. 

Vid föredragning av detta ärende beslutade kammaren att då kommissionens förslag faktiskt 

innebär ett upplåtande av ett större område än det av stadsfullmäktige den 3 nästlidne juni 

beslutade, hänskjuts ärendets avgörande till stadsfullmäktige med hemställan tillika att 

stadsfullmäktige ville bifalla kommissionens förslag med följande ändringar och 



inskränkningar i nyttjanderätten av förutnämnda område B nämligen; att nyttjanderätten till 

detta område upphör, i den mån staden behöver området för breddning eller fördjupning av 

inseglingsrännan genom Tjuvholmssundet samt att nyttjanderätten icke får hindra staden att 

för behövlig tillsyn och reparation av kanalanläggningen efter överenskommelse i varje fall 

använda sig av området. 

 

§8. 

Beslutade drätselkammaren att detta protokoll skulle justeras av ordföranden och vice 

ordföranden. 

 

                                                                                   Som ovan 

Justeras                                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                                               K.H.Santesson 

H.K:Brändström”  

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 9 

augusti 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson och Edström. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 15 nästlidne juli. 

 

§2. 

Sedan anmält blivit att firman Bröderna Sandqvist trots upprepad påminnelse icke erlagt 

förfallen hyra, 278 kronor för förhyrd butikslägenhet i stadshuset, beslutade drätselkammaren 

att dels hos Överexekutor begära kvarstad å firmans i lokalen befintliga egendom, dels hos 

samma myndighet begära handräckning för beloppets utfående; och förklarades protokollet i 

denna del genast justerat. 

 

§3. 

Uppdrogs till ordföranden att å drätselkammarens vägnar verkställa utlottning av de 

obligationer, vilka för fullgörande af föreskrifven amortering av Luleå stads lån av åren 1890, 

1900, 1901 och 1909 böra inlösas. 

 

§4. 

Sedan Norrbottens – Tidningens Tryckeri AB översänt räkning å kr.15:30 å diverse annonser, 

som införts i nämnda tidning under tiden 5 – 21 januari, utan att vara beordrade af 

drätselkammaren, beslutade nämnden att med stöd av stadsfullmäktiges beslut den 17 

december 1914, §1 10, utbetala räkningen i fråga. Beslutet fattades efter votering med 2 

röster, avgivna av ordföranden och herr Danielsson, mot 2, herrar Sandström och Edström, 

vilka ansåge att, då annonserna införts i tidningen utan att ha beordrats av drätselkammaren 

och innan stadsfullmäktige förenämnda beslut vunnit laga kraft, icke borde betalas av 

kammaren. 

 

                                                                      Som ovan 

Justeras                                                         Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                                K.H.Santesson 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammaren tekniska nämnd i Luleå den 10 

augusti 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och Schultz. Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 2 innevarande augusti. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade vid återremiss till drätselkammaren av ärendet för anordnandet av ett 

egnahemsområde för Statens Järnvägars verkstadspersonal i Notviken till remisshandlingarna 

fogat en från distriktschefen C.A. Schutltz under hand till fullmäktige inlämnad skrivelse, däri 

meddelas, att Kungl.Järnvägsstyrelsen är villig att biträda en eventuel överenskommelse ang. 

utbyte av mark för verkstadspersonalens egna hem på sätt och villkor, som i förenämnda 

skrivelse angivas, nämligen att den tilltänkta eganhemskolonien vid Gammelstadsviken i 

stället bliver förlagd å ett område om 223.514 kvm söder om järnvägsverkstaden, förbindande 

sig Stadsfullmäktige därvid att av angivna område tillhandahålla Statens Järnvägar mark i 

mån av behov till byggnadstomter åt verkstadspersonalen till ett pris av 35 öre pr kvm, dock 

under förutsättning att Järnvägen inom ett år efter beslutets fattande gör ett första inköp av 

egnahemstomter för sammanlagt minst 10000 kronor, men i övrigt med samma skyldigheter 

för staden som i Stadsfullmäktiges beslut av år 1907 angivits beträffande anordnandet av 

vägar samt vatten- och avloppsledningar inom området. Sedan nämnden beslutit att uppdraga 

åt statsingenjören att inkomma med utredning och yttrande över förutnämnda Statens 

Järnvägars förslag, hade stadsingenjören nu med avlämnande av infordrade anbud inkommit 

med följande utredning i ärendet: ”Enligt förut avgiven tablå bliva förstahandskostnaderna i 

alternativet Moritsängen 28250:- kronor och i alternativet Notviken 31365:34. Med i senare 

avgivna anbud fästade villkor, exakta uträkningen m.m. ställa sig siffrorna respektive 28250:- 

och 31164:11 kronor. I förra fallet förlorar staden ett skogsbestånd, vars värde enligt uppgift 

torde böra sättas till c:a 2900:- kronor och i första hand arrendet för delen väster om järnvägen 

kronor 178:50 pr år samt sedermera även arrendet för återstoden av Moritsängen kronor 114:- 

pr år. I senare fallet måste staden enligt det nya anbudet avstå från donationsjordslösen eller 

avgäld kronor 32:45 pr år kapitaliserat efter 4 5 kronor 811.33, men erhåller staden, enligt 

erbjudande av herr Linder, ett arrende av 27:- kronor pr tunnland och år för den mark, som 

icke genast tages i bruk av de områden, som avses i Linders och Johanssons anbud och som 

Järnvägen icke tycks vilja lösa för mer än 10000:- kronor till att börja med, torde dessa 

områden kunna utarrenderas d.v.s c:a 25,5 tunnland. Räknas då med ett arrende av 20:- kronor 

pr tunnland skulle staden erhålla 510:- kronor pr år, varemot förloras värdet av skogsbestånd 

eller c:a 1300 kronor i förra fallet bör således förstahandskostnaden ökas med ett belopp 

motsvarande det minskade arrendet eller efter samma beräkning kronor 10.200:- och ökas 

med omnämnda tillägg kronor 811.33 jämte beräknat skogsvärde å utbytt del av vreten 417 – 

419 kronor 500:-. Förstahandskostnaden bliver då respektive kronor 30820:- och kronor 

22275:44. I föregående tablå avseende slutliga kostnaden för tomtmark pr kvm. måste ock 

tilläggas ovanstående summor, vadan tomtpriserna ställa sig enligt nedanstående tablå: 

 

Anläggning vid Moritsängen. 

Vattenledning till området………………………………………………………..16250:- 

Utlopp…………………………………………………………………………….12000:- 

Vatten- och avloppsledningar inom området……………………………………..30000:- 

Gator………………………………………………………………………………11000:- 



Skogsvärde………………………………………………………………………… 2900:- 

Arrendeförlust………………………………………………………………………..4850:-  

Tillhopa Kronor 77000:- 

 

Anläggning vid Notviken 

Marklösen…………………………………………………………………………….28.965:44 

Skogsvärde å utbytt del av vreten 417 – 419 …………………………………………...500:- 

Stadens egen mark, 201,72 ar å 700:- pr tid………………………………………… .2860:38 

Stadens egen mark, 650,05 ar å 400:- pr tid. (incl.skogsv.)…………………………….4936:13 

Utlopp…………………………………………………………………………………...3000:- 

Vatten- och avloppsledningar inom området, 2000 mtr á 15:-………………………... 30000:- 

Gator, 2750 mtr á 4:-………………………………………………………………… ..11000:- 

Kronor…………………………………………………………………………………81272:- 

                                              

d.v.s att staden för att återfå sina utgifter och erhålla ersättning för minskade tillgångar skulle 

behöva sätta tomtpriset beräknat efter en sammanlagd tomtareal av 174,000 kvm till 

respektive 44 oxh 47 öre pr kvm. Förlusten för staden bliver således i alternativet Moritsängen 

icke villig att lösa tomtmark eller tomter för mer än c:a 5,000:- kronor, men i alternativet 

Notviken för c:a 10,000:- kronor. och bliver i så fall den räntelösa förstahandskostnaden 

respektive 25,820:- kronor och 12.275:44. Skulle man vilja tänka sig ett tredje alternativ 

bestående uti att staden vidhölle i sitt åtagande till Järnvägen av den 14-11-07 och till 

verkstadsarbetarne uppläte det område, som ligger närmast söder om verkstadsområdet och 

som bildas av i stadens ägo befintliga mark jämte det senast av L.Linder inköpta området, 

eller det område, som avses i drätselkammarens förslag till Stadsfullmäktige den 14 maj 1915, 

bleve kostnaden i detta alternativ:  

Marklösen……………………………………………………………………………..4439:38 

Skogsvärde å utbytt del av vreten 417 – 419…………………………………………..500:- 

Stadens egen mark (se ovan)…………………………………………………………..7796:51 

Utlopp………………………………………………………………………………….1500:- 

Transport………………………………………………………………………………14235:89 

Vatten- och avloppsledningar inom området, 800 mtr á 15:- 12000:- 

Gator, 1000 mtr á 4:-……………………………………………………Kronor……..30235:89 

d.v.s. att staden för att återfå utlägg och erhålla ersättning för minskade tillgångar behöver 

sätta priset för c:a 69,000 kvm tomtmark till 44 öre pr kvm eller i genomsnitt pr tomt om 1100 

kvm kronor 500:-. Luleå den 10 augusti 1915. Erik Kinnman” 

Å de markområden, vars inköp äro erforderliga för förslagets genomförande, hade 

stadsingenjören erhållit följande anbud å försäljning av desamma till staden: 

E.A.Johansson; Refveln, del av vreten n:o 434 – 447 å Mjölkudden till ett pris av kronor 

4216:36 mot villkor att han erhåller nyttjanderätt till vretdelen under år 1915, att han får 

behålla på vretdelen befintliga lador, att han får arrendekontrakt å s.k. Rutviksängen av den 7 

juni 1908, vilket utlöper den 1 maj 1918, förlängt på ytterligare tjugofem (25) år, räknat från 

den dag eventuel uppgörelse enligt detta anbud göres och på i detsamma stipulerade villkor. 

J.Olsson, del av vreten n:ris 434 – 447 å Mjölkudden till ett pris av kronor 5000:-, varvid han 

förbehåller sig rätt till bärgning av årets skörd, rätt till å vretdelen befintliga hus och lador, 

stadens tillstånd till uppförande av boningshus jämte uthus å vreten n:is 348 – 352 samt att 

byggnaderna å vreten n:o 434 – 447 få kvarstå till den 1 julki 1916. 

Lina Linder, delar av vretarne n:is 426 – 429 , 430 – 432, 433 och 434 – 437 å Mjölkudden, å 

anbudet vidfogad karta med bokstäverna A,B och C och med röd, violett och gul färg 

betecknade områden, delarna A, B för ett pris av 900 kronor pr tunnland och delen C för ett 

pris av 800 kronor pr tunnland, tillhopa kronor 19,037:75., varifrån dock avgår kronor 



4439:38 eller erhållen likvid för det område, som fru Linder enligt köpebrev av den 10 augusti 

1915 till staden försålt för samma ändamål eller saldo kronor 14598:37 och varande vid 

anbudet fäst följande förbehåll, fri utfartsväg till landsvägen från hennes återstående områden 

samt befrielse från vidare avgäld enligt mellan drätselkammaren och Luleå Fastighets AB den 

31 december 1906 träffad överenskommelse i donationsprocessen, i vad den utgår för det i 

anbudet avsedda området. Samtliga anbud gälla till den i nästkommande oktober. Vid 

föredragning av ärendet beslutade nämnden först att hos stadsfullmäktige tillstyrka till 

antagande Statens Järnvägars förenämnda förslag till utbyte av egnahemsområde med den 

ändring dock att Statens Järnvägar inom ett år efter beslutets fattande verkställer ett första 

inköp av tomter för minst 15000 kronor, samt att Stadsfullmäktige, i händelse av bifall till 

detta förslag och under förutsättning att överenskommelse kan träffas med Statens Järnvägar i 

enlighet med ovanstående, ville besluta: att inköpa de enligt förestående av E.A.Johansson, 

J.Olsson och Lina Linder enligt anbud med däri innefattande villkor och förbehåll erbjudna 

områdena för ett sammanlagt pris av 28,975:36, samt att hos Kungl.Maj:t göra underdånig 

framställning om tillstånd att få till Statens Järnvägar med äganderätt upplåta mark av 

vretarna n:is 868, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 707 och 738 eller det område, som 

ligger emellan en å vidlagd karta dragen röd linje och verkstadsområdet. Nämnden beslutade 

vidare, att därest Statens Järnvägar icke skulle befinnas villiga att träffa överenskommelse om 

utbyte av egnaområdet på av nämnden föreslaget sätt, vidhålla sitt förslag av den 14 maj 

1915, § 2, vilket innebär, att något utbyte av mark icke skall förekomma samt att Statens 

Järnvägar på sin förfrågan, när vatten- och avloppsledningar m.m kunna beräknas bli 

iordningställda till det år 1907 upplåtna området, skall erhålla det svar, nämnden i sitt 

förenämnda protokoll föreslagit, samt att Stadsfullmäktige vidare ville besluta att godkänna 

nämndens förslag av den 14 maj 1915 till plan och tomtindelning för det föreslagna 

egnahemsområdet, att hos Kungl.Maj:t göra underdåning framställning om tillstånd att få till 

det. Vid Statens Järnvägars verkstad vid Notviken nu eller framdeles anställd personal med 

äganderätt upplåta mark av vretarne n:is 688, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 707 och 

738 eller det område, som ligger mellan en å vidlagd karta dragen röd linje och 

verkstadsområdet. Nämnden beslutade slutligen att hänskjuta ärendet till samfällda 

drätselkammaren; och skulle herr Schultz, enligt åtagande innan ärendet företogs till 

behandling i samfällda kammaren, efterhöra hos Kungl. Järnvägsstyrelsen om Statens 

Järnvägar äro villiga att ingå på det av nämnden gjorda förslaget. Anhöll herr Schultz om 

anteckning till protokollet, att han icke deltagit i nämndens beslut; och skulle protokollet vad 

detta ärende beträffar justeras av Ordförande och herr Fernlund. 

 

§3. 

Sedan drätselkammaren till Stadsfullmäktige överlämnat en av Lina Linder gjord ansökan att 

få utbyta 6615 kvm. av henne tillhöriga vreten n.o 447 mot lika stor areal av staden tillhöriga 

vreten n:o 447 mot lika stor areal av staden tillhöriga vreten n:o 418 – 420 enligt handlingarne 

bifogad karta som för egen del tillstyrkt bifall till ansökningen under villkor, att sökanden 

lämnade ersättning till staden för den å det tillbytta området växande skogen, hade 

Stadsfullmäktige den 23 mars 1911 beslutit att bifalla ansökningen på av drätselkammaren 

föreslagit villkor. Som Lina Linder, vilken håller före att, då staden erhåller ett avröjt, till 

betesmark dugligt område, men avstår endast en stenig skogsmark, bytet borde ske jämt om 

jämt, därför icke velat gå in på bytesavtalet, har drätselkammaren icke kunnat verkställa 

beslutet. Som emellertid den mark, som ifrågavarande ägobyte svarar att tillföra staden ingår i 

det område, som avses skola anordnas till egnahemsområde för verkstadspersonalen vare sig 

området överlåtes till Statens Järnvägar eller alternativt behållen av staden för att uppdelas till 

tomter för ifrågavarande ändamål, för drätselkammaren härmed föreslå, att Stadsfullmäktige 

dels ville godkänna det föreslagna ägoutbytet med Lina Lidner med frångående av det av 



Fullmäktige den 23 mars 1911 satta villkoret, att Linder skall lämna ersättning till staden för 

den å det tillbytta området växande skogen, dels ock besluta att hos Kungl. Maj:t göra 

underdånig ansökan att få i byte med fru Linder föryttra ifrågavarande mark till henne. 

 

§4. 

På tillstyrkan av brandchefen beslutade nämnden att bevilja brandmannen A.H.Björk begärd 

tjänstledighet under tiden 11 augusti – 28 oktober innevarande år för fullgörande av 

krigstjänstgöring. 

 

§5. 

Sedan stadsingenjören i skrivelse hemställt, att drätselkammaren på anförda skäl ville ersätta 

jordbanken vid fastigheten n:o 151 med en betonmur för en kostnad av kronor 161:50, 

beslutade nämnden att avslå framställningen. 

 

§6. 

T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till drästelkammaren meddelat, att 

Accumulatoren – Fabrik Aktiengesellschaft, som enligt kontrakt ombesörjer underhållet av 

elektricitetsverkets accumulatorbatteri och har för avsikt att vid utlöpandet av kontraktstiden 

företaga en större reparation av halva antalet av batteriets kärl, vilka äro mycket bristfälliga, 

för ett pris av i ett för allt 5730:- kronor. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att 

hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att Fullmäktige ville med antagande av firmans anbud 

besluta, att arbetet skall utföras under innevarande år, samt att erforderligt anslag skall 

upptagas i verkets förslag till stat för nästkommande år. Protokollet förklarades i denna del 

omedelbart justerat. 

 

§7. 

T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt att för 

verkets eget behov och för  försäljning måtte få från Luth & Rosén succesivt i mån av behov 

enligt anbud inköpas dels c:a 1000 st. Votanlampor à 10 - 50 nlj. Till ett pris av 90 öre pr 

lampa, dels 25 à 30 st.Votan ½ watts lampor till ett pris för 200, 300 och 400 nlj. av 

respektive kr. 3:90, 6:75 och 7:30 , allt fritt Luleå. Vid föredragning av ärendet beslutade 

nämnden att bifalla framställningen. 

 

§8. 

August Fredriksson hade i till Stadsfullmäktige ställd skrivelse föreslagit, att ett ägoutbyte 

mellan honom och staden måtte få göras på så sätt, att staden till sökanden avstår den del av 

fastigheten n:o 476, som faller inom tomt n:o 4 i kvarteret Gladan, mot att sökanden till 

staden överlåter motsvarande areal av fastigheten n:o 478, fallande inom Sandviksgatan, allt i 

enlighet med ärendet bifogad karta. På tillstyrkan av stadsingenjören beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till ansökningen. 

 

                                                                                    Som ovan 

Justeradt 6/9 1915                                                       Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                                        K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 augusti 1915. 

 

Närvarande:Herrar Burström,Falk,Nordlandet,Aurén och Mattsson ävensom Hamnmästaren. 

 



 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 13 och 28 sistlidne juli för den 2 innevarande 

augusti. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för den sistförflutna augusti månad. 

 

§3. 

Sedan Hamndirektionen på sätt protokollet för den 13 sistlidne april § 10 utvisar lämnat 

Hamnmästaren i uppdrag att inkomma med kostnadsförslag till reparation att bryggerikajen, 

samt att underhandla med ägarne till den del av kajen, som icke ägas av staden, huru de 

ställde sig till förslaget om kajens slopande och ersättande med en strandskoning, hade 

Hamnmästaren nu inkommit med kostnadsförslag till berörda reparationers utförande slutande 

å 7000 kronor ävensom med förklaring från ägarne till den del av kajen, som icke ägdes av 

staden, att dessa ingenting hade att erinra mot strandskonings framdragande utmed deras del 

av sagda kaj, så framt desamma ej komme att drabbas av kostnaden härför. Vid ärendets 

föredragning att låta reparera bryggerikajen i enlighet med Hamnmästaren ovannämnda 

förslag,vartill nödigt anslag skulle upptagas i 1916 års stat, ävensom att lämna Hamnmästaren 

i uppdrag att infordra anbud å för reparationsarbetenas utförande nödigt virke. 

 

§4. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§5. 

Till Hamndirektionen hade J.F Thelin inkommit med anhållan om bidrag till kostnader för 

läkarevård åt dennes dotter Elisabeth, vilken skadats å Luleå södra kaj under därstädes 

pågående reparationsarbeten, och beslöt Hamndirektionen vid ärendets behandling att 

remittera detsamma till Hamnmästaren för yttrande. 

 

                                                                                Som ovan 

Justeradt den 18/9 1915                                          In fidem 

Gustaf Burström”                                                    Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 16 augusti 1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Grafström och Olsson. 

 

§1. 

Fördedrogs en av herrar Rosengren, Olsson och Hellstén upprättad förteckning över diverse 

inventarier, som omedelbart borde anskaffas till Epidemisjukhuset, varvid herr Rosengren 

meddelade att endast sådana inventarier, som vore oundgängligen nödvändiga, upptagits i 

förteckningen, samt att nyanskaffningen beräknades draga en kostnad av i runt tal 2000 

kronor. Stadsläkaren framhöll, att han i händelse av en epidemi, taga sig ansvaret för de 

sjukas vård, därest de föreslagna inventarierna i nämnvärd mån reducerades. Efter 

föredragning härav beslöt nämnden att överlämna förteckningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan, att ett förslagsanslag av 2000 kronor måtte ställas till nämndens förfogande i och 

för inköp av de föreslagna inventarierna. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 



 

§2. 

Anmälde sekreteraren, att enligt från Atlas verkstäder ingånget meddelande den av nämnden 

beställda desinfektionsugnen att mottaga ugnen samt uppgöra med lämplig person eller firma 

om dess inmontering. 

 

Justeradt:                                            Som ovan 

F. Rosengren”                                   Å tjänstens vägnar 

                                                           J.O.Dahl 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 20 augusti 1915. 

 

Närvarande: Herr vice Ordförande, samt Herrar Flemström,Westerberg,Thurfjell, Brändström, 

Aurén, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, fröken Holm, Herrar Algot Lind, Falk, Flodmark, 

Hansson, Palm, Edström, Nilsson, Sölvén, Hage, Gillqvist, Vidlund, Forsgren och K.A.Lind, 

varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Wallin, Carlgren, Lindgren, Fernlund, 

Sandberg och D. Andersson samt fröken Svensson ej kunnat med kallelse anträffas, herrar 

Wallin och Fernlund voro på grund av resa hindrade att bevista sammanträdet och herr 

Sandberg var frånvarande utan anmält laga förfall. 

 

§1. 

Utsagos Herrar Edström och Sölwén att jämte herr vice ordföranden tisdagen den 24 

innevarande augusti klockan 5 e.m justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med tillkännagivande att 

vid verkställd röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i Stadsfullmäktige efter från 

orten avflyttade lektor P.Segerstedt, järnhandlaren K.A.Lind blivit vald till Stadsfullmäktige. 

 

§3. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktige hade någon erinran att göra emot det vid 

Stadsfullmäktiges sammanträde den 3 sistlidne juni förda protokoll. 

 

§4. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet infordrat Stadsfullmäktige underdåniga 

förklaring i anledning av de besvär kassören Axel Nilsson hos Kungl.Maj:t anfört över 

Konungens Befallningshavandes utslag den 28 juni 1915 i fråga om Stadsfullmäktiges beslut 

om beviljande av rätt till detaljhandel med brännvin i staden för åren 1916 – 1918, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att i sådant hänseende endast 

hemställa att Kungl.Maj:t på de överklagade utslaget anförda skäl ville lämna besvären utan 

avseende. Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 7, vilka senare avgåvos för ett 

av herr Hage väckt förslag, att Stadsfullmäktige skulle instämma i de underdåniga besvären. 

 

§5. 

Efter föredragning av en från länets livsmedelskommission inkommen skrivelse med en del 

erinringar i fråga om anskaffande av tillräcklig tillgång för länets bebyggare på nödvändiga 

livsmedel och hushållsbränsle beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

att överlämna skrivelsen till stadens livsmedelskommité. 

 

 



 

§6. 

Uti avgivet yttrande över från Luleå Köpmannaförening till Stadsfullmäktige ingiven 

framställning angående tolkning av en i 1910 – 1914 års hamntaxa införd bestämmelse, att 

hamnavgift erlägges för varor, som i hamnen lossas eller lastas samt därvid föres över 

hamninrättningen tillhörig kaj eller brygga, hade hamndirektionen, som funne taxans 

bestämmelse i frågavarande punkt fullt klar, gjort det uttalande, att tolkning av hamntaxan, 

om sådan verkligen skulle anses erforderlig, icke torde, då densamma är fastställd av 

Kungl.Maj:t tillkomma Stadsfullmäktige. Vid föredragning av detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att framställningen icke skulle till 

någon åtgärd föranleda. 

 

§7. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av styrelsen för 

Tekniska skolan i Luleå gjord begäran, dels om ett anslag för skolans fortsatta verksamhet av 

1500 kronor för vart och ett av åren 1916 – 1918 förutom fri upplåtelse av de lokaler, över 

vilka skolan nu förfogar, jämte fritt vatten eller samma förmåner, som kommit skolan till del 

under tiden 1913 – 1915 , dels ock att Stadsfullmäktige ville lämna styrelsen i uppdrag att hos 

Kung.Maj:t göra underdånig framställning om statsbidrag till skolan för nämnda treårsperiod, 

hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till den av skolans styrelse 

gjorda framställning. Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla framställningen samt bestämde, att erfoderliga medel skulle 

anskaffas genom taxering. 

 

§8. 

Hos Drätselkammaren hade maskinisten F. Lindblom anhållit om ytterligare 

olycksfallsersättning för sonen David Lindblom med kronor 2:25 pr arbetsdag från den 8 

februari till den 18 maj 1915 eller för 80 dagar jämte särskild ersättning för de direkta 

uppgifterna för olycksfallet, nämligen lasarettsvård, massagebehandling och läkarebesök med 

tillhopa kronor 188:95. Av en utav Stadskamreraren verkställd utredning i ärendet 

inhämtades, att den av Stadsfullmäktige genom beslut den 26 mars 1915 beviljade 

ersättningen av kronor 2:25 pr dag redan utgör en ersättning dubbelt så stor som staden eljest 

plägar lämna vid inträffade olycksfall samt att Drätselkammaren förutsatt, att detta belopp 

skulle utgöra ersättning i ett för allt, så att Lindblom för de då anslagna medlen kronor 407:25 

själv skulle bekosta lasarettsvård, läkare och massage, vilket ock tydligt framgår av till 

ärendet fogade handlingar. Drätselkammaren hade överlämnat framställningen till 

Stadsfullmäktige samt därvid avstyrkt bifall till densamma, i vad den avsåge ersättning för 

ådragna kostnader för lasarettsvård m.m., men tillika hemställt, att fullmäktige ville tilldela 

Lindblom en fortsatt ersättning för tiden 9 februari – 17 maj 1915 med kronor 2:25 pr dag 

eller tillhopa 180 kronor. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige 

Drätselkammarens förslag samt bestämde, att beviljade beloppet skulle utgå ur 

olycksfallsförsäkringsfonden.  

 

§9. 

Sedan Drätselkammaren uti avgivet yttrande över en av styrelsen för Tekniska skolans 

föreläsningsanstalt hos Stadsfullmäktige gjord begäran om beviljande av ett anslag av 600 

kronor för upprätthållande av anstaltens verksamhet under år 1916 tillstyrkt det begärda 

anslagets beviljande, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att 

bevilja anslaget ifråga att anskaffas genom uttaxering. 

 



 

§10. 

Hos Stadsfullmäktige hade verkstadsarbetaren E.L. Larsson anhållit om tillstånd att å honom 

tillhörig del av vretan n:o 803; få med bibehållande av uthusets storlek flytta detsamma i 

enlighet med ansökningen bifogad karta. Sedan Stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt 

ansökningen, hade Drätselkammaren, enär ombyggnaden av boningshuset redan vore utförd, 

hos Stadsfullmäktige hemställt om avslag å desamma. Vid föredragning av detta ärende 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att framställningen, i vad den 

avsåge den redan utförda ändringen av boningshuset, ej skulle till någon åtgärd föranleda, 

men att sökanden skulle erhålla begärt tillstånd att flytta uthusbyggnaden på sätt kartan 

utvisar. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av V Oskarsson gjord 

ansökan om tillstånd att få omändra en å stadens del av vretan n:o 72 – 76 stående byggnad i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta. Stadsbyggmästaren i avgivet yttrande på anförda 

skäl avstyrkt bifall till ansökningen, hade Drätselkammaren, som redan 22 oktober 1914 

meddelat Oskarsson, att byggnaden ifråga, som till största delen ligger i Pilgatan å stadens 

mark, snarast bör borttagas, hemställt, att då stadsplanelagens §§ 40, lägga hinder i vägen för 

bifall till ansökningen. Stadsfullmäktige ville avslåt densamma. Vid föredragning av detta 

ärende beslöto Stadsfullmäktige på torsdag av Beredningsnämnden att förklara sig ej hava 

något att för sin del erinra emot den begärda förändringen av byggnaden, dock att beslut ej 

innburit något tillstånd för sökanden att hava byggnaden kvarstående å stadens mark längre än 

Drätselkammaren, kunde finna skäl att medgiva. 

 

§12. 

Med åberopande av Kungl.Kungörelsen den 29 oktober 1909 angående avlöning åt lärarinnor 

vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m.m hade föreståndarinnan vid Luleå 

Elementarläroverk för flickor hos Stadsfullmäktige anhållit att för treårsperioder 1916 – 1918 

erhålla dels ett årligt bidrag till de vid läroverket anställda lärarinnors ålderstillägg uppgående 

till hälften av det belopp staten för samma ändamål tillskjuter, dels ock ett årligt bidrag till de 

vid läroverket anställda lärarinnornas pensionering enligt de i Kungl.Kungörelsen den 23 

december 1910 stadgade grunder. Sedan Drätselkammaren uti angivet yttrande tillstyrkt bifall 

till denna framställning, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att 

bifalla densamma samt föreskrevo, att beviljade anslagen skulle uttaxeras. 

 

§13. 

Mantalsskrivningsförrättaren i Luleå stad hade till Drätselkammaren överlämnat av 

Konungens Befallningshavande i länet den 10 maj 1915 meddelat utslag i fråga om 

mantalsskrivningsorten för följande personer: 

Arbetaren Axel Nilsson Stensson 

Arbetaren Emil Axelsson 

Arbetaren Karl Johan Nilsson Sundqvist 

Arbetaren Hjalmar Laurentius Olsson 

Arbetaren Oskar Andreas Nordström 

Axel William Olofsson 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att hos Stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige 

ville bemyndiga Drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe förordnar att hos Kungl. 

Kammarrätten anföra besvär över Konungens Befallningshavandes ifrågavarande utslag. Vid 



behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att 

bevilja Drätselkammaren det begärda bemyndigandet. 

§14. 

Avlägsnade sig herr Westerberg med Stadsfullmäktiges medgivande från sammanträdet. 

 

§15. 

Sedan Stadsingenjören hos Drätselkammaren anhållit, att en olycksfallsersättning av kronor 

5:36, utgörande kostnad för läkarearvode och medicin, måtte tilldelas arbetaren A. Hornberg, 

vilken under arbete för staden skadat sin läpp, hade Drätselkammaren med bifall härtill 

beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att det begärda beloppet kronor 5:36 måtte få 

utbetalas till Hornberg ur olycksfalls- och försäkringsfonden. På Beredningsnämndens 

hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§16. 

För arbetaren F.Sandström, som den 29 maj 1915 under arbete för staden skadat sitt ena öga, 

hade Stadsingenjören hos Drätselkammaren begärt ersättning för den tid av 10 dagar 

Sandström enligt läkarebetyg varit på grund av skadan oförmögen till arbete med halv 

dagspenning eller kr. 2.15 per dag samt för läkarearvode och medicin kr.19:47 eller tillhopa 

kr. 40:97. Drätselkammaren hade överlämnat ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan, att 

Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att utbetala det begärda beloppet att utgå av 

olycksfallsförsäkringsfonden. Vid ärendets behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan 

av Beredningsnämnden detta drätselkammarens förslag.  

 

§17. 

Uti avgivet yttrande över en av Hälsovårdsnämnden hos Stadsfullmäktige gjord framställning 

om bemyndigande att få för 64 kronor inköpa diverse uppräknade inventarier, i användning 

vid epidemisjukhuset, men tllhöriga förre vaktmästaren därstädes C.F Johansson, hade 

Drätselkammaren tillstyrkkt bifall till Hälsovårdsnämndens begäran, men tillika med stöd av 

den nya arrendelagen, § 18, föreslagit, att ersättning till Johansson jämväl skulle utgå för de 

erbjudna buskarna och växterna med 27 kronor. Vid behandling av detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag 

samt bestämde, att köpeskillingen 91 kronor skulle utgå av tillgängliga medel i Hälsovårds-

nämndens stat. 

 

§18. 

Sedan Drätselkammaren till Stadfullmäktige översänt en av Stadskamreraren avlämnad 

avkortningsförteckning över obetalda avgifter till elektricitetsverket för åren 1910 – 1912, 

upptagande ett belopp av kronor 21:82, med hemställan att desamma måtte få i räkenskapen 

avskrivas, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att godkänna nämnda 

avskrivning. 

 

§19. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

Emma Wennberg om rätt att få ha en byggnad kvarstående å staden tillhöriga fastigheten n:o 

232. Sedan Stadskamreraren i enlighet med erhållet uppdrag avgivit yttrande över 

framställningen, hade Drätselkammaren på av stadskamreraren anförda skäl hemställt om 

avslag å densamma. 

 

§20. 



T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att 

Acculatoren Fabrik Aktiengesellschaft, som enligt kontrakt ombesörjer underhållet av större 

reparation av detsamma, inlämnat anbud å utbyte i sammanhang med reparationen av halva 

antalet av batteriets kärl, vilka äro mycket bristfälliga, för ett pris av i ett för allt 5,730 kronor. 

Drätselkammaren hade hos Stadsfullmäktige föreslagit, att fullmäktige ville med antagande av 

firmans anbud besluta, att arbetet skall utföras under innevarande år samt att erforderligt 

anslag skall upptagas i verkets förslag till stat för år 1916. Vid behandling av detta ärende 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens 

förslag. 

 

§21. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av Ture Hagberg gjord anhållan om 

tillstånd till uppförande av en sommarstuga å honom tillhöriga vretan n:o 189 – 191 vid 

Lulsundet i enlighet med företedd ritning. Vid föredragning i Drätselkammaren av ärendet 

upplystes, att grunden till byggnaden blivit lagd under nästlidne maj månad och att stommen 

till byggnaden befunnits uppförd redan den 12 juni eller samma dag som ansökningen ankom 

till Drätselkammaren på remiss från Stadsfullmäktige. Drätselkammaren hade därefter beslutit 

att återställa ansökningen till Stadsfullmäktige med hänvisning till Stadsfullmäktiges beslut 

den 20 december 1909, § 15, samt tillika meddela, att Drätselkammaren till fullgörande av 

Stadsfullmäktiges uppdrag till kammaren den 28 nästlidne januari, § 6, under sistlidne maj 

månad genom införande av kungörelse i ortstidningarne bringat Stadsfullmäktiges 

ovannämnda beslut av år 1909 till allmänhetens kännedom. Vid behandling av detta ärende 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå ansökningen. 

 

§22. 

Sedan Stadsfullmäktige i årets stat under rubrik 35 avsatt kronor 610:68, utgörande 2 % av 

brännvinsmedlen, till sjukkassor, läsrum m.fl. sociala ändamål, hade stadskamreraren enligt 

uppdrag uppgjort förslag till fördelning av dessa medel. Av stadskamrerarens utredning 

inhämtades att 7 stycken ansökningar, därav 3 stycken först under innevarande år, inkommit 

med ett sammanlagt anslagskrav av 1,136 kronor, vartill kommer logen Vaken av I.O.G.T. 

som ej anhållit om visst belopp. Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren i 

enlighet med vad stadskamreraren föreslagit, beslutat att då anslagskravet utgör ett belopp 

ungefär dubbelt mot det av Stadsfullmäktige anslagna, föreslå Stadsfullmäktige att reducera 

de begärda anslagen till ungefär hälften vardera och tilldela logen Vaken överskottet, varvid 

de olika anslagen skulle bliva: 

Frälsningsarmén slumstation………………………………….Kr. 100:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa n:o 206 och Nykterhetsvännernas sjuk & begravningskassa n:o 

105, tillhopa……………………………………………………kr. 60:- 

Nationalgodtemplarordens 3 loger 45 kr vardera……………...kr.135:- 

Luleå arbetsstuga……………………………………………….kr.200:- 

Luleå simkklubb………………………………………………..kr.  75:- 

Logen Vaken, Mjölkudden…………………………………….kr.   40:- 

Tillhopa                                                                                       kr. 610:- 

 

Därjäme hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte fästa det villkor vid 

anslagens beviljande, att redogörelse för medlens användning skall lämnas till 

Drätselkammaren. Vid föredragning av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden detta Drätselkammarens förslag. 

 

§23. 



På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att lägga till handlingarne ett 

från Hälsovårdsnämnden inkommet meddelande, att Hälsovårdsnämnden på framställning av 

Kungl. Medicinalstyrelsen beslutit att till vård å epidemisjukhuset mottaga sådana sårade 

krigsfångar, vilka av en eller annan anledning icke kunna vidare transporteras. 

 

§24. 

Vid föredragning av en från revisorerna av stadsfogdens räkenskaper för åren 1905 – 1913 

inkommen räkning på förslag av Beredningsnämnden att till betalning godkänna densamma 

samt bestämde, att beloppet skulle uttaxeras. 

 

§25. 

Källarmästarne G & J. Edberg hade i skrivelse till Drätselkammaren gjort framställning om 

att få det i första våningens av stadshusets östra flygel belägna badrummet uppflyttat till den 

plats i andra våningens vestra flygel, där f.n. klosetterna äro belägna, av skäl att det nuvarande 

badrummet är för sitt ändamål ytterst olämpligt, så att de badande genom rummets litenhet få 

sina kläder fuktiga genom de från badkaret uppstigande ångorna, varjämte vattnet, där 

badrummet nu är beläget, tränges ut och skadar husets yttervägg. Sedan stadsbyggmästaren i 

avgivet yttrande tillstyrkt ansökningen, hade Drätselkammaren vid statens behandling strukits 

samtidigt med övriga arbeten, som avsågo förändring eller förbättring av stadshuset, beslutit 

att, då ändringen syntes vara nödvändig, hos Stadsfullmäktige hemställa att få använda 492 

kronor av under rubrik 15 a i utgiftsstaten för innevarande år anslagna medel till diverse och 

oförusedda utgifter för utförande av ifrågavarande arbete. Vid behandling av detta ärende 

hade Beredningsnämnden, som ej kunde finna behovet av nämnda arbete så trängande, att det 

nu borde utföras, hemställt att Stadsfullmäktige ville avslå framställningen. Stadsfullmäktige 

biföllo detta Beredningsnämndens förslag. 

 

§26. 

Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshavandes i länet utslag den 28 

sistlidne juni på besvär av kassören Axel Nilsson över Stadsfullmäktiges beslut vid 

sammanträde den 22 april 1915 i fråga om beviljande av rätt detaljhandel med brännvin i 

Luleå stad för åren 1916 – 1918. 

 

§27. 

På uppdrag av Hälsovårdsnämnden hade särskilda kommitterade upprättat en förteckning över 

diverse inventarier, som omedelbart borde anskaffas till epidemisjukhuset, varvid endast 

sådana inventarier upptagits, voro oundgängligen nödvändiga, och hade nyanskaffningen 

beräknats draga en kostnad av i runt tal 2000 kronor. Vid föredragning i Hälsovårdsnämnden 

av denna förteckning, varvid stadsläkaren framhöll, att han i händelse av en epidemi, även om 

den blev av lindrigare beskaffenhet, icke kunde påtaga sig ansvaret för de sjukas vård, därest 

de föreslagna inventarierna i nämnvärd mån reducerades, hade Hälsovårdsnämnden beslutit 

att överlämna densamma till Stadsfullmäktige med hemställan, att ett förslagsanslag av 2,000 

kronor måtte ställas till Nämndens förfogande i och för inköp av de föreslagna inventarierna. 

På hemställan av Beredningsnämnden beslöt Stadsfullmäktige att bifalla Hälsovårdsnämndens 

förslag samt bestämde, att erforderligt belopp skulle uttaxeras. 

 

§28. 

Till Lönenämnden remitterades en framställning från poliskåren om dyrtidstillägg. 

 

§29. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 



1:o) K.B:s resolution med avslag å Stadsfullmäktiges begäran om fastställelse av ny 

brandordning; 

2:o) August Fredrikssons begäran om ägobyte; 

3:o) Hamndirektioens framställning om anslag till omändring av lyftkranen vid södra kajen 

till elektrisk drift; 

4:o) Hälsovårdsnämndens begäran om anslag till en ny desinfektionsugn vid  

epidemisjukhuset.. 

 

§30. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) R.Petterssons begäran om tillstånd att få ombygga ett uthus å vreten n:o 665 a; 

2:o) Luleå Badhusaktiebolags begäran om nedsatt pris å vatten till varmbadhuset. 

 

                                                                        Som ovan 

Justeradt:                                                        På Stadsfullmäktiges vägnar 

A.Ljungberg                                                   A.Ljungberg/A.Holm 

P.Edström 

M.Sölwén” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 augusti 1915. 

 

Närvarande: Herrar C.Lindgren, Gullberg, Ahlström, J. Lindgren, Nilsson, fruarna Sundström 

och Johansson samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 juli 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Föredrogos och godkändes understödslistorna för september, slutande å följande belopp, 

nämligen  

för första distriktet                                                   kr.407:61 

för andra distriktet                                                        274:16 

för tredje distriktet                                                        339:35 

för fjärde distriktet                                                        264:- 

 

§3. 

Till å annan ort bosätta undestödstagare utdelades 108 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över augusti utdelade extra understöd, slutande å kr. 368:08. 

 

§5. 

Biföll styrelsen Maria Lindvalls begäran att bliva intagen å fattiggården. 

 

§6. 

Uppdrogs åt tillsyningsmannen att genom annons i stadens tidningar infordra anbud å 

mjölkleverans till fattiggården för tiden 1 okt 1915 – 1 okt 1916 och skulle anbud ingivas före 

den 12 september 1915. 

 



 

 

§7. 

Sedan stadsbyggmästaren jämlikt styrelsens beslut den 30 juni 1915. § 3, infordrat anbud å 

uppförande av ett svinhus  å kommunalhemsområdet, hade vid anbudstidens utgång följande 

anbud avgivits, nämligen 

1:o N.E. Larsson, Mjölkudden, å kr. 6290:.- 

2:o J.A. Englund, Luleå, å kr.7140:- 

3:o J. Johansson, Mjölkudden å kr. 6400:- 

4:o N.P. Boman, Luleå å kr. 8400:- 

5:o Aug. Larsson, Luleå å kr. 6781:- 

Det antecknades, att i ovannämnda anbud med undantag av J.A. Englund, som gällde arbetet i 

dess helhet, icke innefattades inredning i svinhuset såsom krubbor och grindar m.m. Vid 

föredragning härav beslutade styrelsen på stadsbyggmästaren att med Larsson uppsätta 

kontrakt om arbetets utförande och skulle detta kontrakt vara försett med av den blivande 

byggnadskommittén prövad och godkänd borgen. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§8. 

Beslutade styrelsen antaga ett av Åbjörn Anderssons mekaniska verkstadsaktiebolag, Svedala, 

ingivet anbud å inredning i svinhuset för ett pris av kr. 611:50. 

 

§9. 

Till svinhusbyggnadskommitté utsågos herrar Wikberg, Gullberg och Ahlström. Denna 

paragraf förklarades genast justerad. 

 

§10. 

På därom gjord framställning beslutade styrelsen tilldela arbetaren Erik Jonsson ett månatligt 

understöd f.o.m. den 1 september å 5 kronor i stället för att intaga honom å fattiggården.  

 

§11. 

Beslöt styrelsen genom sekreteraren göra framställning hos Kungl.Postsparbankstyrelsen om 

rätt för fattigvårdsstyrelsen at utkvittera till understödstagare utgående pension. 

 

§12. 

Sedan drätselkammaren till styrelsen överlämnat en framställning från O.Vidlund och 

O.Segergren om vidtagande av åtgärder i syfte att få frågan om inrättande av en kommunal 

vedgård under behandling hos Stadsfullmäktige, varvid Kammaren tillika gjorde uttalandet, 

att det syntes Kammaren lämpligt, att styreslen ville vidtaga åtgärder för anordnande av en 

kommunal vedgård oberoende av lösningen av frågan om den kommunala arbetsinrättningen, 

beslöt styrelsen remittera ärendet till byggnadskommittén för utredning. Tillika beslöt 

styrelsen att till ledamot i nämnda kommité, efter herr Rignell, som avflyttat från orten, utse 

herr Axel Nilsson. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§13. 

Till handlingen lades Konungens Befallningshavande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål 

rörande Elise Johanna Maria Drugge och Edit Eleonora Elfrida Nordqvist. 

 

§14. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Kristina Matilda 

Karlsson. 



 

 

§15. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Beda Lovisa Markström och 

Elin Maria Eriksson. 

 

§16. 

Anmälde v.ordföranden att han efter att hava i ärendet hört en del av styrelsens ledamöter låtit 

genom stadsfiskalen i Örnsköldsvik anmoda f. hotellvaktmästaren Ernst Joh. Axelsson att 

inställa sig å Luleå fattiggård för att utföra arbete till gäldande av det understöd styrelsen 

jämlikt § 1 i gällande fattigvårdsförordning nödgats tilldela Axelssons familj, och blev denna 

åtgärd av styrelsen godkänd. 

 

§17. 

Anmäldes att följande personer intagits å fattiggården nämligen; 

den 2 aug: Aron Henriksson, Erika Aug. Isaksson 

den 25 aug: Elin Maria Eriksson, samt att följande utgått; 

den 5 aug: Osk.Ludv.Ekman ( till hospital) 

den 3 aug: Erik Aug. Isaksson ( till lasarett) 

den 17 aug: Herman Burman 

den 25 aug: Edvin Lindfors (utaccorderad) 

den 26 aug: Gunhild Linnea Nilsson (död). 

 

§18. 

Arbetaren C.G.K. Lifbom hade förklarat sig villig att själv omhändertaga sina barn, som f.n. 

vore utackorderade hos hemmansägaren A. Benslin i Bensbyn, och beslöt styrelsen bifalla  

denna framställning. 

 

Justeras:                                                                             Som ovan 

Alf Gullberg                                                                       Å tjänstens vägnar    

M.Sundström                                                                      A.Glaad 

Axel Nilsson” 

 

Protokoll september 1915 

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 2 

september 1915. 

 

Närvarande: Ordf. hr G.Åhrström, hrr K.H. Hultström och O.E. Wester, fröken Märta Bucht 

samt undert. sekr. 

 

§1. 

Till protokollet skulle antecknas, att folkskolläraren J. Gunnarsson och småskollärarinnan 

Hildegard Gunnarsson av nämnden den 7 juli genom beslut å vidkommande lista tilldelades så 

lydande tjänstgöringsbetyg: 

Undervisningsskicklighet                        Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla 

Ordning och  i övrigt leda ungdomens 

Uppfostran                                               Berömlig; 

Nit                                                            Berömlig; 



Vandel                                                      Hedrande. 

 

§2. 

Av ordförande anmäldes, att han den 7 ang. enligt förslag av överläraren utfärdat följande 

tjänstgöringsbetyg för e.o folkskollärarinnan Anna Bergqvist, som tjänstgjorde vid Luleå 

folkskolor, höstterminen 1914, nämligen; 

Undervisningsskicklighet         Med beröm godkänd; 

Förmåga etc.                             Med beröm godkänd; 

Nit                                             Berömligt; 

Vandel                                       Hedrande. 

Undervisningsnämnden godkände denna åtgärd. 

 

§3. 

På erinran av barnens föräldrar gjorda framställningar beviljade nämnden nedan nämnda 

barns avgång från skolan enligt folkskolestadgans § 48, dock med villkor att barnen besökte 

ersättningsskolan och skolköket; 

Hedvig Engman, Karlshäll f. 1901 

Lina Sehlstedt f.1900 och Signe Öhlund f.1901. Liknande framställningar rörande barnen 

Ingeborg Johansson, Edvard Wennberg, Annie Björklund, Karl Backman, Viktor Juhlin, Elsa 

Lindgren, Helge Bergström, Alfred Nilsson, Gärda Nilsson och Elof Bäckström blev 

avslagna. 

 

Dag som ovan 

                                                                Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 3 

sept.1915. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Danielsson, Edström, Nilsson, Nordin och stadsbyggmästaren 

samt undertecknad. 

 

 

                                                                          §1. 

Föredrogs ett anbud från aktiebolaget Luleå Kol- och Materialaffär på 800 ton prima ångkol á 

kronor 3:85 pr hl att levereras fritt å stadens upplag. Med hänsyn till dels, att vid föregående 

annonsering om leverans af 600 ton kol endast ett anbud, och detta från samma bolag, 

inkommit till sammanträdet den 25 sistlidne juni och det således vore antagligt, att äfven nu 

för hälften så stort parti en annonsering icke skulle leda till bättre resultat, dels att ett inköp 

för stadens behof af partiet vore alldeles nödvändigt såväl för elektricitetsverkets drift som för 

stadshusets värmeledning, dels att vintertid snart vore inne och dels att priset under nuvarande 

förhållanden vore moderat och i alla händelser lägre än i det vid sammanträde den 25 juni 

ingifna anbudet, beslöt nu nämnden antaga bolagets anbud om leverans af 300 ton kol till ett 

pris af 3 kronor och 85 öre pr hektoliter. 

 

§2. 

Föredrogs en skrifvelse från stadsbyggmästaren med anmälan att källarmästarne Edberg i 

stadshusets maskintvätt tvättade kläder för Piteå stadshotell; och beslöt Nämnden, som ansåg 

det icke vara för hyresgästen tillåtet att i stadshotellet utan tillstånd använda och således sluta 

de för detsammas drift afsedda maskinella anordningar utom för härvarande hotellrörelser, att 



förelägga herrarna Edberg att icke vidare använda maskintvätten annat än för härvarande 

stadshotells eget behof. I sammanhang härmed beslöts uppdraga åt stadsbyggmästaren att 

värkställa utredning angående den kostnad, som borde påföras källarmästarna Edberg för det 

att de användt maskintvätten för Piteå stadshotells behof. 

 

§3. 

Föregående paragrafer förklarades genast justerade. 

 

Justeras:                                                            In fidem 

P.Sandström”                                                    Erik Kinnman 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 6 

september 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Bennet, Fernlund, J.A. Nilsson, stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren och brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 10 augusti 1915. 

 

§2. 

En framställning från Bodens elektriska aktiebolag om tillägg å entreprenadsumman för 

elektrisk belysningsinstallation i Karlsviks folkskola överlämnades till folkskolestyrelsen. 

 

§3. 

Sedan Svenska Skogsbrandsförsäkringsbolaget uti skrivelse till jägmästaren i Bodens revir 

gjort förfrågan, huruvida staden önskade brandförsäkra sin skog hos bolaget ävensom lämnat 

uppgift å inträdesavgiften och årspremiens ungefärliga belopp, hade jägmästaren med 

förmälan att värdet av en dylik försäkring på grund av skogsskiftenas goda läge vid vatten 

tillgång på folk m.m ej syntes svara mot kostnaderna överlämnat skrivelsen till Drätsel-

kammaren. Nämnden, som ansåg försäkringskostnaden vara alltför hög i förhållande till 

avkastning, beslöt överlämna ärendets avgörande till stadsfullmäktige med hemställan, att 

stadsfullmäktige ville besluta att icke brandförsäkra stadens skog. 

 

§4. 

Från jägmästaren i Bodens revir hade inkommit infordrat yttrande rörande omfattningen av 

den skada, som tillfogats Hamnholmen genom landstormens skyttegravsgrävningar hösten 

1914. Av yttrandet inhämtades att 42 träd till ett värde av kt.73:20 avverkats, varjämte 

återställandet av norra udden skulle draga en kostnad av kr. 100:-. Efter föredragning härav 

beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarne. 

 

§5. 

Sedan Ekonominämnden till samfällda drätselkammaren översänt av elektricitetsverkets 

föreståndare infordrad förklaring med anledning av magistratens anmälan till stadsfullmäktige 

att kammarens bokslut icke inom i lag stadgad tid avlämnats, hade samfällda 

drätselkammaren remitterat ärendet till nämnden för yttrande. Vid föredragning härav 

beslutade nämnden avgiva det yttrandet, att nämnden på grund av de erfarenheter, den gjort 

under samarbetet med ingenjör Bergman, icke anser sig hava någon anledning motsätta sig 

det förslag till uppsägning av Bergman, vilket på sin tid framställdes av beredningsnämnden. 



 

§6. 

Beslutade nämnden tillsätta en kommitté, bestående av herrar Schultz, sammankallande, 

Fernlund och Sander, med uppdrag att inkomma med förslag till nämndens yttrande över det 

av särskilt utsedde kommitterade utarbetade förslaget till omorganisation av den tekniska 

förvaltningen. 

 

§7. 

Stadsbyggmästaren, stadsingenjören och brandchefen hade i enlighet med nämndens den 1 

februari 1915, § 18, meddelade uppdrag inkommit dels med skissritning till ifrågasatta 

nybyggnader för brandkåren och förrådet i kvarteret Strutsen ävensom kostnadsförslag till 

desamma dels ock kostnadsberäkning och förslag till användning av de lokaler, som möjligen 

skulle bliva lediga genom nybyggnaden. Vid föredragning härav beslutade nämnden att 

uppdraga åt samma personer att inkomma med nya kostnadsförslag, dels till nybyggnad för 

brandkåren särskilt och i samband med beredande av  ökat utrymme för elektricitetsverket 

dels till ordnande av stadens förrådsfråga och skulle det förslag, som av kommitterade 

förordades vars åtföljt av motivering. 

 

§8. 

Uti infordrat yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl föreslagit, att årliga 

arrendebeloppet för ett till F.Flygare år 1878 upplåtet område å Mjölkudden om 10514 kvm 

måtte bestämmas till kr. 141:71 eller 5 % å beräkande nuvarande markvärdet. Då nämnden 

ansåg det gjorda arrendeavtalet förverkat, i detsamma utan stadens tillstånd överlåtits på 

annan person, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att medgiva att 

markinnehavarne, därest de önska kvarbo, få arrendera respektive tomter under 5 år f.o.m. den 

1 januari 1916 mot en årlig arrendeavgift av 40 kronor för resp. tomt. Nämnden beslutade 

vidare, att E.A. Lundström skulle avfordras skriftligt erkännande, att ovannämnda upplåtelse 

förverkats och återfallit till staden. 

 

§9. 

På därom gjord framställning beviljades brandmannen Oskar Lundberg tjänstledighet under 

en månad f.o.m. den 3 september 1915 för fullgörande av militär tjänstgöring. 

§10. 

Godkändes till betalning en av herr G. Isakssson ingiven räkning å kr 21:50, utgörande för 

högt debiterad avgift för vatten under år 1914. 

 

§11. 

Föredrogs och godkändes följande förslag till köpebrev, nämligen; 

1/ ang. 804,4 kvm av vreten N:ris 84 – 87, fallande inom tomt n:r 2 i kv. Hästen, vilken 

fastighetsdel staden jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 3 juni 1915, § 10, skall inköpa av 

Gertrud Isaksson för ett pris av kr. 912:50; 

2/ ang. 182,58 kvm av fastigheten 251, fallande inom Storgatan, vilken fastighetsdel staden 

jämlikt stadsfullm. beslut den 3 juni 1915, § 25, skall inköpa av P. Lalander för ett pris av 

kr.985:60. 

 

§12. 

En framställning från C.J. Johansson att få utstämplat erforderligt stängselvirke för underhåll 

av s.k. grindvaktarboställets gärdesgårdar ävensom att till ved få utstämplad torr och skadad 

skog remitterades för yttrande till stadsingenjören med uppdrag för denne att, därest han så 

ansåg behövligt, inhämta revirförvaltarens yttrande i ärendet. 



 

§13. 

Stadsbyggmästaren hade inkommit med infordrat förslag till avhjälpande av den osunda lukt, 

som enligt anmälan från domkapitlet trängde upp till det över stadsvaktmästarens kök belägna 

rummet i rådhuset. Vid föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt stads- 

byggmästaren att undersöka, huruvida lukten möjligen härrörde från trossfyllningen i 

rummets tak samt därefter låta avhjälpa felet för en kostnad ej överstigande 60 kronor. 

 

§14. 

Från stadsbyggmästaren hade inkommit av skissritning och kostnadsförslag åtföljt yttrande 

över en av föreståndarinnan vid Luleå elementarläroverk för flickor gjord framställning om 

inredning av ett skolkök antingen i den nu befintliga läroverksbyggnaden eller i en för 

ändamålet särskilt uppförd byggnad. Av yttrandet inhämtades att frågan icke kunde lösas på 

ett tillfredsställande sätt utan nybyggnad samt att denna skulle draga en kostnad av kr. 11500:-

Vid föredragning härav beslutade nämnden överlämna stadsbyggmästarens utredning till 

föreståndarinnan med tillkännagivande, att anläggningen skulle draga för ändamålet alltför 

stora kostnader. 

 

§15. 

Med stöd av § 6 i ordningsstadgan för stadens vattenledning hade stadsingenjören hemställt, 

att för öppnande av vattenledning, som avstängts på grund av bristande betalning av påförd 

avgift, av 2 kr till täckande av stadens kostnad för avstängningsåtgärden. Vid föredragning 

härav beslutade nämnden att i ovan angivna fall skulle uttagas en avgift av 1 krona. 

 

§16. 

Hemställde stadsingenjören om bemyndigande att med elektriska aktiebolaget Fram upprätta 

kontrakt ang. montering av luftledningen till pumpstationen, vilket arbete bolaget åtgagit sig 

utföra för ett pris av 700 kronor. Nämnden beslöt emellertid uppdraga åt stadsingenjören att 

infordra anbud även från Bodens elektriska aktiebolag och bemyndigades ordföranden att 

antaga det billigaste anbudet. 

 

 

§17. 

På förslag av stadsingenjören beslöt nämnden hos aktiebolaget Luleå verkstäder för leverans i 

mån av behov beställa 50 st. serviskapslar, 10 st. nedstigningsbrunnsbetäckningar och 10 st. 

spolbrunnsbetäckningar till ett pris av respektive kr. 2:-, kr.35:- och kr. 10 pr. styck. 

 

Som ovan 

Justeradt den 28/9 1915                             Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                       J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 6 sept. 1915 

 

Närvarande: Ordf. herr A.Gullberg, herr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultsröm,D.Andersson, 

fröken Märta Bucht samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Till justeringmän av protokollet valdes hr G.Nyberg och fröken Märta Bucht. 

 



§2. 

Folkskollärare Aug.W. Fuchs med läkareintyg styrkta anhållan om tjänstledighet under 

höstterminen 1915, bifölls. 

 

§3. 

Ordförande meddelade, att semestervikarie för folkskollärare A.W. Falk från terminens början 

tjänstgjort ex folkskollärarinnan Astrid Sahlström. Folkskolestyrelsen beslöt antaga fr. 

Sahlström till vikarie under höstterminen.  

 

§4. 

Överlärare P.Edw. Lindmarks anhållan att få mottaga befattningen som föreståndare för 

Norrbottens föreläsningsförbund blev av styrelsen bifallen. 

 

§5. 

Ekonominämnden anmälde att den s.k småkoks, som av Drätselkammaren inköpts för Östra 

folkskolan och Notviksskolan, vid de prov, som av nämnden anordnats, visat sig fullkomligt 

oanvändbar till eldning såväl i ugnar som i ångpanna. Detta koksparti utgjorde ex. 273 av den 

koks som skolorna erhållit för nu påbörjade bränsleår. – Folkskolestyrelsen ansåg sig under 

sådana förhållanden icke kunna för skolans räkning mottaga ovannämnda koksparti och beslöt 

anmäla detta för drätselkammaren. 

 

§6. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att till lägsta pris inköpa erforderlig mängd koks för 

skolornas behov. 

 

§7. 

På förslag av av överläraren beslöt folkskolestyreslen ingå till stadsfullmäktige med anhållan 

att e.o .lärarinnetjänster vid folkskolan måtte förändras till ordinarie från och med den 1 juli 

1916. Under förutsättning av stadsfullmäktiges bifall till nämnda anhållan, beslöt styrelsen, att 

de båda tjänsterna till vidare skulle förläggas till Karlsviks och Mjölkuddens skolor. 

 

 

§8. 

Till baderska vid skolbadet antogs Beda Burström med åtnjutande av hittills utgående 

löneförmåner. 

 

§9. 

Kungl.Befallningshavandes utslag i Alb.Sjöbergs besvärsmål, enligt vilket besvären ogillades, 

lades till handlingarna. 

 

§10. 

Överläraren anmälde, att barnen Elin Lundgren, Sofia Riström och Helge Anton Edvin 

Bergström icke infunnit sig till skolgång vid terminens början. Styrelsen beslöt anmäla 

förhållandet för församlingens pastor för åtgärders vidtagande i enlighet med bestämmelserna 

i folkskolestadgan § 51. 

 

§11. 

Styrelsen beslöt inköpa en symaskin, ävensom försälja en äldre oanvänd sådan. 

 

§12. 



Ekonominämnden anmälde att två anbud inlämnats å reparationsarbetena i Notviken, ett av 

mål. Lundqvist å 174:- kr och ett av mål. A.Vesterlund å 147:-kr av vilka nämnden antagit hr 

Vesterlunds anbud, samt att nämnden utan entrepenader låtit utföra en del smärre reparationer 

i Notviken. 

 

§13. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att utreda frågan om förbrukningen av elström i fröken 

Envéns lägenhet och att fatta de beslut vartill utredningen kan föranleda. 

 

§14. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma utfärdat tjänstgöringsbetyg åt 

folkskollärare J.P Gunnarsson, småskollärarinnan Anna Bergqvist, samt att barnen Hedvig 

Engman, Linda Sehlstedt och Signe Öhlund erhållit avgångsbetyg efter folkskolestadgan § 48. 

  

Dag som ovan 

Justerat:                                                   Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Märta Bucht 

Georg Nyberg” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 13 

september 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 9 nästlidne augusti. 

 

§2. 

Sedan Stadsfullmäktige enligt Nämndens uppdrag den 14 nästlidne juni inkommit med förslag 

till den hyra, som skall erläggas för grindstugan från den tid, dödgrävaren J.Åström erhållit 

avsked från dödgrävarebefattningen eller f.o.m. den 1 maj innevarande år, beslutade Nämnden 

att med bifall till förslaget bestämma nämnda hyra till 300 kronor pr år. 

 

§3. 

Sedan Kungl. Pensionsstyrelsen med åberopande av Kungl. Kungörelsen den 10 april 1915 

angående gäldande av landstingens och kommunernas andelar i pensionstillägg och understöd 

enligt lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913 anhållit att drätselkammaren ville 

på styrelsens räkning i Riksbanken insätta å Luleå stad belöpande andel av nämnda 

pensionstillägg eller fyrahundrafemtiotvå kronor 24 öre, beslutade Nämnden vid föredragning 

av ärendet att utbetala beloppet. Som emellertid anslag till mötande av denna utgift icke 

finnes upptaget i drätselkammarens utgiftstat för innevarande år beslutade Nämnden vidare att 

hos Stadsfullmäktige göra anmälan om förhållandet. 

 

§4. 

Föredrogs av AB Luleå Kol- & Materialaffär upprättat kontrakt rörande avtalad leverans till 

staden av 3600 hl prima ångkol till ett pris av kr.3:85 pr hektoliter; och beslutade 

Ekonominämnden att godkänna kontraktet under villkor att i detsamma införd klausul att 

leveransen sker under reservation för force majeure, krig etc, utgår. 

 



Som ovan 

Justeras:                                                     Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 13 september 

1915. 

 

Närvarande: Herrar C. Lindgren, Gullberg, Nilsson, J. Lindgren, Danielsson, fru Sundström, 

fröken Sundberg och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Till leverantör av mjölk för fattiggårdens behov under tiden 1 okt. 1915 – 1 okt. 1916 beslöt 

styrelsen antaga ende anbudsgivaren, fru Anna Berggren, Gammelstad till följande priser: 

för oskummad mjölk                                 15 öre per liter 

för skummad mjölk                                     8 öre per liter 

för filmjölk                                                16 öre per liter 

 

§2. 

Konungens Befallningshavande hade med överlämnande av fattigvårdslagstiftningens 

kommittés förslag till lag om fattigvården m.fl. författningar infordrat styrelsens yttrande över 

nämnda förslag innan den 10 november 1915. Vid föredragning härav beslöt styrelsen tillsätta 

en kommitté med uppdrag att inkomma med förslag till yttrande. Till ledamöter i kommittén 

utsågos fru Sundström, fröken Sundberg, herrar Gullberg, Boman och Dahl, sammankallande, 

samt till suppleant herr Nilsson. 

 

§3. 

På därom gjord framställning beviljades Maria Nilsson ett extra understöd på 10 kronor. 

 

§4. 

Ett förslag om inköp av ett mindre parti pliggade barnskor hos rådman Baudin föranledde f.n. 

ingen åtgärd. 

Som ovan 

Justeradt                                                     Å tjänstens vägnar 

Alfr. Gullberg                                            J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 15 sept. 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Aurén och Mattsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 10 nästlidne augusti. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästförflutna augusti månad. 

 

§3. 



Sedan Hamndirektionen på sätt protokollet för den 13 sistlidne juli § 9 utvisar till 

Hamnmästaren för yttrande remmitterat en från hamnspårstillsyningsmannen Axel Björck 

inkommen framställning om erhållande av en uniformskostym och en regnkappa på hamnens 

bekostnad, hade Hamnmästaren i avgivet yttrande hemställt, att då inga av hamnens övriga 

tjänstemän åtnjuta fri uniform framställningen i denna del icke måtte vinna bifall varemot 

Hamnmästaren ansåge att en regnkappa borde på hamnens bekostnad anskaffas åt 

hamnspårstillsyningsmannen. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen i enlighet 

med Hamnmästarens förslag att ej i annan mån bifalla framställningen, än att en regnkappa på 

hamnens bekostnad skulle åt Björck anskaffas. 

 

§4. 

Hamntjänsten B.Jansson hade hos Hamndirektionen gjort framställning om åtnjutande från 

och med innevarande år av det tredje ålderstillägget å 150 kronor. Vid ärendets föredragning 

beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att Jansson, på skäl som av 

Hamnmästaren i infordrat yttrande anfört, från och med år 1916 måtte komma i åtnjutande av 

sitt tredje ålderstillägg. 

 

§5. 

I enlighet med honom lämnat uppdrag hade Hamnmästaren infordrat anbud å nödigt virke för 

reparation av den s.k. bryggerikajen och hade nu två anbud inkommit ett från v.konsul Th. 

Åkerström i Neder Kalix och ett från P.Flodin i Luleå och hade Hamnmästaren hemställt, att 

det av Åkerström avgiva anbudet såsom fördelaktigast måtte antagas. Då ett från Åkerström 

senare inkommet telegram gåve vid handen att ännu billigare priser, än vad han i det tidigare 

anbudet uppgivit, skulle från honom kunna betingas, beslöt Hamndirektionen att lämna 

Hamnmästaren i uppdrag att av Åkerström till billigaste pris inköpa 900 st torrfuruträd, dock 

högst till ett pris av 28 öre per kubikfot fritt Luleå. 

 

§6. 

På Hamnmästarens förslag beslöt Hamndirektionen bifalla en av J.P. Thelin inkommen 

framställning om utbekommande av 10 kronor såsom bidrag till kostnader för läkarevård åt 

dennes dotter, vilken skadats å södra kajen under därstädes pågående reparationsarbeten. 

 

§7. 

En från Johan Landström å ångfärjan Trafik inkommen framställning om erhållande av 

lönetillägg från och med innevarande års ingång remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§8. 

Till Hamnmästaren remmitterades för yttrande en från maskinisten å ångaren Balder 

inkommen framställning om erhållande av någon andel i den ångaren Balder inseglade 

vinsten. 

 

§9. 

Uppdrogs åt Hamnmästaren att besvara en från Eric Lindberg Hudiksvall inkommen skrivelse 

med anhållan att Hamndirektionen ville hos Svenska Hamnförbundets styrelse understödja av 

Lindberg därstädes gjord framställning om utredning av frågan om och medverkan till 

förlängt öppenhållande av sjöfarten å Norrlands hamnar medelst isbrytning. 

 

§10. 

Sedan till Hamnmästaren för prövning remmitterats inkomna anbud å torrfurutimmer avsett 

för reparation av den s.k. Pontuskajen hade Hamnmästaren i avgivet yttrande hemställt, att ett 



av P.Flodin avgivet anbud  i medeltal 25 öre pr kbf måtte antagas och beslöt Hamndirektionen 

att i enlighet med Hamnmästarens hemställan antaga det av Flodin sålunda avgivna anbudet 

förutsatt att timret vore friskt och rakt och i övrigt lämpligt för sitt ändamål. 

 

§11. 

På hemställan av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för en kostnad av 950 kronor 

inköpa  en klyvsåg för hamnens behov. 

 

§12 

Till Hamnmästaren remmitterades en från hamnservisen Karl Friberg inkommen ansökan om 

erhållande av ett lönetillägg å 250 kronor från och med år 1916. 

 

§13. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

Som ovan 

Justeradt den 1/10 1915                             In fidem 

Gustaf Burström”                                       Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 16 september 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Wester, Olsson, Stadsbyggmästaren och 

Stadsingenjören. 

 

§90. 

Protokollet för de 5 augusti 1915 föredrogs och justerades. 

 

§91. 

Hos byggnadsnämnden hade J. Eriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning insätta ett fönster å östra gaveln till boningshuset å tomt n:o 436 i kvarteret Kajan. Vid 

föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsord-

ningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§92. 

Hos byggnadsnämnden hade fru Hanna Tjelldén anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning inreda tvenne gavelrum i boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret Staren. Vid 

föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsord-

ningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§93. 

Hos byggnadsnämnden hade fattigvårdsstyrelsen anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett svinstall inom s.k. kommunlhemsområdet. Vid 

föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen, enär det område, å vilket 

byggnaden skulle uppföras, icke enligt nu gällande stadsplan finge bebyggas. 

 

§94. 

Hos byggnadsnämnden hade J.O. Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta tillbygga en förstukvist till boningshuset å tomt n:o 151 i kvarteret 



Haren. Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§95. 

Efter därom gjord framställning beviljades fru Maria Pettersson anstånd till den 1 december 

1915 med uppförande av brandmur mot tomt n:o 1 i kvarteret Tjädern. 

 

§96. 

Efter därom gjord framställning beviljades fru Maria Hansson anstånd till den 1 augusti 1916 

med en del föreskriven målnings och reparationsarbeten å fastigheten n:o 6 i kvarteret Uttern. 

 

§97. 

Hos byggnadsnämnden hade fru Hilda Boholm anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingivna ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus av trä å tomt n:o 1 i kvarteret Poppeln. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§98. 

Hos byggandsnämnden hade guldsmeden Fritz Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning insätta ett butiksfönster i norra boningshuset å tomt n:o 2 i kvarteret 

Rudan. Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§99. 

Sedan stadsbyggmästaren anmält att fotografen Oskar Ruthström utan nämndens tillstånd 

börjat uppföra en bakugn i uthusbyggnaden å tomt n:o 159 b i kvarteret Torsken, beslöt 

nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för åtals anställande emot 

Ruthström. 

 

§100. 

En av Oskar Ruthström gjord framställning att i uthusbyggnaden å tomt n:o 159 b i kvarteret 

Torsken få uppföra en bakugn med villkor att han förbunde sig att utan kostnad för staden 

borttaga densamma, då Storgatan komme att framdragas eller senast efter två år, avslogs av 

nämnden. 

 

§101. 

Sedan stadsbyggmästaren anmält, att ägaren till fastigheten n:o 1 i kvarteret Strutsen låtit utan 

nämndens tillstånd insätta tvenne butiksfönster och en butiksdörr i boningshuset vid 

Storgatan, beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande. 

 

                                                                       Som ovan  

Justeradt den 6 okt.1915                               Å tjänstens vägnar 

På nämndens vägnar                                      J.O.Dahl 

Axel Fagerlin” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 20 

september 1915. 

 



Närvarande: Herrar Ljungberg, H.K.Brändström, Danielsson, Fernlund, Axel Nilsson, 

Sandström, Schultz, J.A.Nilsson, L.Brännström och Lindqvist. Stadsingenjören. 

 

§1. 

Tekniska nämnden hade vid sammanträde den 10 nästlidne augusti vid behandling av 

Stadsfullmäktige återremiss den 3 juni 1915 av ärendet rörande anordnandet av ett 

egnahemsområde för Statens Järnvägars verkstadspersonal i Notviken beslutat att hänskjuta 

ärendet till samfällda Drätselkammarens avgörande. Sedan vid ärendets föredragning 

Tekniska nämndens i saken förda protokoll blivit uppläst, meddelade distriktschefen Schultz, 

att Kungl. Järnvägsstyrelsen i skrivelse till Distriktsförvaltningen dels förklarat sig fortfarande 

villig att biträda en eventuel överenskommelse angående utbyte av mark för verkstadsper-

sonlens egna hem vid Notviken på de villkor, som i Tekniska nämndens förenämnda protokoll 

relateras dels att för den händelse Drätselkammaren ej skulle anse sig kunna hos 

Stadsfullmäktige till antagande tillstyrka Statens Järnvägars ifrågavarande förslag oförändrat, 

förhandling om eventuells ändringar i detsamma skulle ske mellan Distriktsförvaltningen och 

staden, med bemyndigande för Förvaltningen att därvid träffa för Statens Järnvägar bindande 

avtal i frågan. Vid ärendets behandling antecknades att Statens Järnvägars förenämnda förslag 

daterat den 2 nästlidne juni, innebär ett utbyte av mark för verkstadspersonalens i Notviken 

egna hem på sätt och villkor att den tilltänkta egnahemskolonien vid Gammelstadsviken blir 

förlagd å ett område om 223514 kvm söder om järnvägsverkstaden enligt bilagd karta, 

förbindande sig Stadsfullmäktige därvid att av angivna område tillhandahålla Statens 

Järnvägar mark i mån av behov till byggnadstomter åt verkstadspersonalen till ett pris av 35 

öre pr kvm, dock under förutsättning att Järnvägen inom ett år efter beslutets fattande gör ett 

första inköp av egnahemstomter för sammanlagt minst 10000 kronor, men i övrigt med 

samma skyldigheter för staden, som angivits i Stadsfullmäktiges beslut av år 1907 beträffande 

anordnandet av vägar samt vatten- och avloppsledningar inom området. Sedan vidare 

antecknats att Tekniska nämndens i första hand förordade alternativ till frågans lösning endast 

i en punkt skiljer sig från förenämnda av Statens Järnvägar framlagda förslag, i det nämnden 

yrkar att Järnvägen verkställer ett första inköp av tomter för minst 15000 kronor, då däremot 

Järnvägen håller före att förstahandsinköpet skall begränsas till 10000 kronor, beslutade 

Drätselkammaren att med remisshandlingarnes återställande föreslå Stadsfullmäktige att 

antaga förenämnda av Statens Järnvägar framlagda förslag till utbyte av egnahemsområde, 

men att Stadsfullmäktige i samband med detta beslut ville hemställa hos 

Distriktsförvaltningen att Förvaltningen vill på följande skäl öka det första inköpet av tomter 

med 5000 kronor. Då Stadsfullmäktige år 1907 fattade sitt beslut i den föreliggande frågan 

beräknades säkerligen, att staden genom beslutet icke skulle ådraga sig några direkta 

kostnader utan snarare göra en smula vinst på saken. Det visar sig emellertid nu att även vid 

ett fullständigt utbyggande av 1907 års egnahemsområde liksom ock av det nu föreslagna 

området stadens kostnader överskrida den ersättning, som Stadens Järnvägar skola lämna 

staden, dels ock att ett fullständigt utbyggande icke är att på längt när förvänta, varigenom 

staden får under lång tidsföljd ligga ute med ett ytterligare avsevärt räntelöst kapital. Då 

Statens Järnvägar vidare icke förrän efter c:a 8 år tagit stadens utfästelse i anspråk och 

därigenom direkt avsevärt ökat stadens kostnader för anläggningen samt tillika genom utbytet 

ett ur alla synpunkter betydligt fördelaktigare egnahemsområde ställes till Järnvägens 

disposition, vill Drätselkammaren hysa förhoppning att Statens Järnvägar ville medverka 

därtill att förstahandskostnaden ungefärligt delas mellan Järnvägen och staden, vilket ernås 

om Distriktsförvaltningen ville besluta sig för att öka förstahands- inköpet av tomter till 

15000 kronor. Drätselkammaren beslutade vidare hemställa att Fullmäktige ville besluta att 

inköpa de enligt Tekniska nämndens protokoll av E.A.Johansson, J.Olsson och Lina Linder 

enligt anbud med däri innefattande villkor och förbehåll erbjudna områdena för ett 



sammanlagt pris av 28975 kronor 36 öre samt att hos Kungl Maj:t göra underdånig 

framställning om tillstånd att få till Statens Järnvägar med äganderätt upplåta mark av 

vretarne n:o 686,687,688,689,694,695,696,697,698,707 och 738 eller det område, som ligger 

emellan en å vidlagd karta dragen röd linje och verkstadsområdet. 

 

§2. 

Beslutade Kammaren att protokollet skulle justeras av ordföranden, vice ordföranden och herr 

Fernlund. 

 

Som ovan 

Justeras:                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                               K.H.Santesson 

H.K.Brändström 

Herman Fernlund” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 september 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson, Hellstén och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollen för den 27 och 30 juli samt den 16 augusti 1915 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Beslöt nämnden uppdraga åt stadskamreraren att utanordna alla ordinarie avlöningslistor för 

under nämnden lydande tjänstemän. 

 

§3. 

Sedan nämnden vid sammanträde den 27 juli 1915 uppdragit åt sin sekreterare att inkomma 

med yttrande över en av hälsovårdstillsyningsmannen V. Oskarsson gjord anhållan att få 

komma i åtnjutande av lön i enlighet med den av Stadsfullmäktige år 1912 fastställda 

lönestaten, anförde nu sekreteraren nu följande. Oscarsson hade i likhet med övriga stadens 

befattningshavare varit berättigad att redan f.o.m 1912 års början uppbära lön enligt 

ovannämnda lönestat, men hade vägrar ingå på densamma, huvudsakligast av den anledning, 

att han ansåg sig berättigad att få uppbära den i lönen inräknade hyresersättningen, 400 

kronor, kontant i stället för att i enlighet med lönestaten åtnjuta bostad in natura. Sedermera 

har Oscarsson till nämnden ingivit förslag till särskild lönestat för 

hälsovårdstillsyningsmannen, men har nämnden hos Stadsfullmäktige hemställt, att 1912 års 

stat måtte äga tillämpning på honom, varvid dock särskild ersättning, av nämnden föreslagen 

till 200 kronor, borde beredas honom för den kommunla yrkesinspektionen. Vid sammanträde 

den 26 mars 1915 beslöto också Stadsfullmäktige i huvudsaklig överensstämmelse härmed, 

men höjde arvodet för yrkesinspektionen till 300 kronor, varjämte en årlig ersättning av 50 

kronor för fosterbarnstillsynen, vilken icke ansågs tillhöra den egentliga tjänsten, tillerkändes 

honom. Enligt bestämmelse i det av Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda 

lönereglementet är befattningshavare skyldig skriftligen förbinda sig att underkasta sig de 

villkor och bestämmelser, som finnes upptagna under §§ 1 – 13 av nämnda reglemente, för att 

den nya lönestaten skall kunna vinna tillämpning på honom. Då Oscarsson emellertid först 

den 26 juni 1915 förklarat sig vilja övergå till den nya lönestaten, kan detta givetvis ej verka 

retroaktivt från 1915 års början. I Stadsfullmäktiges ovan omförmälda beslut av den 26 mars 



1915 finnes ej heller något, som kan ge stöd åt en sådan uppfattning. Övergången till ny 

lönestat skulle i stället räknas från den 27 juli 1915, då Oscarssons skrivelse inkom till 

nämnden. Någon restitution av erlagda belysningsavgifter skulle då ej heller ifrågakomma, 

enär någon dylik avgift för tiden efter maj månads utgång icke uttagits. Oscarsson har på egen 

begäran beviljats avsked från tjänsten f.o.m. den 1 juli 1915 och hans sedermera gjorda 

framställning att få återtaga sin avskedansökan har ännu ej av nämnden behandlats, utan på 

Oscarssons eget förslag uppskjutits, till frågan beträffande en del av herrar Hellstén och 

Oscarsson anmärkta brister i epidemisjukhusets skötsel blivit av nämnden slutbehandlad. 

Huruvida Oscarsson under sådana förhållanden f.n. kan betraktas som ordinarie 

befattningshavare och berättigad till lön enligt 1912 års stat, kan möjligen vara tvivelaktigt 

och fordra särskild prövning. Skulle nämnden av en eller annan anledning anse sig sakna 

befogenhet att utan vidare annullera Oscarssons avskedsansökan, men sedermera ånyo 

anställa honom såsom ordinarie befattningshavare, kommer en sådan åtgärd givetvis att 

inverka på hans tjänsteårsberäkning och följaktligen på rättigheten att redan nu komma i 

åtnjutande av ålderstillägg. En anledning härav beslutade nämnden uppdraga åt  sekreteraren 

att tillskriva Oscarsson med förfrågan, huruvida han önskade, att hans framställning att få 

återtaga sin av nämnden beviljade avskedsansökan måtte av nämnden ofördröjligen behandlas 

och skulle ärendet vila i avvaktan å Oscarssons svar härå. 

 

§4. 

Till handlingarna lades: 

1:o Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, § 17, ang. inköp av en del inventarier av 

f. vaktmästaren C.f. Johansson, 

2:o Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, § 27, ang. inköp av diverse inventarier 

till epidemisjukhuset. 

 

§5. 

Sedan magistraten anmodat nämnden att före den 15 oktober 1915 inkomma med uppgift å de 

åtgärder nämnden kunde finna skäligt vidtaga i anledning av de anmärkningar förste 

provinsialläkaren i sin årsberättelse för år 1915 framställt beträffande renhållning och andra 

förhållanden inom staden, beslutade nämnden remittera ärendet till stadsläkaren för yttrande. 

 

§6. 

Till handlingarna lades en anmälan från vagnkarl A. Johansson, att han som fosterbarn tagit 

gossebarnet Axel Georg Johansson, född den 24 nov 1914. 

 

§7. 

En av Konungens Befallningshavande i länet till nämnden överlämnad anmälan från C.P. 

Rosenflykt rörande en del olägenheter, som skulle vållats därav att handlanden Frans Dahlén 

dreve matvaruaffär i förening med lumphandel, överlämnades till ordföranden för yttrande. 

 

§8. 

Till Stadsingenjören remitterades en av A.B. Öberg gjort ansökan att i fastigheten n:o 1 i 

kvarteret Räven få inmontera 4 à 5 vattenklosetter. 

 

§9. 

En framställning från tillsyningsmannen V. Oscarsson att få komma i åtnjutande av 

hyresbidrag för den tid han på grund av pågående reparationsarbeten varit utestängd från sin 

bostad remitterades till Drätselkammaren med anhållan att stadsbyggmästaren måtte avfordras 

förklaring med anledning av det sätt, varpå reparationsarbetena bedrevos. 



 

§10. 

På därom gjord framställning beviljades t.f. hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson 

ledighet under tiden 10 – 30 september med f. tillsyningsmannen C.M. Rosén till vikarie. 

 

§11. 

Tillsyningsmannens rapporter för juli och augusti föredrogos och lades till handlingarna. 

 

§12. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

”Till Hälsov.nämnden – se bil.1 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, postiljonen 

A.H.Öberg. vid vite av femtio kronor att hava inom en månad efter härav erhållen del låtit 

försätta butiken i snyggt och prydligt skick. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§13. 

Sedan medicinalstyrelsen infordra nämndens yttrande över förslag till lag angående vatten- 

och luftföroreningar m.m beslöt nämnden uppdraga åt stadsläkaren att inkomma med förslag 

till sådant yttrande. 

 

§14. 

Beslöt nämnden att genom kungörelse i stadens tidningar bringa till allmän kännedom 

stadgandet i Kungl. Förordningen den 4 sept. 1914 ang. vissa åtgärder mot utredning av 

lungsot, om obligatorisk läkareundersökning av personer, som äro sysselsatta i mejerirörelse 

eller annan mjölkförsäljningarbete. 

 

Justeradt                                                               Som ovan 

F.Rosengren”                                                       Å tjänstens vägnar                                                                                                           

                                                                              J.O. Dahl 

 

”Protokoll, vid Luleå stads lönenämnds sammanträde den 24 september 1915. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Tillman, Santesson och Palm. 

Herr ordförande meddelade, att herr Falk erhållit kallelse till sammanträdet men ej anmält 

förhinder att närvara. 

 

§1. 

Efter erhållet uppdrag att avgiva yttrande över en hos Stadsfullmäktige gjord framställning 

om lönereglering för brandkårens befäl hade lönenämnden vid sammanträde den 22 mars 

innevarande år uppgjort följande förslag till lönestat för brandchefen. 

”Arvode-------- kr.2300:- varav 1200 kr. kontant, 800 kr beräknat värde av fri bostad om 4 

rum, 1 hall, vindsrum å gaveln samt ett annat vindsrum med takbelysning samt 300 kr. 

beräknat värde av vedbrand och lyse. Två ålderstillägg efter resp. 5 och 10 års tjänst å 150 kr. 

Begynnelsearvodet fördelas sålunda att 1650 kr utgör lön och 650 kr tjänstgöringspengar. 

Ålderstilläggen hänföras till lön. Såsom villkor för erhållande av denna reglering gäller att 

brandchefen i likhet med vissa övriga stadens tjänstemän skyldigkännas att, intill dess 

annorlunda kan varda bestämt i avseende å finansieringen, årligen erlägga bidrag, till sin 

pensionering med tre procent å innehavande lön. Denna lönereglering skall gälla från och med 

den 1 januari 1915, och äger den nuvarande brandchefen rärr att räkna lönetur fr.o.m. 1910. 

Rörande brandchefens framställning om pensionens storlek hade lönenämnden ansett ej böra 



göra annat uttalande än att fråga härom borde avgöras i samband med bestämmandet för 

stadens övriga befattningshavare. Vid ärendet behandling av stadsfullmäktige den 22 april 

beslöto fullmäktige med anledning av en från brandchefen till stadsfullmäktige samma dag 

inkommen skrivelse att återremittera ärendet till lönenämnden. Uti berörda skrivelse hade 

brandchefen hemställt om den ändring i lönenämndens förslag, att de båda ålderstilläggen 

måtte höjas til 300 kr. vardera. Då ärendet åter föreslogs till behandling inför lönenämnden, 

antecknades efter inhämtade upplysningar följande; nuvarande brandchefens löneförmåner 

från hans övriga två av honom själv omförmälda ordinarie befattningar nämligen såsom 

gymnastiklärare vid högre allm. läroverket och lantarbetarområdets befälhavare. 

Begynnelselönen för gymnastiklärarebefattningen utgjorde 1400:-, vartill komme tre 

ålderstillägg á 200 kr efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst. Ullman har uppnått tredje årsklassen 

och har således  nu 1800 kr. Efter anteckning härav och sedan lönenämnden såsom sin 

uppfattning särskilt framhållit, att brandchefsbefattningen måtte anses såsom en huvudsyssla 

och ålderstilläggen med hänsyn härtill skäligen ej borde sättas lägre än den i brandmästarens 

lönestat ingående två ålderstilläggen som utgjorde vardera 250 kr,  beslöt lönenämnden att uti 

sitt ovannämnda förslag till lönestat för brandchefen göra den ändringen, att ålderstilläggen 

höjde till 250 kronor vardera och att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till förslag med 

denna ändring. 

 

§2. 

Sedan Stadsfullmäktige den 15 oktober 1914 till Hamndirektionen och lönenämnden 

remitterat hamnbokhållaren Berner Fridströms ansökan om löneförhöjning från 2000 kr till 

2400 kr och om rätt till tjänsteårsberäkning fr.o.m. år 1910, då han av hamndirektionen 

anställdes som biträde å hamnkontoret, hade lönenämnden den 27 januari 1915 till 

stadsfullmäktige återlämnat handlingarna i ärendet med det yttrandet, att nämnden ansåge sig 

icke kunna fatta beslut i frågan, förrän den från hamndirektionen fått detaljerade uppgifter om 

såväl det arbete, som för närvarande utfärdas av hamnmästaren, som detta arbete, vilket för 

närv. utfärdas av hamnbokhållaren, samt gränsen mellan dessa befattningshavares olika 

uppgifter i förhållande till vars och ens tjänst blivit för framtiden närmare bestämt. Efter 

remiss till hamndirektionen hade direktionen till stadsfullmäktige översänt en av 

hamnmästaren och hamnbokhållaren undertecknad specificerad uppgift å de arbeten, som för 

närv. utfärdas av hamnmästaren och hamnbokhållaren var för sig, och hade stadsfullmäktige 

vid sitt sammanträde den 20 maj 1915 åter remitterat ärendet till lönenämnden. Då nu ärendet 

åter företogs till behandling beslöt lönenämnden, som ansåg ansökningen i vad den avsåge 

löneförhöjningen väl motiverat, å likhet med hamndirektionen tillstyrka ansökningen i denna 

del med för Fridström till denna löneförhöjning fr.o.m den 1 januari 1915  men avstyrka bifall 

till ansökningar i fråga om ändring av tjänsteårsberäkningen och att således hos 

stadsfullmäktige hemställa att hamnbokhållarens lön skall utgå med 2400 kr, räknat 

retroaktivt fr.o.m den 1 jan. 1915. 

 

§3. 

Till lönenämnden hade stadsfullmäktige till sammanträdet den 20 augusti 1915 remitterat en 

av personalen vid staden poliskår hos stadsfullmäktige gjord framställning om ett tillfälligt 

dyrtidstillägg för innevarande år med 300 kronor att utgå med 25 kr i månaden från den 1 

januari. På uppdrag av en del av stadens lägre tjänstebefattningshavare hade 

fattigvårdstillsyningsmannen N.Boman och brandmästaren O.P.Stråhle i skrivelse den 16 

innev. sept hos stadsfullmäktige anhållit, att stadsfullmäktige i samband med behandlingen av 

polispersonalens av ovannämnda framställning om dyrtidstillägg måtte taga i övervägande, 

huruvida icke stadens all övriga lägre befattningshavare, såväl extra som ordinarie personal 

borde komma i åtnjutande av samma dyrtidstillägg, som eventuellt komme att beviljas 



polispersonalen. Boman och Ståhle hade samtidigt till lönenämndens ordföradne överlämnat 

avskrift av sitt ovannämnda till stadsfullmäktige inlämnade skrivelse jämte avskrift protokoll 

vid sammanträde med de lägre befattningshavarne den 12 innev.sept. samt anhållit att 

lönenämnden måtte upptaga detta ärende till behandling i samband med behandlingen av 

polispersonalens framställning. Vid behandling av nu nämnda båda framställningar, beslöt 

lönenämnden dels att med överlämnande av handlingen till Magistraten anhålla att 

Magistratens yttrande även nämnda framställningar, i vad de ansåg sådana befattningshavare, 

som sorterade under Magistraten, dels och att hos stadsfullmäktige hemställa att, för den 

händelse jämväl den sistnämnde av de båda framställningarna bleve hänskjuten till 

lönenämnden, denna nämnd även måtte få i uppdrag att, i den mån den samme ansåg det 

erforderligt, infordrar vederbörande styrelses yttrande i saken. 

 

§4. 

Förklarades sammanträdet avslutat; och uppdraga åt herr ordföranden att framdeles bestämma 

tid för nästa sammanträde; ock förklarades detta protokoll genast justerat. 

 

 Som ovan 

Justerat:                                                       Vid protokollet 

P.Sandström”                                              E.Emilén 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 24 sept. 1915 

 

Närvarande: Ordf. Domprosten J.Hansson, hrr K.H.Hultström och M.Lindqvist, fröken Märta 

Bucht samt undertecknad sekr. därjämte närvoro lärarna O.Åhrström, M.Hammarström och 

E.Brännström samt lärarinnan Anna Sundvall. 

 

§1. 

Till sammanträdet hade infunnit sig hustrun Isaksson med sonen Folke, hustrun Hilda Johanna 

Sjörling med sonen Einar samt hustrun Johanna Nordin med sönerna Egon och Sigurd. Folke 

Isaksson: Enligt polisrapporten av den 5 juli, 9 juli, 11 sept. och 21 sept. detta år, hade Folke 

Isaksson gjort sig skyldig till följande större och mindre förseelser: den 9 aug. 1912 tagit 

500:- kr ur en rock tillhörig bromsaren  Lars Olof Eriksson. Den 16 april 1914 tagit häst och 

åkdon från jordägaren Johan Petter Johansson å Mjölkudden samt begivit sig ut på en åktur i 

sällskap med gossen Edvin Lindfors. Under sommaren 1913 vid flera tillfällen tagit matvaror 

och dylikt, ur åkdon, som varit inställda på handl.Rylanders gård. Den 2 juli 1915 tagit häst 

och åkdon från hemmansägaren Karl Johan Sundkvist i Björsbyn samt åkt ut till Bensbyn och 

Björsbyn i sällskap med Karl Oskar Johansson, nu intagen å Västbyns skyddshem, tagit 

pengar ur kassalådan i fiskaffären, Tullgatan 19. Den 31 aug. 1915 tagit 20 öre från gossen 

Sten Arvid Stenudd. Den 10 sept. 1915 tagit 1 kr från flickan Rut Stenudd. Den 20 och 21 

sept.1915 tagit halftannat dussin handdukar och en bordduk ur en mangelkorg tillhörig 

hushållerskan Lina Lundmark; stulit äpplen vid järnvägsstationen; tagit kaffe, brödrester m.m 

från borden i saluhallens kafé; tagit en tobakspipa som försålts för 15 öre; tagit en portmonnä, 

hade dock genast lagts tillbaka, då folk fanns i närheten; tagit 1:50 ur en bordslåda i en byrå 

på en ångbåt; tagit en portmonnä med 9:25 kr från ett bord på en bogserbåt, givit sig ut på 

åktur med en häst och vagn, som dock snart återtagits av ägaren; tagit en säck potatis och 

tjuvlånat en kärra, på vilken potatislådan fraktats till hamnen då försöken att sälja potatisen 

misslyckats, ställdes kärran vid Jägers magasin; tagit fast två st. hundar, av vilka en dresserats 

till att tjäna som vakthund under natten som tillbringats i en lekstuga. Under båda dessa dagar 

hade Folke Isaksson haft sällskap med Einar Sjörling och under den 21 delvis med Sigurd och 



Egon Nordin. Dessutom hade Folke Isaksson erkände sig ha begått samtliga de i 

polisrapporten ovannämnda förseelserna samt fann efter långvarigt nekande och flerfaldiga 

försök att svänga sig för gott att erkänna att han begått det ovannämnda inbrottet i automaten, 

då vid ca 6 kr tillgripits, samt att han genom att låta de stulna pengarna gå genom automaten 

medan lådan var öppen, ”köpt” choklad m.m. dessutom erkände han sig ha slagit sönder ett 

stort antal stenplattor i Folkets park. – Enligt rapport från Folkets park ca 200 st. – Vid ett 

tillfälle under hösten 1914 han tillsammans med Karl Oskar Johansson tagit ett par galoscher 

från seminariet och en psalmbok på läroverket. Galoscherna hade försålts till fru Sellén för 15 

öre men psalmboken hade genast återtagits av ägaren, en elev vid läroverket. – Vid inbrottet i 

automaten hade gossen Gunnar Gustavsson, son till arb. John Nestor Gustavsson, varit med 

och fått 1,07 kr av de stulna pengarna. Folke Isaksson hade använt pengarna till inköp av 

kaffe, godsaker och cigaretter samt i någon mån delat med sig till kamrater. Folke Isaksson-

Lammi är född den 2 mars 1905 och son till arb. Isak Arvid Isaksson-Lammi. Ejnar Sjörling, 

som sedan förut varit inkallad hos barnavårdsnämnden, hade vid sammanträde den 27 april 

1915 och därvid erhöll varning för medhjälplighet i stölder, erhåller sig ha varit med Folke 

Isaksson-Lammi den 20 och 21 sept. och varit honom behjälplig vid de allra flesta av de 

förseelser som begåtts. Under förhöret framkom, att Ejnar Sjörling, som försålt 26 ex av 

Norrbottens-Tidningen, lämnat tidningsbuntarna som skulle räkna hur mycket det var. Folke 

hade dock behållit pengarna och lämnat Ejnar endast 45 öre, vilket erkändes av Folke efter en 

stunds ihärdigt nekande. På kvällen den 21 hade Ejnar och Folke köpt tre biljetter till Boden, 

dit de skulle i sällskap med Sigurd Nordin. De komme dock inte med tåget utan finge stanna i 

staden. Ejnar Sjörling är född den 18 feb 1905 och son till arb. P-O Sjörling. Sigurd Nordin 

erkände sig ha varit i gossarna Isakssons och Sjörlings sällskap tisdagen den 21 dennes varvid 

han varit dem behjäplig vid stölden av potatissäcken. Däremot förnekade han, att han mottagit 

några pengar. Ejnar Sjörling, som inför polisen uppgivit, att Sigrid Nordin fått pengar, 

medgav nu att han farit med osanning. Egon Nordin hade varit de båda gossarnas sällskap på 

e.m. den 21, varvid han låtit bjuda sig på biograf m.m. samt mottagit 1:10 kr i pengar. Av dem 

hade dock kr 1:05 återlämnats på polisstationen. Han erkände sig vara starkt begiven på 

cigarettrökning och förklarade sig ofta av andra ha mottagit pengar för inköp av cigaretter. 

Modern medgav att hon visste att pengarna användes på detta sätt. Gossarna Nordin äro söner 

till för sedlighetsbrott straffade arb. J.G. Nordin. Egon är född den 11 feb 1901 och Sigurd 

den 5 juli 1905. 

§2. 

Med stöd av vad som under förhöret framkommit beslöt barnavårdsnämnden låta skilja 

gossen Folke Axel Isaksson-Lammi från hemmet och söka inträde för honom i skyddshem för 

vanartade barn. 

 

§3. 

Nämnden beslöt skilja gossen Ejnar Sjörling från hemmet och utackordera honom i enskilt 

hem, 

 

§4. 

Nämnden beslöt låta skilja gossarna Egon och Sigurd Nordin från hemmet och utackordera 

dem i enskilt hem. Som stöd till detta beslut skulle till protokollet antecknas icke endast, att 

gossarna varit behjälpliga vid en del av de stölder som begåtts av Folke Isaksson och Ejnar 

Sjörling utan också, att hemmet är av den beskaffenhet, att barnen uppenbarligen blivit redligt 

försummade, och att någon ändring till det bättre kunde den närmaste tiden icke heller vara att 

förvänta. Fadern befinner sig f.n. på straffanstalt och modern, som för övrigt för ett 

oordentligt levnadssätt, vistas hela dagarna borta på arbete. 

 



§5. 

Till sammanträde hade infunnit sig skomakaren J.O. Wennberg med sonen Edvin Oskar 

Fabian, född den 21 jan 1904, och arb. A.K. Nilsson med sonen Bror, född den 25 dec 1903. 

Enligt polisrapporten av den 16 sept. 1915 hade gossarna Edvin Wennberg och Bror Nilsson 

den 13 e.m, brutit sig in i ett salustånd i Folkets park och ur en där befintlig låda tillgripit sig 

6:20 kr och den 14 december stulit mat ur en matkorg, som tillhörde arb. Hedström från 

Stockholm samt slagit sönder en i korgen befintlig kaffepanna. Dessutom hade Edvin 

Wennberg från olika fastighetsägare i staden tillgripit nycklar. Gossarna erkände, vad som 

lagts dem till last. Dessutom erkände Wennberg, att han söndagen den 19 dennes tagit en 

mängd tomma patronhylsor ur ett stängt skjul på skjutbanan i avsikt att sälja dem till någon 

skrothandlare. Då stölden blivit upptäckt, hade dock hylsorna återburits till skjutbanan. Till 

protokollet skulle antecknas, att Edvin Wennberg såväl vid förhören å polisstationen som 

inför överläraren visat synnerligen liten lust att hålla sig till sanningen. 

 

§6. 

Nämnden beslöt låta skilja gossen Edvin Wennberg från hemmet och utackordera honom i 

enskilt hem. 

 

§7. 

Gossen Bror Nilsson erhöll av ordf en allvarlig varning, varjämte överläraren erhöll ni 

uppdrag att tala med fadern om lämpligheten att utackordera gossen. 

 

§8. 

Enligt polisrapport av den 23 jul 1915 hade gossen Henning Sören Hjalmar Öström, född  den 

9 febr. 1904 och son till hamnarbetaren Hjalmar Öström, den 21 i samma månad tagit en 

klocka från gossen Torsten Englunds kläder medan denne badat i kallbadhuset.- Överläraren   

meddelade att gossen Öström av honom erhållit varning och aga, och beslöt nämnden låta vid 

detta bero samt att införa gossen i den längd, som finns i  § 22 i barnavårdslagen. 

 

§9. 

Överläraren meddelade, att han preliminärt träffat överenskommelse med hr G.Åström i 

Persön, att hos honom utackordera gossen Linus Barmberg, skulle erhålla avgång utgång från 

folkskolestadgans § 48 samt att ersättningen för Bramberg skulle utgå med 50 kr, per år. 

Nämnden besöt godkänna överenskommelsen i de delar; densamma fick under nämndens 

beslutande rätt. 

 

§10. 

Enligt utdrag ur protokollet, hållet inför Kungl.Bef.de i Norrbottens län den 26 juli d.å hade 

malmarbetaren F.O.Johansson och hans hustru samma dag förklarat sig icke längre motsätta 

sig barnen Alfrida Engberg och Karl Öström skiljande från hemmet och överlämnades till 

uppfostringsanstalt. – Nämnden beslöt lägga protokollsunderlaget till handlingarna. 

 

§11. 

Nämnden beslöt göra framställningen hos stadens skrothandlare, att ej göra affärer med 

minderåriga och cigaretthandlande att ej till dem sälja cigarrer och cigaretter. 

 

§12. 

Fröken Märta Bucht erhöll i uppdrag att göra framställningar hos stadens kaféidkare i avsikt 

att åstadkomma en ändring till det bättre i fråga om minderårigas vistande å kaféer. 

 



§13. 

Överläraren erhöll i uppdraga att rådgöra med stadens tidningar i avsikt att åstadkomma bättre 

ordning ifråga om minderårigas anställande som tidningsförsäljare och tidningsbud. 

 

§14. 

Överläraren erhöll i uppdrag att bringa nämndens vid detta sammanträde fattade beslut i 

verkställighet. 

 

§15. 

Till protokollet skulle antecknas, att nämnden den 26 juni d.å, beslutat beträffande Frida och 

Karl Oskar Johansson att i avgivna påminnelser förklara att barnavårdsnämnden saknar 

anledning att vidare yttra sig i ärendet, och ”beträffande Nancy Nicolina Lindqvist att ansökan 

skulle göras om inträde å Sandsträsks sanatorium”, varvid nämnden skulle ansvara för 

betalningen samt den 17 juli d.å., att Syster Johansson skulle intagas i diakonianstaltens 

skyddshem Fristad. 

Dag som ovan 

                                                                John Hansson/P.Edw.Lindmark” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

28 september 1915. 

 

Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Fernlund, J.A.Nilsson och L.Brännström. 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 6 innevarande september. 

 

§2. 

Distriktlantmätaren L.Brännström hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att 

kartläggningen av Luleå stads mark å Stadsön vid Gammelstad och i samband därmed 

uppgång av gränserna mot övriga jordägare utsatts att börja måndagen den 4 oktober 1915 

kl.10 f.m. med sammanträde å Järnvägskaféet vid Gammelstad station. Vid föredagning av 

detta ärende beslutade nämnden att till stadens ombud att vid nämnda och kommande 

sammanträden bevaka stadens rätt utse stadsingenjören E.Kinnman; att uppdraga till 

stadsingenjören att ombestyra att hantlangare finnas att tillgå vid förrättningen samt stakar till 

linjenätets uppgång samt att kartläggningen skulle utföras i skalan 1.2000, denna del genast 

justerat; och skulle utdrag av detta protokoll tjäna Kinnman såsom fullmakt. 

 

§3. 

I skrivelse till drätselkammaren hade vägbyggnadsdirektionen för vägen Luleå-Svartöstaden-

Hertsön anhållit om medgivande för direktionen att i stadens sandgrop å Svartön uttaga s.k. 

bindjord till vägen till Svartöstaden för den del, som faller inom Neder-Luleå område. Sedan 

stadsingenjören vid ärendets föredragning avstyrkt ansökningen på skäl, att sandgropen i 

fråga vore den enda plats, där lämplig för stadens eget behov, beslutade nämnden att avslå 

vägdirektionens anhållan. 

 

§4. 



Sedan H.A.Hornberg inkommit med ritning till det uthus, han i till drätselkammaren ställd 

ansökan anhållit få upphöra, beslutade nämnden att remittera ansökningen till stadsingenjören 

med uppdrag att efter samråd med stadsbyggmästaren inkomma med yttrande i ärendet. 

 

§5. 

Sedan hälsovårdsnämnden i översänt protokollsutdrag anhållit, att drätselkammaren ville 

avfordra stadsbyggmästaren förklaring med anledning av det sätt varpå reparationsarbetena i 

hälsovårdstillsyningsmannens bostad i köttbesiktningsbyrån bedrivits, beslutade nämnden att 

remittera ärendet till stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§6. 

B.Petterssons från Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterade ansökan om tillstånd 

ombyggnad och flyttning av ett uthus å vreten n:o 665 a remitterades till stadsingenjören för 

yttrande. 

 

§7. 

Föredrogs och bordlades jägmästarne i Bodens revir skrivelse till drätselkammaren med 

begäran om bidrag av Luleå stad för inköp av en motorbåt för revirets räkning. 

 

§8. 

Stadsingenjören hade till drätselkammaren insänt ett av honom uppgjort nytt förslag till plats 

för instrumenteringen i pumpstationen, i vilket förslag densamma skulle förläggas till 

verkstadsrummet, men anordningen i maskinsalen i övrigt i huvudsak följa den förut 

godkända ritningen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till 

stadsingenjören att hos entrepenören efterhöra, om ändringen skulle medfölja någon ökad 

kostnad och i så fall vilken kostnad; och skulle nämnden sedan svar ingått på nästkommande 

sammanträde besluta i ärendet. 

 

Som ovan 

Justeradt 4/10 1915                                    Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                       K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 

29 sept. 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström och Lindqvist, Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 13 innevarande september. 

 

§2. 

Folkskolestyrelsen hade genom protokollsutdrag anmält till drätselkammaren att, då den s.k. 

småkoks, som av kammaren inköpts, vid de prov, som av styrelsen anordnats, visat sig 

fullkomligt oandvändbar till eldning såväl i ugnar som i ångpanna, styrelsen icke ansåg sig 

kunna mottaga detta koksparti, som utgjorde 2/3 av den levererade koksen. Vid föredragning 

av detta ärende meddelade vidare stadsbyggmästaren, att ifrågavarande småkoks även visat 

sig oandvändbar för stadshusets lågtryckspanna. Med anledning härav beslutade 

Ekonominämnden att omedelbart göra anmälan till leverantören, AB Luleå kol - & 



materialaffär, att 2/3 av det av bolager levererade bokpartiet, bestående av kokstybb, vore 

odugligt till bränsle enligt vad proveldning utvisade och leveransen sålunda icke blivit på 

avtalat sätt fullgjord, varför drätselkammaren anhåller att den odugliga koksen måtte återtagas 

och kammaren återfå den del av köpeskillingen, som belöper på det odugliga partiet. 

 

§3. 

I samband med i föregående paragraf av detta protokoll behandlade ärende meddelade 

stadsingenjören att hamnmästaren förklarat sig villig att för hamnens räkning övertaga den till 

bränsle odugliga koksstybben till ett pris av 1 kr. pr hk; och uppdrog nämnden med anledning 

härav till stadsingenjören ett av Hamnmästaren begära bindande anbud i saken från hamnens 

sida. 

 

§4. 

Fattigvårdsstyrelsen hade med åberopande av rådande bostadsbrist, i det en mängd fattiga 

familjer, som äro utan lägenheter, vänt sig till fattigvården, utan att utrymme finnes att bereda 

dem åt fattiggården, som redan är strängt anlitad, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, 

att kammaren ville hos hamndirektionen utverka uppskov med borttagandet av den s.k. 

Bodellska villan samt ställa densamma till styrelsens förfogande för skrivelsen angivet 

ändamål. Sedan antecknats, att drätselkammaren enligt kontrakt förbundit sig att borttaga 

byggnaden i fråga från tomten senast den 1 nästkommande november, beslutade 

Ekonominämnden under förutsättning att hamndirektionens tillstånd till byggnadens 

kvarstående å tomten kan utverkas att ställa Bodellska villan till fattigvårdstyrelsens hyresfria 

disposition, så länge hamndirektionen medgiver att densamma får kvarstå på platsen mot det 

villkor, att styrelsen vidkänner sig och ansvarar för alla under upplåtelsetiden på fastigheten 

belöpande onera och omkostnader, ävensom sådana, som kunna bliva en följd av behövliga 

ändringar av inredningar; och fritog sig drätselkammaren från allt ansvar för byggnadens 

beboelighet. Nämnden beslutade vidare att utdrag av detta protokoll skulle tillställas 

fattigvårdsstyrelsen och hamndirektionen. 

 

§5. 

Sedan Luleå stads lifsmedelskommitté till drätselkammaren översänt en till Stadsfullmäktige 

ställd skrivelse med anhållan att på i densamma anförda skäl en nedsättning å priset å stadens 

vetemjöl måtte beslutas till belopp, som svarar mot nedsättningen å vetemjöl hittills eller 

framdeles enligt överenskommelsen mellan regeringen eller statens lifsmedelskommission å 

ena och kvarnföreningen å andra sidan, beslutade ekonominämnden att till Stadsfullmäktige 

översända kommitténs skrivelse med hemställan om bifall till framställningen. 

 

§6. 

Som f. hamnkapten A. Wolff icke kunnat förmås att godvilligt betala sin skuld till stadens 

gatuarbeten, kr.26:50, beslutade nämnden uppdraga åt stadskassören J.O.Dahl eller den han i 

sitt ställe förordnar att på laglig väg utöka stadens fordran, och skulle utdrag av detta 

protokoll i sådant avseende lända honom till fullmakt. 

 

§7. 

Samtliga §§ i detta protokoll förklarades genast justerade. 

 

Som ovan 

                                                                   Å tjänstens vägnar 

                                                                   K.H.Santesson” 

 



 

”Protokoll, fördt vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 29 sept. 1915. 

 

Närvarande: C.Lindgren, Jonsson, J.Lindgren, fru Sundström, fru Johansson och fröken 

Sundberg samt undertecknad. 

 

§1. 

Föredrogs från särskilda komiterade utarbetadt förslag rörande insättande af en kommunal 

vedgård (bil.A.) och beslöt styrelsen bifalla hvad komitén däruti föreslagit. Denna paragraf 

förklarades genast justerad. 

 

§2. 

Styrelsen beslöt godkänna såsom understöd för oktober månad de belopp som af de olika 

distriktsråden föreslagits, slutande för 1:sta distriktet å kronor  402:80 

2:dra distriktet å kronor 295:16 

3:dje distriktet å kronor 359:95 

4:de distriketet å kronor 266:- 

 

§3. 

Listan öfver på annan ort vistande understödstagare, slutande å kronor 120 godkändes. Till fru 

Maria Nilsson, Korsträsk, beslöts ett understöd af 20 kronor. 

 

§4. 

Tillsyningsmannens rapport öfver extra understöd under september månad, slutande å kr 

495:52, lades med godkännande till handlingarna. 

 

§5. 

Anbud å leverans af matvaror m.m. till understödstagare och till fattiggården skulle infordras 

till den 15 oktober, att gälla för tiden 1 november 15 – 30 april 1916. 

 

§6. 

Beslöt styrelsen att låta afhämta sinnesjuke Karl Gustafsson från Göteborg, för hvilken inträde 

skulle sökas vid Piteå hospital. 

§7. 

I anledning af en från Alnö fattigvårdsstyrelse inkommen skrifvelse rörande förhöjt understöd 

från 15 till 20 kronor per månad från 1 oktober i år till 1 juni nästa år till Sofia Emerentia 

Hellman, beslöt styrelsen godkänna nämnda framställning. 

 

§8. 

Från fru Marie Åhrström hade inkommit skriftlig anhållan om befrielse för henne att erlägga 

sin skuld till fattigvårdstyrelsen för resterande vårdkostnader för hennes aflidne man. Sedan 

antecknats att skuldbeloppet var 139:95 kronor, beslöt styrelsen bifalla fru Åhrströms 

begäran. 

 

§9. 

Föredrogs följande rapport från vaktmästaren vid fattiggården: 

Inkomna: 

1 – 9 Lindfors, Edvin 

1 – 9 Bergman, Karin 

17 – 9 Drugge, Elisabeth 



17 – 9 Stenberg, Arvid 

Utgågna: 

16 – 9 Larsson, Anton ( till hospital ) 

16 – 9 Hedgren, Hedvig ( till hospital ) 

19 – 9 Stenberg, Arvid 

28 – 9 Eriksson ( till Hälsan ) 

28 – 9 Drugge, Elisabeth ( till Hälsan ) 

Inkomster: 

Af manliga understödstagare utf. arb. 40:50 

Af kvinnliga ”                           ”          69:- 

                                                   Kr.      109:50 

 

§10. 

Ett protokollsutdrag från byggnadsnämnden föredrogs och lades till handlingarna. 

 

                                                                         §11. 

Från Kungl. Telegrafverket hade ingått uppsägning telefonabonnemangskontrakt gällande för 

n:r 124. 

 

§12. 

Listan öfver för utackorderade barn  utgående utackorderinsgarvoden, för 3.dje kvartalet, 

slutande å kr.1784:- kronor godkändes. 

 

§13. 

För förklaringars och påminnelsers afgifvande öfverlämnades till sekreteraren följande mål 

rörande. 

Hilda Sofia Berggren 

G.A.Sundqvist 

Ottilia Sundqvist 

Herman Burman 

Per Richard Ljungberg, barn 

Isak W. Granbom 

Ferd.Nilsson 

§14. 

Till handlingarna lades Kungl.Kammarrättens utslag den 6 augusti 1915 rörande Isak W. 

Granbom och Kungl. Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 7 aug. 1915 rörande 

Brita Erika Gran. 

 

§15. 

Från fastighetsbolaget Brage inkomna räkning å resterande hyra från Abraham Enqvist å kr. 

12:- godkändes till betalning. 

 

§16. 

Styrelsen godkände åtgärden att hos drätselkammaren begära få disponera s.k. Bodellskyrkan 

för uthyrning åt en del husvilla i samhället; och uppdrogs åt utskottet och tillsyningsmannen 

att ordna med uthyrningen och hvad i öfrigt stod i samband med lägenheternas 

iordningställande. 

 

Som ofvan 

Justeradt:                                                    Alfr. Gullberg 



Alfr.Gullberg, ordf.                                    e.u. 

M.Sundström 

Bror Johansson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 29 september 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Rosengren, Grafström, och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollet för den 20 september 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Sedan hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson, som den 23 mars 1915 på egen begäran 

beviljats afsked från tjänsten f.o.m. den 1 juli 1915, den 29 mars 1915 anhållet att få återtaga 

sin afskedansökan, hade nämnden uppdragit åt rådmannen P. Sandström att utreda, huruvida 

nämnden kunde upptaga frågan till förnyad behandling. Vid nämndens sammanträde den 31 

mars 1915 anhöll Oscarsson, att behandlingen af hans begäran att få återkalla sin 

afskedsansökan måtte tillsvidare uppskjutas, hvilken anhållan också af nämnden bifölls. 

Sedermera hade Oscarsson, som jämväl inkommit med ansökan att få komma i åtnjutande af 

de med tjänsten förenade löneförmåner enligt den år 1912 fastställda lönestaten, den 21 

september 1915 hos nämndens sekreterare anhållit, att frågan om återtagandet af hans 

afskedsansökan måtte ofördröjligen behandlas. Med anledning häraf beslutade nämnden 

meddela herr Oscarsson, att nämnden ansågs sig förhindrad frångå sitt den 23 mars 1915 

fattade beslut, hvarigenom Oscarsson beviljats afsked f.o.m. den 1 juli 1915. Nämnden 

beslutade vidare att ånyo antaga herr Oscarsson till hälsovårdstillsyningsman f.o.m. den 1 

oktober 1915, från hvilken tid alltså 1912 års lönestat på honom skulle äga tillämpning. 

Beträffande åter frågan, huruvida Oscarsson för åtnjutande af ålderstillägg finge räkna sig till 

godo sin föregående ordinarie tjänstgöring ansåg sig nämnden ej kunna därom besluta, utan 

hänvisades Oscarsson att i sådant afseende hänvända sig till stadsfullmäktige. Denna paragraf 

förklarades genast justerad. 

 

 

§3. 

En från Konungens Befallningshafvande till nämnden öfversända anmälan från åkaren C.P 

Rosenflykt, att handlanden Frans Dahlén bedrefve lumphandel i förening med matvaruaffär 

föranledde ej någon åtgärd, sedan länsveterinären upplyst, att lumphandeln bedrefs i särskild 

lokal. 

 

§4. 

Med anledning af en fråga från byggnadsnämnden öfverlämnad rapport vid inspektion, som af 

stadsbyggmästaren och hälovårdstillsyningsmannen förrättats i uthusbyggnaden å tomt n:r 1 i 

kvarteret Uttern, hvaraf inhämtades, att där funnes inrymdt ett boningsrum, som vore 

högeligen besväradt af vatten, som rann under husets golf från den högre belägna delen af 

gården, samt att rummet i öfrigt befunne sig i ett skick, som gjorde detsamma mindre lämpligt 

till människoboning, beslöt nämnden förbjuda fastighetens ägare, grosshandlanden N.O. 

Lundström, att uthyra lägenheten ifråga till människoboning och skulle densamma vara 

utrymd inom en månad efter af detta beslut erhållen del vid vite för Lundström af 50 kronor. 

 



Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                             J.O.Dahl  

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 30 september 1915. 

 

Närvarande: Herr vice ordföranden, samt herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Brändström, 

Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Algot Lind, Falk, fröken Svensson, 

herrar Lindgren, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Widlund, 

Forsgren och K.A. Lind, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg, 

G.Andersson, Flodmark, Hansson, Sandberg och Gillqvist. Av dessa hade Herr G.Andersson 

ej med kallelse anträffats, herrar Westerberg, Flodmark och Gillqvist hade anmält sig 

förhindrade att bevista smmanträdet och herrar Hansson och Sandberg voro frånvarande utan 

anmält laga förfall. 

 

§1. 

Utsagos herrar Fernlund och Nilsson att jämte herr vice ordföranden tisdagen den 5 

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

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det 

vid senaste sammanträdet den 20 nästlidne augusti förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 15 oktober 1914 till Byggnadsnämnden 

återremitterat förslaget till ny stadsplan för s.k. Östermalm eller stadsdelen öster om 

järnvägen för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt förslag i ärendet, hade 

Byggnadsnämndens förslag i ärendet, hade Byggnadsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige 

ville besluta: att godkänna det föreliggande förslaget till ny stadsplan för Östermalm med 

bibehållande av kvarteret Cedern som byggnadskvarter, men med den ändring, att 

Lulsundsgatan framdrages utanför seminarietomtens hörn enligt kartan med streckade linjer 

inritad riktning; att i förslaget till byggnadsbestämmelser följande tillägg göres; ”uthus å 

tomterna i seminariekvarteret få icke uppföras mot seminariets gräns eller med baksida mot 

detsamma utan måste uppföras mot annan granntomt och minst 6 meter från 

seminarietomten”; samt att Byggnadsnämnden erhållet i uppdrag att efter förnyade åtgärder 

enligt Kungl. Kungöreslen den 31 augusti 1907 ingå till Kungl.Maj:t med underdåning 

ansökan om fastställelse å den ändring i stadsplanen, som å kartan angives, inklusive 

föreslagen tomtindelning för kvarteren Pilen, Säljen, Häggen, Syrenen, Oxeln, Hasseln, 

Cedern och seminariekvarteret. Sedan Beredningsnämnden vid behandling av detta ärende 

hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Byggnadsnämnden vid behandling av detta 

ärende hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Byggnadsnämnden sålunda föreslagit, 

med den ändring att kvarteret Cedern skall bibehållas såsom allmän plats, hade 

Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 sistlidne mars återremitterat ärendet till 

Byggnadsnämnden för uppgörande av ett alternativt förslag, som mera tog hänsyn till de av 

Kungl.Överintendentsämbetet uttalade önskemål och i vilket trafikleden söder och öster om 

seminariekvarteret med hänsyn till de dryga kostnaderna för dess anordnande i förhållande till 

den därav härflytande nyttan i alla händelser vore utesluten. Uti avgivet yttrande i ärendet 

hade stadsingenjören framhållit, att ett förslag enligt det av Stadsfullmäktige senast antydda 

alternativ skulle stöta på så gott som oövervinnerliga svårigheter samt att hela 



ändringsförslaget är stött på trafikleden omkring seminarietomten, så att ett borttagande av 

densamma skulle förhindra staden att på något sätt använda det stora området söder om 

seminariet, varefter Byggnadsnämnden beslutit att, innan något alternativt förslag uppgjordes, 

lämna Stadsfullmäktige tillfälle att taga del av stadsingenjörens yttrande, i vilket Nämnden för 

sin del instämt. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville fatta beslut i enlighet med Beredningsnämndens förra förslag i ärendet. 

Stadsfullmäktige beslöto att återremittera ärendet till Byggnadsnämnden för upprättande av 

det utav Stadsfullmäktige den 26 mars 1915 begärda alternativa förslag. 

 

§4. 

Sedan Konungens Befallningshavande genom beslut den 17 juli 1915, enär den av 

Stadsfullmäktige antagna brandordning enligt sin lydelse är avsedd att gälla även för område 

utanför den fastställda stadsplanen, för vilket brandstadgan för rikets städer icke är gällande, 

men brandordning för sådant område icke kan fastställas i den för brandordning för 

stadsplanlagda område föreskriven ordning, funnit hinder för fastställelse å Stadsfullmäktiges 

beslut om antagande av ifrågavarande brandordning, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan 

av Beredningsnämnden att återremittera ärendet till Drätselkammaren för uppgörande av 

förslag till de ändringar uti brandordningen, som kunde finnas erforderliga. 

 

§5. 

August Fredriksson hade uti till Stadsfullmäktige ingiven framställning föreslagit ett 

ägoutbyte mellan honom och staden på så sätt, att staden till sökanden avstår den del av 

fastigheten n:o 476, som faller inom tomt n:o 4 i kvarteret Gladan mot att sökanden till staden 

överlåter motsvarande areal av fastigheten n:o 478, fallande inom Sandviksgatan, allt i 

enlighet med ärendet befogad karta. På tillstyrkan av stadsingenjören hade Drätselkammaren 

uti angivet yttrande hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till ansökningen. Vid ärendets 

behandling beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla 

ansökningen. 

 

§6. 

På uppdrag av Hamnmästaren hade ingenjören K.Bergman utarbetat förslag till omändring av 

fasta lyftkranen vid södra kajen för elektrisk drift, varav framgick, att en komplett anläggning 

i driftfärdigt skick enligt programmet kan utföras för 6400 kronor, varvid dock 

servisledningen till kranen, vilken inkommer som jordkabel till fundament, bekostas särskilt 

av hamnen. Med godkännande av ingenjör Bergmans förenämnda program av den 25 juni 

1915 hade Hamndirektionen beslutit att ingå Stadsfullmäktige med anhållan om ett anslag av 

7000 kronor till arbetets utförande. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att anvisa anslaget att upptagas i nästa års stat. 

 

§7. 

Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå utskänkningsbolags räkenskaper och 

förvaltning för försäljningsåret 1914 beslöt Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att för sin del tillstyrka ansvarsfrihet för bolagets styrelse och förvaltning 

för det försäljningsår revisionen omfattar. 

 

§8. 

Antecknades att herr Hansson under behandlingen av det i föregående paragraf antecknade 

ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§9. 



Från Drätselkammaren hade inkommit tvänne protokollsutdrag. 

 

§10. 

Sedan Drätselkammaren till Stadsfullmäktige överlämnat en av Lina Linder gjord ansökan att 

få utbyta 6615 kvm av henne tillhöriga vreta n:o 447 mot lika stor areal av staden tillhöriga 

vretan n:o 418 – 420 och för egen del tillstyrkt bifall till ansökningen under villkor att 

sökanden lämnade ersättning till staden för den å det ansökningen på av Drätselkammaren 

föreslaget villkor. Som Lina Linder, vilken håller före, att då staden erhåller ett avröjt till 

betesmark dugligt område, men avstår endast en stenig skogsmark, bytet borde ske jämt om 

jämt, därför icke velat gå in i bytesavtalet, hade Drästelkammaren icke kunnat verkställa 

Stadsfullmäktiges ovannämnda beslut. Då emellertid den mark, som ifrågavarande ägoutbyte 

avser att tillföra staden, ingår i det område, som är ämnat till egnahemsområde för 

verkstadspersonalen, vare sig området överlåtes till Statens Järnvägar eller behålles av staden 

för att uppdelas till tomter för ifrågavarande ändamål, hade Drätselkammaren föreslagit, att 

Stadsfullmäktige dels vill godkänna det föreslagna ägoutbytet med Lina Linder med 

frångående av det av Fullmäktige den 23 mars 1911 satta villkoret, att Linder skall lämna 

ersättning till staden för den del å det tillbytta området växande skogen, dels dock besluta att 

hos Kungl.Maj:t göra underdåning ansökan att få i byte med fru Linder föryttra ifrågavarande 

mark till henne. Vid detta ärendes behandling beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§11. 

Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade stadens livsmedelskommitté med hänsyn 

därtill, att priserna å mjöl genom senast träffade överenskommelse mellan regeringen och 

kvarnföreningen undergått en betydande sänkning, anhållit om rätt att sänka priset å stadens 

mjölparti så mycket under självkostnadspris, som svarar emot sänkningarna genom nu träffad 

eller framtida överenskommelser mellan regeringen eller statens livsmedelskommission å ena 

samt kvarnföreningen å andra sidan. Uti angivet yttrande hade Drätselkammaren hemställt om 

bifall till framställningen. På förslag av Beredningsnämnden beslöt Stadsfullmäktige att 

bemyndiga livsmedelskommittén att försälja ifråga varande mjölparti på det för staden minst 

förlustbringande sätt. 

 

§12. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Falk föreslagit, att Stadsfullmäktige ville 

hos Magistraten anhålla att få del av den utredning, som må hava blivit verkställd med 

anledning av Stadsfullmäktiges begäran om undersökning rörande en del anmärkta 

missförhållanden å epidemisjukhuset. Stadsfullmäktige beslöt att remittera motionen till 

Beredningsnämnden. 

 

§13. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Länstyrelsens skrivelse angående anvisande av medel till understödjande av arbetslösa 

inom staden, 

2:o) Stadskontorets skrivelse rörande ifrågasatt upphörande av den till staden utgående 

bötesersättning; 

3:o) Slumsystrarnas begäran om 200 kronors anslag till slumverksamheten, under år 1916, 

4:o) O.R. Marklunds anbud å köp av den s.k. stabbgärdan invid Notviken. 

5:o) Johan Bloms begäran om avkortning av utskylder; 

6:o) Aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning om ägoutbyte m.m; 

7:o) Fattigvårdstyrelsens förslag om inrättande av en kommunla vedgård; 



8:o) Herr Falks motion om utredning rörande lämpligheten av en kommunal byggnads-

verksamhet. 

 

§14. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Folkskolestyrelsens förslag om två e.o. folkskolelärarinnetjänsters förändring till 

ordinarie; 

2:o) Drätselkammarens framställning angående gäldande av stadens andel i pensionstillägg. 

 

§15. 

Till Lönenämnden remitterades en framställning om dyrtidstillägg från stadens lägre 

tjänstebefattningshavare 

 

Som ovan 

Justerat:                                                      På Stadsfullmäktiges vägnar 

A.Ljungberg                                               A.Ljungberg 

Herman Fernlund 

Axel Nilsson” 

 

Protokoll oktober år 1915 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 1 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Nordlander, Aurén och Mattsson, ävensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Fattigvårdsstyrelsen, under framhållande av rådande brist på bostäder särskilt för 

fattigare familjer, hos Drätselkammaren gjort framställning därom att Drätselkammaren måtte 

hos Hamndirektionen utverka uppskov med borttagande av den s.k. Bodellska villan och 

ställa densamma till Fattigvårdstyrelsens förfogande hade Drätselkammaren nu hos 

Hamndirektionen anhållit att ifrågavarande byggnad finge tills vidare kvarstå å den nuvarande 

tomten. Efter antecknande därav att byggnaden enligt kontrakt skulle vara från tomten 

borttagen senast den 1 nästkommande november beslöt Hamndirektionen, under uttalande av 

den synnerliga önskvärdheten att byggnaden, därest bostadsförhållandena i staden sådant 

medgåve, borttogos redan nästkommande vår, att den s.k Bodellska villan finge å den 

nuvarande tomten kvarstå till den 1 november 1916, dock under villkor att återstående likvid 

för å tomten befintligt grus finge erläggas den 1/1 1917, 1/1 1918 samt den 1/1 1919 med 

5000 kronor vardera gången, samt att skyldigheten för Hamndirektionen att hava gruset 

borttaget från tomten inträdde först med utgången av 1928; och fritoge sig Hamndirektionen 

för all skada, som kunde förorsakas av schaktningar och utgrävningar, som å tomten 

företagits. 

 

§2. 

Sedan Konungens Befallningshavande i skrivelse den 28 sistlidne september efter anhållan av 

Kungl.Kommerskollegium anmodat Hamndirektionen att inkomma med nya 

räkenskapshandlingar, allenast beträffande Luleå hamn i stället för tidigare insända 



räkenskapshandlingar, dels ock att inkomma med specificerades redogörelser för i tidigare 

översända räkenskapsutdrag upptagna utgiftsposter nämligen ”löner och arvoden”, 

”polisbevakning,” tullverket och diverse utgifter jämte förklaring å av staden debiterad ränta å 

Hamndirektionens lån av staden, beslöt Hamndirektionen att i avvaktan på svar från 

Stadskamreraren, huruvida denne åtoge sig att lämna de begärda upplysningarna, att 

bordlägga ärendet. I samband härmed beslöt Hamndirektioen att lämna Herr Ordföranden och 

Hamnmästaren i uppdrag att upprätta förslag till framställning hos Stadsfullmäktige angående 

omläggning av hamnens räkenskapsväsen. 

 

Som ovan 

Justeradt den 12 oktober 1915                   In fidem: 

Gustaf Burström”                                       Hilding Glimstedt 

 

 

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

4 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och J.A. Nilsson. Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 28 nästlidne september. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915 betr. 

§§ 10 och 11. 

 

§3. 

Vid föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 20 nästlidne augusti, § 19, hvaraf 

inhämtades, att Fullmäktige afslagit E. Wennbergs framställning om rätt att ha byggnader 

kvarstående å staden tillhöriga fastigheten n:r 232, beslutade nämnden att på grund af rådande 

bostadsbrist lämna Wennberg anstånd med byggnadernas bortförande till senast den 1 juni 

1916 mot villkor att hon genast till Luleå stads drätselkontor erlägger hyra för tomtplatsen, 

hvilken nämnden bestämde till 10 kronor för tiden 1 juni 1915 – 31 maj 1916; och skulle 

stadsbyggmästaren öfvervaka, att byggnaderna borttages vid den bestämda tidpunkten samt 

till nämnden anmäla om så ej sker. 

 

§4. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, § 20, hvaraf framgick att 

Fullmäktige med antagande af Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschafts anbud bestämt att 

arbetet med utbyte af halfva antalet af accumulatorbatteriets kärl skall utföras under 

innevarande år samt att erforderligt anslag skall upptagas i verkets stat för år 1916; och 

beslutade nämnden att Elektricitetsverkets föreståndare skulle delgifvas beslutet. 

 

§5. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, § 21, hvaraf inhämtades att 

Fullmäktige afslagit Ture Hagbergs ansökan om tillstånd till uppförande af en sommarstuga å 

honom tillhöriga vreten n:r 189 – 191. Sedan antecknats, att byggnaden numera vore 

fullständigt uppförd, beslutade nämnden att med stöd af Kungl. Maj:ts nådiga bref den 27 maj 

1904, Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1909, § 15, och Fullmäktiges förenämnda 



den 20 nästlidne augusti fattade beslut, § 21, göra ansökan hos öfverexekutor om byggnadens 

vräkning från vreten i fråga. 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 nästlidne augusti afslagit drätselkammarens 

hemställan att få använda 492 kronor af under rubrik 15 a i utgiftsstaten för innevarande år 

anslagna medel till diverse och oförutsedda utgifter till omändring af badrummet m.m  i 

stadshuset på skäl att Fullmäktige ej kunde finna behofvet af nämnda arbete så trängande att 

det nu borde utföras, beslutade nämnden att arbetet skulle genom stadsbyggmästaren upptagas 

i förslaget till stat för år 1916. 

 

§7. 

Stadsingenjören hade inkommit med rapport öfver årets gatuarbeten jämte förslag till 

normalsektioner för gatorna. Sedan af rapporten antecknats, att alla i staten bestående arbeten 

blifvit utförda med undantag af Prästgatan lade denna med godkännande till handlingarna. 

Beträffande normalprofilerna, beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att 

förebringa en jämförelsetablå öfver kostnaderna för någondera af gatusektionerna enligt 

normalprofilförslaget samt gatuläggning med enbart packlagersten, eller makadam n:r 5. 

 

 

§8. 

Sedan stadsingenjören i enlighet med honom af nämnden den 2 mars innevarande år lämnade 

uppdrag inkommit med dels definitivt förslag till anläggning å Gültzauudden af en 2 meters 

bred gångväg längs stranden med läge enligt nu aflämnad karta dels ock med förslag till 

lämpliga åtgärder för åvägabringande af ett mera tilltalande utseende å de områden, som äro 

betäckta med spånfyllning, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att till 

Planteringsnämnden öfversända handlingarna i ärendet med anhållan att planteringnämnden 

efter tagen del af desamma ville meddela drätselkammaren, när ett gemensamt sammanträde 

kan anordnas. 

 

§9. 

Stadsbyggmästaren hade i enlighet med nämndens uppdrag inkommit med förslag till 

förbättrande ventilationsanordningar för drätselkontorets lokaler. Sedan antecknats, att 

kostnaden för den föreslagna anordningen utgör för ledningen med håltagningar m.m. samt 

tillhörande ventiler 360 kronor, den elektriska fläkten 225 kronor och för ändringen af en del 

elektriska ledningar 35 kronor eller tillhopa 620 kronor, beslutade nämnden att 

stadsbyggmästaren skulle i sitt förslag till stat för 1916 upptaga nämnda kostnad.  

 

§10. 

Sedan stadsbyggmästaren föreslagit att golvet i polisvaktkontoret skulle i stället för ny matta 

förses med s.k. svensk förhydningsmassa, beslutade nämnden med bifall härtill att kostnaden, 

385 kronor, skulle af Stadsbyggmästaren upptagas i förslaget till stat för nästkommande år. 

 

§11. 

Brandchefen hade i en till drätselkammaren ställd anmälan, att en brandkåren tillhörig häst 

”Eld” enligt af länsveterinären F.Rosengren utfärdadt intyg är oduglig att längre användas 

som brandkårshäst. Efter föredragning häraf beslutade nämnden att brandchefen skulle i sitt 

förslag till stat för brandkåren för år 1916 upptaga lämpligt belopp för inköp af en ny häst. 

 

§12. 



Sedan brandchefen anmält att brandkårens hofslagare A.F.Lilja uppsagt sitt accord angående 

skoning af kårens hästar, beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att efter 

underhandling med i staden befintliga hofslagare uppgöra nytt aftal om skoning af hästarna på 

för staden fördelaktigaste sätt. 

 

§13. 

På därom gjord ansökan beviljade nämnden på tillstyrkan af brandchefen brandmästaren O.P. 

Stråhle tjänstledighet under tiden 18 oktober – 10 november innevarande år, hvaraf 6 dagar 

afsågos för bevistande af Svenska Brandmannaförbundets årsmöte i Örebro den 22 och 23 

oktober, hvartill Stadsfullmäktige beviljat Stråhle resebidrag. 

 

§14. 

Sedan Baningenjören L.Hjelm i skrifvelse till Kapten Skarstedt gjort förfrågan om ytterligare 

fyllning önskades utförd af Statens Järnvägar till vägbanken mellan Luleå och Svartön, hade 

kapten Skarstedt i skrifvelse till drätselkammaren föreslagit, att järnvägen måtte meddelas att 

någon ytterligare jordmängd icke önskas, åtminstone icke efter högre pris än kr 1:50. Vid 

föredragning af ärendet blefvo först de anbud, som under hand infordrats å körning af sand 

från stadens grusgrop å Svartön till vägbanken öppnade; och antecknades att de inkomna 

anbuden vore följande: 

 

1.C.F. Andersson, Luleå 2000 kbm                           kr.  1:90 pr kbm. 

2.E.Enbom n.fl., Luleå                                                     1:80 pr kbm. 

3.I.A. Åström, Vallen                                                       1:50 pr kbm. 

4.N.C.Lindvall, Sunderby södra                                      1:35 pr kbm. 

5.F.W.Nordström, Skurholmen                                        1:45 pr kbm. 

Sedan vidare antecknats, att Statens Järnvägar redan låtit borttaga till banken ledande 

järnvägsspår, beslutade nämnden att öfverlämna de inkomna anbuden till Kapten Skarstedt. 

 

§15. 

Stadsingenjören hade med anledning af erhållet uppdrag att inkomma med förslag till 

värmeledning för saluhallen i skrifvelse till drätselkammaren på anförda skäl afstyrkt 

inrättande af sådan i hallen och i stället föreslagit att, då i de af hamnen disponerade lokaler 

införd elektrisk uppvärmning icke torde vara för dyr och alltså endast lotspassningskontoret 

och fiskhallen behöfva en annan uppvärmningsmetod, en kamin i hvardera af dessa lokaler 

borde insättas enligt i skrifvelsen föreslagen anordning, dragande en kostnad af 370 kronor. 

Sedan vid ärendets föredragning upplyste att bättre ventilering vore behöflig i källarvåningen, 

beslutade nämnden att remittera ärendet till Stadsbyggmästaren för att inkomma med förslag 

till förbättrad ventilationsanordning i källarna i förening med af Stadsingenjören föreslagen 

kaminanordning. 

 

§16. 

Sedan staden vid byggande af vägen Luleå stad – Bensbyn, åtagit sig underhållet af 

densamma utefter stranden af Björkskatafjärden, har enligt mellan drätselkammaren och 

byamännen träffad öfverensstämmelse de senare verkställt underhållet af vägsträckan mot en 

ersättning, som under senaste åren utgjort 60 kr. pr år. Som emellertid detta underhåll visat sig 

tillfredställande, då byamännen icke göra mer under det löpande året, än som är alldeles 

nödvändigt, hemställde stadsingenjören att få för ett belopp af 200 kronor iordningställa 

vägsträckan med dikning och makadambeläggning samt att drätselkammaren ville besluta att 

själf öfvertaga underhållet af vägen f.o.m. år 1916. Med bifall härtill beslutade nämnden att 



ett anslag af 200 kronor till den föreslagna förstärkningen af vägen skulle af Stadsingenjören 

upptagas i förslaget till stat för nästkommande år. 

 

§17. 

Beslutade nämnden att till F.Stenmark utarrenderas stadens delar af vretarne n:r 130 och 130 

a, som ligga öster om stadens järnvägar, innehållande resp.970 och 1480 kvm. eller tillhopa 

2450 kvm. till potatisland mot en arrende afgift af 20 kronor pr. år att förskottsvis betalas, och 

skulle arrendetiden utgöra 1 år i sänder f.o.m. 14 mars 1916 med 2 månaders uppsägning. 

 

§18. 

Gästgifvaren E.F. Östling i Gammelstad hade å arrendatorernas vägnar anhållit att få erhålla 

virke från stadens skog dels till behöflig omsättning af stängsel å Hermansängen och till golf i 

en å lägenheten befintlig dubbellada. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

bifalla framställningen och skulle jägmästaren i Bodens revir meddelas beslutet för 

utstämpling af virket. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att uppmäta 

den odlade delen af lägenheten och inrita densamma å karta, å hvilken äfven å lägenheten 

befintliga lador skulle utmärkas. 

 

 

 

 

§19. 

En från Husqvarna Luleå Depôts A.B. inkommen skrifvelse med begäran om lägre pris för 

elektrisk ström för uppvärmningsändamål remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare 

för skyndsam utredning och förslag. 

 

§20. 

I samband med i föregående § af detta protokoll behandladt ärende beslutade nämnden att 

erinra Elektricitetsverkets föreståndare om nödvändigheten att omedelbart inkomma med 

yttrande öfver B.E. Dahlbäcks från Stadsfullmäktige remitterade begäran om nedsättning af 

ström för drifvande af skidfabrik, hvilken framställning den 14 nästlidne april remitterades till 

föreståndaren för yttrande. 

 

§21. 

Föredrogs och lades till handlingarne af ordföranden enligt uppdrag å drätselkammarens  

vägnar med Bodens Elektr.A.B. i Boden upprättad öfverenskommelse om utförande genom 

bolaget af elektrisk luftledning till pumpstatioen till ett pris af 435 kronor. 

 

§22. 

Beslutade nämnden att meddela Elektricitetsverkets föreståndare att nämnden förväntade sig 

att till ordinarie sammanträdet i november erhålla från föreståndaren infordrade yttranden 

öfver af Bergman & C:o aflämnade förslag och utredningar rörande ytterbelysningens 

ordnande, öfvergång till trefasström och nya tariffer för elektricitetsverket m.m. 

 

§23. 

Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat B. Petterssons ansökan om tillstånd att 

få ombygga ett å honom tillhörig del av vreten n:r 665 a stående uthus och därvid få svänga 

detsamma i enlighet med bifogad ritning, beslutade nämnden att på af stadsingenjören anförda 

skäl tillstyrka bifall till ansökningen. 

 



§24. 

På därom gjord framställning beslutade nämnden på förslag af stadsingenjören att anvisa 

planteringsnämnden fastigheten n:r 494 till upplagsplats för matjord och affall från 

stadsparken. 

 

§25. 

Sedan byggmästaren C.A. Flemström under hand gjort förfrågan om han, som i egenskap af 

entreprenör utför statens järnvägstrafiks änke- och pupillkassas nybyggnad i kvarteret Sillen, 

är skyldig att vid de elektriska ledningarnas utförande anlita elektricitetsverkets entreprenör 

Fram, beslutade nämnden, att med hänvisning till instruktionen för entreprenören vid 

elektricitetsverket, § 1, förklara att Flemström, som entreprenör för att statens verk och 

inrättning, icke är skyldig att anlita Fram vid arbetets utförande. 

 

§26. 

Vid förnyad behandling af förslaget till ny plats för instrumenteringen i pumpstationen 

beslutade nu nämnden att i enlighet med stadsingenjörens förslag och Allmänna Svenskas 

telegramanbud, innefattande en merkostnad af 40 kronor för förändringen i placeringen, att 

flytta instrumenteringen i pumpstationen till verkstadsrummet. 

 

 

 

§27. 

En från Elektr. A.B.Fram ingången framställning om ytterligare höjning af entrepenadpriserna 

remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare för yttrande. 

 

§28. 

Då elektricitetsverket är i behof af ett parti mätare dels 30 st. kwtim-mätare dels 75 st. 

ampertimmätare, hade föreståndaren, då han under hand infordrat anbud, erhållit följande 

anbudspriser. 

                                          Kwt.mätare.                                         Amt.mätare.                                    

 

Siemens                             1485:-                                                  1800:- 

A.E.G.                               1277:50                                                2250:- 

 

På af Elektricitetsverkets föreståndare anförda skäl, beslutade nämnden lämna honom tillstånd 

att inköpa hela partiet från A.E.G. 

 

§29. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare anhållit om tillstånd att från A.B. Siemens – Schuckert 

inköpa ett parti båglampskol om 9200 par af olika dimensioner, för ett pris af kronor 927:20, 

beslutade nämnden att hos Elektricitetsverkets föreståndare begära anbudets öfversändande 

till drätselkammaren. 

 

Som ofvan 

Justeradt 18/10 1915.                                Å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström”                                      K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 6 oktober 1915. 

 



Närvarande: Herrar Fagerlin, J.A. Forsgren, Ullman, Flemström, Olsson, Stadsbyggmästren 

och Stadsingenjören. 

 

§102. 

Protokollet för den 16 september 1915 föredrogs och justerades. 

 

§103. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 maj 1914 uppdragit åt byggnadsnämnden att 

i hufvudsaklig öfverensstämmelse med en af stadsingenjören uppgjord skiss låta utarbeta 

förslag till ny stadsplan för den s.k. nya stadsdelen väster om järnvägen i förening med 

byggnadsbestämmelser, afseende s.k. öppet byggnadssätt, och stadsingenjören, som erhållit 

nämndens uppdrag att upprätta sådant förslag, sedan den i stadsfullmäktiges protokoll 

omförmälda skissen kommit sökanden tillhanda, numera inkommit med förslag såväl till 

stadsplan som till byggnadsbestämmelse, beslöt nämnden öfverlämna förslaget till 

stadsfullmäktige och för sin del tillstyrka dess antagande.  Protokollet förklarades i denna del 

genast justeradt. 

 

§104. 

På därom gjord framställning beviljades fru Lova Westerlund anstånd till den 1 juli 1916 med 

vissa föreskrifna målnings- och reparationsarbeten i fastigheten n:r 1 i kvarteret Lommen. 

 

Justeras:                                                             Som ofvan 

Luleå 3 nov. 1915.                                            Å tjänstens vägnar 

J.A.Forsgren”                                                    A.Glaad 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 8 okt. 1915. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, M.Lindqvist, V.Oskarsson, 

K.H.Hultström, D.Andersson, E.Kruse och G.Landström samt undert. sekr. 

 

§1. 

Lärarekåren vid stadens folkskolor hade med anhållan om tillstyrkan till Folkskolestyrelsen 

inlämnat en till stadsfullmäktige ställd framställning, att stadsfullmäktige måtte bevilja 

dyrtidstillägg att tills vidare utgå med trehundra /300/ kr. till var och en av lärarekårens 

samtliga medlemmar. Ett av hr M. Lindqvist väckt förslag, att skolstyrelsen skulle för frågans 

ytterligare utanordning tillsätta en kommitté blev av folkskolestyrelsen antaget med fem röster 

mot tre. Folkskolestyrelsen, som väl behjärtade lärarekårens framställning och fullt insåg, att 

en löneförbättring i den omfattning, lärarekåren begärt, vore starkt motiverad, helst som den 

allmänna löneregleringen för landets lärarekår även låter vänta på sig, hade helst velat 

tillstyrka framställningen i dess helhet. Då detta dock, enligt styrelsens åsikt, skulle under 

nuvarande tryckta tider komma att verka allt för tyngande på folkskolebudgeten, ansåg 

styrelsen sig icke kunna i annan måtto, tillstyrka framställningen än att den förordade ett 

dyrtidstillägg, å 157:- kr. att utgå tills vidare till alla vid Luleå folkskolor anställda ord. Eller 

e.o. lärarare och lärarinnor. Därjämte tillstyrktes särskilda familjetillägg å 100:- kr. till 

folkskollärarna M. Hammarström och G. Landström, småskollärarinnan H.V. Nilsson och 

småskollärarinnan Henny Söderström. Beslutet fattades med 4 röster mot 4 vilka senare 

tillföllo ett av hr Lindqvist framställt förslag enligt vilket gifta lärare skulle tillerkännas 

dyrtidstillägg å 200 kr., ogifta lärare å 150 kr och ogifta lärarinnor å 100 kr. Till protokollet 

skulle antecknas, att hr Oskarsson väckt förslag om dyrtidsförslag åt ogifta och gifta samtliga 



med 200 kr. åt gift lärare och lärarinna med mer än 2 barn med 300 kr, samt hr Nyberg om ett 

dyrtidstillägg åt alla med 150 kr. varjämte särskilda tillägg skulle tillerkännas familjeför-

sörjare, 150 kr. åt dem som har mindre familj, och 250 kr. åt dem som har större familj. 

 

§2. 

Folkskollärarinnan Sigrid Dahls anhållan om tjänstledighet för enskilda angelägenheter under 

två månader från den 1 okt. blev bifallen och förordnade folkskolelärarinnan Anna Hallberg 

till vikarie under denna tid. 

 

§3. 

Småskollärarinnan Hilma Nymans anhållan om tjänstledighet för enskilda angelägenheter 

under innevarande hösttermin blev bifallen. Till vikarie för tiden efter den 11 okt. antogs 

småskollärarinnan Fanny Eklund, varjämte överlämnades åtgärd att för tiden 1 sept – 11 okt. 

förordnas småskollärarinnan Anna Sundbom godkändes. 

 

§4. 

Folkskollärarinnan Gurly Högströms anhållan om tjänstledighet för sjukdom under två 

månader från den 7 okt. blev bifallen och erhöll överläraren i uppdrag att anskaffa vikarie. 

 

 

 

§5. 

Småskollärarinnan Vera Magnusson i Notviken hade i skrivelse anhållit, att ersättningen för 

överläsning i Notvikens skola skulle från höstterminens början utgå med 1 kr. i timmen. 

Folkskolestyrelsen biföll hennes anhållan. 

 

§6. 

Baderskan Beda Burström hade i skrivelse anhållit, att hennes arvode skulle med oktober 

månads början utgå med 50 kr. i månaden. Hennes anhållan blev bifallen. 

 

§7. 

Småskollärarinnan Alma Degermark i Karlsvik tillerkändes en årlig ersättning av 30:-, så 

länge hon icke använder sig av vedbrand in natura för det som hon disponerar i Karlsviks 

skolhus. 

 

§8. 

En skrivelse från Bodens Elektriska Aktiebolag med förnyad framställning om ersättning för 

förluster å belysning i Karlsviks skolhus hade av Drätselkammaren överlämnats till 

folkskolestyrelsen. Folkskolestyrelsen remitterade skrivelsen till 1913 års skolhuskommitteé. 

 

§9. 

En skrivelse från stadsläkaren Dr. P.G. Olsson med framställning om användande av en 

ångtvätt för desinfektion i östra skolhuset remitterades till ekonominämnden för utvärdering 

och förslag. 

 

§10. 

Till protokollet skulle antecknas, att telegrafverket uppsagt abonnemangsprotokoll för 

telefonen nr. 182. 

 

§11. 



Styrelsen beslöt i staten för nästa år uppta ett belopp av 283:33 kr. utgörande 

protokollstyrelsens andel i kostnaderna för inköp av en vedkap för fattigvården och 

folkskolans räkning. 

 

§12 

Ordföranden anmälde att en elektrisk strömmätare blivit uppsatt i fröken Ekström lägenhet. 

 

§13. 

Till justeringsmän utsågs hrr O. Åhrström och K.H.Hultström. 

 

                                                                         Dag som ovan 

Justeras:                                                            Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Oskar Åhrström 

Herm.Hulström” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Hjelm ävensom Hamnmästaren. 

 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 1 oktober 1915. 

 

§2. 

Johan Landström å ångfärjan Trafik hade hos Hamndirektionen gjort framställning om 

åtnjutande av ett personligt lönetillägg om möjligt från och med 1915 års ingång. Vid ärendets 

behandling beslöt Hamndirektionen, att Landström på skäl som av Hamnmästaren i infordrat 

yttrande anfört, skulle beviljas en gratifikation av 300 kronor. 

 

§3. 

Hamnservisen Carl Friberg hade i skrivelse till Hamndirektioen på anförda skäl anhållit att 

från och med år 1916 komma i åtnjutande av ett ytterligare lönetillägg å 250 kronor. Vid 

ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan 

därom, att det till Friberg sedan år 1912 utgående personliga lönetillägget å 250 kronor, måtte 

på skäl, som av Hamnmästaren i infordrat yttrande anförts, från och med år 1916 höjas till 

500 kronor. 

 

§4. 

Maskinisten å ångaren Balder, C.L. Malmström, hade i skrivelse till Hamndirektionen anhållit 

om utbekommande förskottsvis av någon del av av den procent å extra inseglingen med 

ångaren Balder, vilken under föregående år plägat komma ångarens besättning till del i form 

av gratifikationer. Då det ännu icke bestämts, huruvida någon del av årets extra insegling med 

ovannämnda ångare kommer att utdelas bland dess besättning, än mindre huru stor del därav 

sålunda kommer att utdelas, beslöt Hamndirektionen att för närvarande avslå framställningen. 

 

§5. 

Sedan Herr Ordföranden och Hamnmästaren på sätt § 2 i protokollet för den 1 oktober 1915 

utvisar erhållit i uppdrag att till Hamndirektioen inkomma med förslag till skrivelse till 

Stadsfullmäktige angående omorganisation av hamnens förvaltning, hade från dem nu 



inkommit dylikt förslag så lydande: ”Till Stadsfullmäktige i Luleå etc.”se Bil.2./1915. Vid 

föredragning härav beslöt Hamndirektionen att i enlighet med vad som sålunda föreslagits 

avlåta skrivelse i ämnet till Stadsfullmäktige i Luleå. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren, under framhållande därav, att vissa delar av kv. Ankan tillsvidare 

borde reserveras för godsupplag och för sådant ändamål av hamnen inköpas eller förhyras, 

hemställt om tillsättande av en kommitté, med uppdrag att undersöka möjligheten för inlösen 

eller eventuellt expropriering av enskilda tillhöriga fastigheter, vilka helt eller delvis äro 

belägna å nämnda område eller den gata, vars framdragande efter tomternas reglerande 

nödvändiggjordes, beslöt Hamndirektionen vid ärendets föredragning att remmittera 

detsamma till en kommitté bestående av tre personer. Till ledamöter i denna kommitté utsågos 

herrar Hjelm, Hamnmästaren och Stadsingenjören med Hjelm såsom sammankallande. 

 

§7. 

K. Wikström hade telegrafiskt anhållit att få arrendera strand för uppläggande av 200 stds. 

sparrar under cirka 10 månader och beslöt Hamndirektionen vid detta ärendes föredragning att 

då plats härför icke funnes tillgänglig avslå framställningen och uppdrogs åt Hamnmästaren 

att härom underrätta Wikström. 

 

 

§8. 

Till Hamnmästaren remitterades en från A.B. W. Larka inkommen framställning om 

restitution av hamnavgifter. 

 

§9. 

Sedan Hamnmästaren, med överlämnande av en skrivelse från Kungl. Kommerskollegium 

angående anskaffande av livräddningsattiralj för ångfärjan Trafik, hemställt om anskaffande 

av 200 st. livbälten beslöt Hamndirektionen vid ärendets föredragning att lämna 

Hamnmästaren i uppdrag att inköpa 200 st. livbälten för nämnda färjas räkning. 

 

§10. 

På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att låta utbygga den i östra båthamnen 

befintliga båtbryggan till en brygga på stenkistor och skulle den beräknade kostnaden härför, 

1200 kronor, upptagas i nästa års stat. 

 

§11. 

Föredrogs och lades till handlingarne en från kommanditbolaget Burman & Co inkommen 

offert å strålkastare. 

 

§12. 

Hamnmästarens kassarapport för nästlidne september månad föredrogs och godkändes. 

 

§13. 

Vita Bandets trädgårdskommitté hade anhållit att jämväl för nästa år få disponera å norra 

hamnplanen befintliga jordområde för potatisodling och beslöt Hamndirektionen vid ärendets 

föredragning, att, då för närvarande icke kunde avgöras, huruvida det i skrivelsen omförmälda 

jordområdet nästkommande år kunde behövas för hamnens egen räkning, tills vidare lämna 

framställningen utan avseende. 

 



§14. 

På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för Tjuvholmssundets räkning 

inköpa ett differentialblock, avsett för upplyftning av där befintliga bojar. 

 

Som ovan 

Justeradt den 26 oktober 1915                   In fidem 

Gustaf Burström”                                       Hilding Glimstedt 

 

 

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

14 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Axel Nilsson och Nordin. Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren och Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs nämndens protokoll af den 29 nästlidne september. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915 

beträffande §§ 8,9,15,16,18,22 och 24. 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, §7, 

ang. beviljadt anslag till Tekniska skolan. 

 

§4. 

Brandchefen hade medelst annons i ortstidningarne infordrat anbud å leverans till brandkåren 

af diverse effekter m.m under år 1916. Vid ärendets behandling föredrogs nu de inkomna 

anbuden, det öfver anbudens öppnande förda protokollet samt följande af brandchefens 

upprättade. ”Jämförelsetablå - - - - - -”Bil.7/1915. Vid företagen pröfning af de inkomna 

anbuden, beslutade nämnden att antaga följande anbud 

å råghalm: anbud n:r 6, afgifvet af Oskar Enström, Ängesbyn, 6 öre pr. kg. 

å uniformskläder: anbud n.r 1, Johan Olsson, Luleå hvilken erbjöd följande priser, 

Kappa                                                                              Kr 57:- 

Kavaj, byxor, väst af finare tyg                                            63:- 

Kavaj, byxor, väst af gröfre tyg                                            60:- 

allt af samma tygkvalitéer, som levererats under innevarande år, 

å skodon: anbud n:r 4, Ludv. Lindberg, Luleå, boxkalfskinnskor, prisläge II, kr.14:50 pr. par 

enligt prof. 

å skoreparationer: anbud n:r 3, P.O.Sundqvist, Luleå hvilken lämnat följande prislista: 

halfsulning och klackning                                                 Kr.4:50 

enbart halfsulning                                                              kr. 3:25 

enbart klackning                                                                kr: 1:25 

mindre reparationer                                                           kr.  0:20-0:75 

å pälsmössor: anbud n:r 2, F.I.Israelsson, hvilken erbjöd mössor enligt lämnat prof till ett pris 

af kr 8:50. 

Sedan Nämnden vidare afslagit öfriga inkomna anbud såsom varande för höga eljest 

ofördelaktiga, beslutade nämnden rörande upphandling af öfriga artiklar att lämna 

brandchefen i uppdrag beträffande hafre: att på lämpligt sätt under hand efter behof inköpa 



behöflig kvantitet; beträffande hö: att under hand inköpa behöfligt parti till högst 12 ½ öre pr. 

kg:; beträffande skoning af hästar: att under hand  uppgöra aftal till för staden billigaste pris; 

beträffande ved: att under hand upphandla erforderligt parti til billigast möjliga pris samt 

beträffande sommarmössor, å hvilka intet skriftligt anbud inkommit; att träffa aftal med 

körsnären K.F.Forsell, hvilken under hand förklarat sig villig därtill, om leverans af 

sommarmössor till samma pri som gällt under innevarande år eller kr. 3:50 pr. st. 

 

§5. 

Stadsingenjören hade i till stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjort anhållan om tilldelande af 

olycksfallsersättning för 29 dagar à kr.2:15 eller 62 kronor 35 öre till arbetaren Herman 

Burman, hvilken den 14 juli detta år under arbete för staden skadat sin fot, för hvilken den 

skada han enligt af stadsläkaren utfärdat intyg hos honom undergått behandling under tiden 14 

juli – 16 augusti innevarande år. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

öfversända framställningen till stadsfullmäktige med hemställan att drätselkammaren måtte 

erhålla bemyndigande att utbetala det föreslagna beloppet att utgå ur olycksfallsersättninings-

fonden; och skulle protokollet i denna del anses genast justeradt. 

 

§6. 

Sedan arbetaren Edvard Lindbäck den 3 september detta år under arbete för staden skadat sitt 

högra öga, hade stadsingenjören i till stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit att en 

olycksfallsersättning måtte tilldelas honom med kr. 11:95, utgörande läkararfvode och 

medicin kr. 5:50 samt en dagersättning à kr. 2:15 för 3 dagar; och beslutade nämnden vid 

föredragning af ärendet att öfversända handlingarne i saken till stadsfullmäktige med 

hemställan att drätselkammaren måtte bemyndigas att till Lindbäck utbetala förenämnda 

belopp kr.11:95 att utgå ur fonden för olycksfallsförsäkring. Protokollet förklarades hvad 

detta ärende angår genast justeradt. 

 

§7. 

Enligt erhållet uppdrag hade stadsingenjören med instämmande af stadsbyggmästaren 

inkommit med utredning rörande eventuel omändring af eldstaden till högrtyckspannan i 

stadshuset för eldning med ved. Av utredningen antecknades att sedan eldningsprofver under 

hösten verkställts med olika bränsleorter under 11 timmar under full belastning vid en 

temperatur af + 3 grader nämligen med enbart ved, koks och ved, kalladt prof n:r 1, kol och 

ved, kalladt prof n:r 2, samt enbart kol, kalladt prof n:r 3, tillräckligt ångtryck, utan ändrimg 

af eldstaden, endast kunde åstadkomma vid profven n:r 2 och 3. Vid behandling af ärendet 

beslutade nämnden på tillstyrkan af stadsingenjören att låta utföra eldningen med kol och ved 

enl. prof n:r 2. Nämnden beslutade vidare att inköpa 100 famnar barrved, å hvilken leverans 

anbud skulle af stadsbyggmästaren infordras för att underställas nämndens pröfning. 

 

§8. 

Till stadsingenjören remitterades en till drätselkammaren inkommen till stadsfullmäktige 

ställd skrifvelse från Luleå Badhus A.B. med begäran att få vatten till varmbadhuset till ett 

årsrekord af kr. 300:- eller efter ett pris af 5 öre pr. kbm. 

 

§9. 

Fastställdes följande hyror i saluhallen: 

Salustånd n:ris 1 – 2, incl. kök samt 1 källare kr. pr. år 315:- 

Salustånd n:ris 9 – 10 incl. kök samt 1källare kr. pr. år 300:- 

Salustånd n:ris 22 – 23 incl. kök samt 1 källare kr. pr. år 300:- 

Salustånd n:ris 16 – 18 incl. kök samt 2 källare kr.pr.år 450:- 



Öfriga salustånd, enkel samt 1 källare kr. pr år 140:- 

Öfriga salustånd, dubbel samt 1 källare kr. pr. år. 240:- 

Källare, ensamt kr. pr. år 28:- 

Fiskhall med förrum, is och förvaringsrum, pr. år. kr 600.- 

Salustånd, enkelt pr. dag 50 öre 

Salustånd, dubbelt pr. dag 1 kr. 

 

§10. 

Sedan stadskamreraren anmält att en del hyresgäster i saluhallen till andra personer öfverlåtit 

de källare, som medfölja de förhyrda salustånden i hallen, beslutade nämnden att erinra 

hyresgästerna om kontraktets bestämmelser om hyresrättens förverkande mom. 2 och 3. 

 

§11. 

Sedan Aktiebolaget Stockholms Handelsbank i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att få 

förnya hyreskontraktet rörande banklokalen i stadshuset på ytterligare 5 år, räknadt från den 1 

oktober 1917, beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsbyggmästaren för 

underhandling med banken om icke banken vore villig att i så fall höja något på 

hyresbeloppet. 

 

§12. 

En från Gerda Hulander inkommen skrifvelse med begäran att frälsningsarméns slumstation 

nu tilldelad bostad in natura finge utbytas mot hyresersättning af skäl, att de nuvarande 

lokalerna vore olämpliga till bostad, remitterades till stadsbyggmästaren för utredning om 

yttrande. 

 

§13. 

Utanordnades Luleå Renhållnings A.B. räkning å 2 kr. för körning till Mjölkudden för 

polisens räkning. 

 

§14. 

Antecknades att Telegrafverket i meddelanden till drätselkammaren uppsagt följande 

telefonabonnemangskontrakt, n:ris 44/80, 62/54, 250/245, 333/312, 368, 372, 375, 384 och 

427. 

 

§15. 

Sedan stadsingenjören i enlighet med nämndens uppdrag begärt skriftligt anbud från 

Hamnmästaren att barnen ville öfvertaga den af nämnden inköpta kolsstybben, föredrogs nu 

ett af från Hamnmästaren till stadsingenjören ingånget meddelande, att han vore villig att efter 

hand inköpa hamnens behof af stybb af drätselkammaren till gällande pris. Vid ärendets 

behandling upplystes att jämväl andra spekulanter finnes å koksstybben, med anledning 

hvaraf Nämnden beslutade att skriftliga anbud skulle affordras dessa. Nämnden beslutade 

vidare att uppdraga till stadsingenjören, stadsbyggmästaren och stadskamreraren att uppgöra 

förslag till uppgörelse i saken dels beträffande folkskolestyrelsen dels beträffande 

leverantören. 

 

Som ofvan 

Justeras:                                                     Å tjänstens  vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 



”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14 okt. 1915. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström,V.Oscarsson, K.H.Hultström, D.Andersson 

och B.A.Hellström samt undert.sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr K.H.Hultström och V.Oscarsson. 

 

§2. 

Folkskolestyrelsen vitsordade, att folkskollärarinnan Ellen Sundberg oförvitligt tjänstgjort i så 

lång tid att hon fr.o.m nästa års ingång är berättigad till uppflyttning till tredje lönegraden och 

folkskolläraren D.Ekroth i så lång tid, att han vid samma tid är berättigad till uppflyttning i 

andra lönegraden. 

 

§3. 

Förslag till stat för skolväsendet under kalenderåret 1916: 

 

Utgifter: 

 

1.Underhöll av hus och gårdsplaner: 

Reparationsarbeten                             4300:- 

Målande av en skolsal å Mjölkudden 1300:- 

Planeringsarb.i Karlsvik                       500:-     6100:- 

2.Brandstodavgifter                              700:-  Transport 6800:- 

3.Inventarier å dessa underhåll           1800:- (Sänkt till 1200:-) 

4.Belysning:  

Skolorna i staden                                1000:- 

Skolorna utom staden                           500:-                          

5.Bränsle                                             9000:- 

6.Vattenavgifter                                    650:- 

7.Div.förbrukningsmat.för skolbarn     100:- 

8.Undervisningsmateriell                      800:- 

9.Skolbiblioteket                                   425:- 

10.Löner: 

Överläraren                                          2800:- 

4 ord.lärare i 4:e lönegr.                       9000:- 

2 ord.lärare i 3:e lönegr.                       3800.- 

3 ord.lärare i 2:a lönegr.                       4650:- 

1 ord.lärare i 1:a lönegr.                       1200:- 

2 ord.lärare i 4:e lönegr.                       2900:- 

3 ord.lärare i 3:e lönegr.                       3900:- 

2 ord lärare i 3:e lönegr.                       2300:- 

2 ord lärare i 1:a lönegr.                       2000:- 

2 ord lärare i 1.a lönegr.fr1/7-16          1000:- 

1. e.o lärare                                           1000:- 

2. e.o lärarinnor                                     1800:- 

2. e.o lärarinnor under vt                      1012:50 

1 småskollärare i 4:e lönegr.                 1000:- 

14 småskollärare i 4:e lönegr.             14000:- 

 



Transport:                                            52362:50          21075:- 

2 småskollärarinnan i 3:e lönegr.            1800:- 

1 ”                               2:a lönegr.             800:- 

1 lärarinna i husl.        1:a lönegr.           1350:- 

1 2                               1.a lönegr.           1200.-            57512:50 

 

Familjeunderstöd av staten                     1700:- 

11.Hyror och bränsle                            13505:- 

12.Slöjdarvode    

a) Gosslöjden                                           2400:- 

b) Flickslöjden                                           950:- 

c) Slöjdlär.Elin Vestberg                          1150:-               4500:- 

 

13.Fortsättnings och Ersättningsskolan      600:- 

14.Pensionsavgifter                                   2868:75 

15.Vikarier och timlärare: 

a) Sjukvikarier                                            1600.- 

b) Timlärare                                                1150:-              2750:- 

 

16.Vaktmästare: 

a) Östra skolan                                            1300:- 

b) Västra skolan                                          1000:- 

c) Mjölkudden                                              400:- 

d) Karlsvik                                                    300:- 

e) Notviken                                                     250:- 

17. Pension åt fr. Ellen Wingård                    595:- 

18. Avlöning åt baderska                                400:- 

Transport                                                   108756:25 

 

Barnavårdsnämnden                                     2500: 

20. Folkskoleexpeditionen: 

a) Telefon och Telegram                                 250:- 

b) Annonser                                                     150:- 

c) Blanketter                                                    250:- 

d) Skrivmateriell                                                80:-                      700:- 

 

21. Skolmateriell åt fattiga barn                      500:- 

22. Hyra av Rektorsgården                              720:- 

23. Rengöring: 

a) Städning av Östra skolan                              700:- 

b) Skurning av do                                             700:- 

c) Skurning av Västra skolan                            550:-     

d) Skurning av Mjölkuddens skola                   100:- 

e) Skurning av Karlsviks skola                         150:- 

f) Skolans … yttre renhållning                         800:-                       3000:- 

 

24. Slöjdmaterialier                                          650:- 

25. Mathållning för skolkök                             200:- 

26. Skor för fattiga barn                                   400:- 

27. Skolstipendier                                             200:- 



28. Amortering och räntor  

a) !900 års obligationslån: 

1. Amortering                                                   6000:- 

Transport                                                          6000:-                     117626:25 

Ränta                                                                9240:-                        15240:- 

b) Del i Drätselkammarens lån: 

1.Amortering                                                      625:- 

2. Ränta                                                              900:-                           1525:- 

c) Lån i Domkapitlet. Ränta                              1155.- 

d) Lån för skolhusbyggn. i Karlsvik 

ränta, förslagsvis                                                5000.-      

 

29. Skolans andel (1/3) i ansk. av en elektrisk 

Motor och såg                                                       283:33 

30. Dyrtillägg åt lärarekåren förslasvis               6900:- 

31. Oförutsedda utgifter                                        247:93 

Summa utgifter                                                                                        47977:51 

 

Inkomster: 

Statsbidrag: 

a)Lärarelöner                                                       35641:26 

b)Fortsättn.skola, skolkök, slöjd, bibl,                   2782:- 

c)Familjeunderstöd                                                  1700:-                        40123:26 

Bidrag till sjukvikarier                                             1000:- 

Transport                                                                                                     41123.26 

Pensionsbidrag                                                                                               1304:25 

Barnavårdsnämnden: 

a)Fattigv.styrelsens bidrag                                       1700:- 

b)Statsbidrag                                                              125:-                             1825:-                                                                                     

 

Anslag fr. Luleå Järnverks Aktiebolag                                                            1400:- 

Anslag fr. Luleå Träslipsaktiebolag                                                                    700:- 

Hyresmedel                                                                                                       1025:- 

Fattivårdsst.ansl.till skor                                                                                     400:- 

Slöjdmedel                                                                                                          200:- 

Brist att uttaxera                                                                                           100000:- 

Sänkt till                                                                                                          95100:- 

Summa                                                                                                          147777:51 

 

§4 

Vaktmästare W Lund tillerkändes en ersättning av 30:- kr för det arbete med kapning av koks, 

som pålagt honom i samband med avlägsnandet av den i protokollet för den 6 sept omnämnda 

oanvändbara koksen från skolans källare.  

 

§5. 

I skrivelse till föreståndarinnan för skolboksförsäljningen hade svenska skolmaterialbolaget i 

Gävle framställt önskvärdheten av att skolmaterielen av skolstyrelsen köptes i fast räkning för 

att därigenom möjliggöra hållandet av nu fastnämnda priser. Skrivelsen hade genom 

överläraren överlämnats till folkskolestyrelsen. Folkskolestyrelsen beslöt med anledning 

därom erinra svenska skolmaterielaktiebolaget om att detsamma genom skrivelse av den 12 



maj i innevarande år förbundit sig att även under läsåret 1915 – 1916 inköpa vanlig 

skolmateriell till Luleå folkskolor till förut gällande priser, dock med undantag av 

radergummi, å vilken priset höjts med 20 kr. Dock ville folkskolestyrelsen ej motsätta sig en 

förhöjning av priserna för även övrigt skolmatriel från vårterminens början, ifall vägande skäl  

anfördes för densamma, i vilket fall Svenska skolmaterialaktiebolaget snart finge inkomma 

med förslag till ändrade parti som minutpriser. 

 

§6. 

Skolgossen Signar Lindqvist erhöll ledighet från skolan tills vidare under höstterminen, så 

länge fast anställning för honom funnes å Robertsviks ångsåg. Åt överlärareren uppdrogos att 

se till, att gossen sedan ordentligt besöker skolan. 

 

§7. 

Motiv till Folkskolestyrelsens förslag till stat för år 1916. 

1 I fråga om anslaget till underhåll av hus och färdplaner hänvisas till Stadsbyggmästaren och 

Stadsingenjören av folkskolestyrelsens granskade förslag. – Då barnantalet i Mjölkuddens 

småskola under förra året ökade till 35 och under innevarande år till 42 har behovet av 

ytterligare en lärare i skolhuset därstädes ställt sig oundvikligt hopp om avsevärd minskning 

under de närmaste åren. Med anledning härav har skolstyrelsen i staten upptagit ett belopp av 

1300:- kr.för inredande av en skolsal i Mjölkudden. I samband härmed bör påpekas, att i 5 i 

gällande reglerna för Luleå stads skolor, bestämdes att barnantalet i allmänhet icke må 

överstiga 30 i en småskoleavdelning 

4. Anslaget till belysningen medfört ett överträdande av anslaget under denna punkt för 

innevarande år med ca 25%. Då någon ändring till det bättre inte med säkerhet kan förväntas 

under nästkommande år, har skolstyrelsen ansett sig böra höja anslaget till bränsle med 505 

eller till 9000:- kr. 

9. Höjningen till 425:- kr beror på, att statsbidraget, 150:- kr, som utgå i form av böcker och 

därför ej upptagit de föregående åren, på anmodan av Folkskoleinspektören upptagit såväl å 

utgifter, som inkomster i förslaget till stat för nästa år. 

10,11. Höjningen beroende på, att folkskollärare D. Ekroth och folkskolelärarinnan Ellen 

Sundberg uppflyttats i högre lönegrad från 1 jan. 1916, och att lönen för folkskollärarinnan 

Signe Bornedahl beräknats för helt år. Hon tillträdde sin tjänst den 1 juli 1915. Därjämte har 

folkskolestyrelsen beräknat att två e.o folkskollärarinnetjänster i enlighet med förut av 

folkskolestyrelsen framställt förslag skulle förvandlas till ord. från den 1 juli 1916. – 

Familjetillägget utgå helt av statsmedel och upptagna därför till samma belopp å både utgifts-  

och i inkomstsidan. Då förändringen ej ännu utkommit måste beräkningen i viss mån 

betraktas som approximativ. 

15.Anslaget till timlärare har höjts med hänsyn till att ersättningen för lärarinnan Vera 

Magnusson i Notviken övertidsläsning höjts till 1 krona i timmen. Avlöningen åt 

vakansvikarie har helt bortfallit. 

18.På grund utav skolans läkare påfordrade ändringar i fråga om skolbadet har 

tjänstgöringstimmarna för baderskan ökadt från 17 timmar till 26 timmar i veckan. Det har 

därför ansetts skäligt höja hennes avlöning med 10 kr i månaden. 

19.Under innevarande höst har barnavårdsnämnden måst utackordera ett visst antal barn, 

varför utgifterna avsevärt stegrats. Den höjning av anslaget med 1000:- kr, som härigenom 

nödvändiggjorts, neutraliseras dock till stor del de av att barnavårdsnämndens inkomster 

samtidigt beräknas bli höjda med 525:- kr. 

23.Omkostnaderna för skurning av Östra och Västra skolorna ha i någon mån stegrats ovanför 

anslaget, till rengöring beräknats 75 kr. högre än innevarande år. 

26.Fattigvårdsstyrelsens anslag till skor åt fattiga  barn har beräknats bli höjt med 100.- kr. 



28.under nu rådande ekonomiska situation har folkskolestyrelsen ej ansett sig böra föreslå 

någon amortering å lånet i Domkapitlet. - Räntan å lånet för folkskolebygget i Karlsvik har 

beräknats förslagsvis. 

29.Anslaget till inköp av motor med såg är beroende på beslut i frågan om kommunal 

vedgård. 

30.Anslaget under denna post är beroende på Stadsfullmäktiges beslut med anledning av 

lärarekårens framställning om dyrtidtillägg. 

 

Dag som ovan 

Justeras:                                                  Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Herman Luthström 

Wilh.O.Larsson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 18 oktober 

1915. 

 

Närvarande: Herrar C.Lindgren, Ahlström, Johnsson, Gullberg, J.Lindgren, fruarna Johansson 

och Sundström, fröken Björkman samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Sedan genom annons i ortens tidningar anbud infordrats å leverans af matvaror m.m. till 

fattigvården, anmälde nu tillsyningsmannen, att en del anbud inkommit efter anbudstidens 

utgång. Med anledning häraf beslöt styrelsen, att samtliga till detta sammanträde inkomna 

anbud skulle upptagas till pröfning. 

 

§2. 

Som leverantör af matvaror till fattiggården för tiden 1 november 1915 – 1 maj 1916 antogs 

handlanden Ture Hagberg. Som leverantör af matvaror till understödstagare för samma tid 

antogs Luleå kooperativa förening. Som leverantör af skor till fattiggården för samma tid 

antogs fröken Augusta Jansson. Som leverantör af bröd till fattiggården för samma tid antogs 

bagaren E.Sthade. Åt tillsyningsmannen uppdrogs att med ofvannämnda leverantörer upprätta 

kontrakt, försedda med af styrelsen godkänd borgen för leveransens ordentliga fullgörande. 

 

§3. 

Vid inköp af kläder m.m för fattigvårdens behof hade nedanstående firmor erbjudit sig att 

lämna följande rabatt, nämligen H.Lallander 12%, F.Durange 10 à 12%, F.Burström 10% 

samt Åkerlunds eftr. 10% och beslöt styrelsen, att inköp skulle i hvarje enskildt fall gärna hos 

den af ofvannämdna firmor, där man erhöll det billigaste priset. 

 

§4. 

På därom gjord framställning beviljades  Frans Julius Leonard Bergman fri läkarevård för sin 

dotter Maj Vilma Hildur som lider af skrofler. 

 

§5. 

Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse för vård å lasarett måst lämnas för finske 

undersåten Paul Matinlassi från Joenssu Kontilahti i Kuopio län och beslöt styrelsen med 

godkänannde af åtgärden utöka kostnaden för vården hos statsverket. 

 

§6. 



Erika Matilda Lindbergs anhållan om rättegångsbiträde i barnuppfostringsmål föranledde ej 

till någon styrelsens åtgärd. 

 

§7 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Häggström och 

Tekla Elisabeth Olsson. 

 

§8. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Isak Valdemar Pettersson. 

 

Som ofvan 

Justeradt:                                                   Å tjänstens vägnar 

Alfr.Gullberg                                             J.O.Dahl 

M.Sundström 

Bror Johansson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 18 

oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Edström, Fernlund, Axel Nilsson, 

Sander, Sandström och Schultz. 

§1. 

De af drätselkammaren vid sammanträde den 9 nästlidne augusti utsedda komiterade hade nu 

inkommit med följande förslag till af Stadsfullmäktige från Kammaren infordradt yttrande i 

fråga om den försenade afslutningen af stadens räkenskaper och i samband därmed ifrågasatta 

åtgärder: ”Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 20 maj 1915, § 13, till drätselkammaren 

remitterat en från Magistraten inkommen skrifvelse med hemställan, att Stadsfullmäktige ville 

vidtaga åtgärder till förhindrande af det missförhållande, att stadens räkenskaper icke blifvit 

under de senaste åren afslutade och aflämnade inom i lag stadgad tid, får drätselkammaren, 

med öfverlämnande af den förklaring, som afgifvits af elektricitetsverkets föreståndare, i 

ärendet anföra följande. Hvad elektricitetsverkets föreståndare åberopat till urskuldande af sitt 

dröjsmål med räkenskapernas afslutande och aflämnande förtjänar uppenbarligen intet 

afseende. Den tid, inom hvilken räkenskaperna skola vara färdiga, är bestämd i Kungl. 

Förordningen rörande kommunalstyrelse i stad, § 71, och kan icke af någon ändras på grund 

af den subjektiva uppfattningen att ett dröjsmål icke kommer någon olägenhet å stad. Ingenjör 

Bergman har dessutom under de senaste åren fått mottaga upprepade anmaningar att på 

skynda räkenskapernas afslutande, utan att han synes ha vid dessa anmaningar fäst tillbörligt 

afseende. Innevarande år har försumligheten drifvits så långt att, enligt hvad som framgår af 

det föreläggande Magistraten den 15 dennes gifvit drätselkammaren, fjolårets räkenskaper för 

elektricitetsverket ännu i oktober månad d.å. icke blifvit afslutade och återlämnade. Då detta 

sakförhållande ådagalägger att ingenjör Bergmans pliktförsummelser bero på håglöshet och 

bristande god vilja, synes det icke tjäna till något att till efterrättelse för honom fastställa det 

förslag till åtgärder för försummelsernas afhjälpande, som af ingenjör Bergman framslagts i 

hans bilagda föklaring och hvars första moment dessutom icke torde stå i överenstämmelse 

med nyss åberopade § i kommunalförordningen, utan vill drätselkammaren för sin del biträda 

det förslag till uppsägning af Bergman, som på sin tid framlades af Beredningsnämnden och 

mot hvilket Tekniska nämnden förklarat sig intet ha att invända. Drätselkammaren äger flera 

anledningar härtill än ingenjör Bergmans oitillfredställande handhafvande af verkets 



räkenskaper. Den efter tillfälliga hugskott skiftande ståndpunkt, ingenjör Bergman ådagslagt i 

flera frågor rörande elektricitetsverkets drift, har tvungit drätselkammaren att för utredning af 

frågorna rörande gatubelysningens ordnande, samt tillvaratagandet af elektricitetsverkets 

öfverloppström påkalla dyrbar utomstående hjälp. De viktiga utredningar och förslag, som 

härigenom åstadkommits, ha emelllertid ännu icke kunnat komma under närmare behandling 

inom kammaren, enär verkets föreståndare trots förelägganden uraktlåtit att inkomma med 

yttranden öfver desamma. I fråga om elektricitetsverkets drift har ingenjör Bergman ej sällan 

visat en besvärande självfrådighet. Sålunda ha inköp till afsevärda belopp afgjorts af honom 

på egen hand utan att nödtvungen brådska förelegat, hvarefter de anmälts till drätselkammaren 

för godkännande. Då de öfverklagade missförhållandena icke kunna afhjälpas utan ett ombyte 

af ledningen för elektricitetsverket, anser drätselkammaren icke lämpligt att nu utarbeta några 

föreskrifter i fråga om verkets bokföring, hvilka tydligtvis i alla fall icke bli iakttagna, utan 

bör därmed anstå i afbidan på upprättande af det föreslagna tekniska kontoret, med hvars 

tillkomst följa äfven instruktioner för kontorets tjänstemän. Drätselkammaren får alltså 

föreslå, att Stadsfullmäktige måtte uppsäga föreståndaren för stadens elektricitetsverk, 

ingenjör R.Bergman, från hans befattning med afflyttning den 1 april 1916, samt att, därest 

vid denna tid det föreslagna tekniska kontoret ännu icke trätt i verksamhet, drätselkammaren 

så erhålla i uppdrag att under mellantiden på lämpligaste sätt föranstalta om ledningen af 

elektricitetsverkets drift. Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren att med 

hänvisning jämväl till hvad kammarens tekniska nämnd yttrat i sitt protokoll den 6 nästlidne 

september, § 5, som eget yttrande och förslag till stadsfullmäktige upptaga hvad komiterade 

här ofvan i saken anfört och föreslagit. Protokollet förklarades i denna del omedelbart 

justeradt. 

§2. 

Sedan revisorerna af stadens räkenskaper i en till Magistraten ingifven revisionsberättelse 

anmärkt, att någon revision af elektricitetsverkets räkenskaper icke kunnat äga rum, enär 

desamma icke blifvit öfverlämnade till revisorerna för granskning, hade Magistraten i 

protokollsutdrag förelagt drätselkammaren att omedelbart och sist före den 25 innevarande 

oktober till Magistraten inkomma med de felande räkenskaperna. Vid föredragning af ärendet 

beslutade kammaren att affordra elektricitetsverkets föreståndare räkenskaperna i det skick, de 

befinna sig, samt lämna drätselkontoret i uppdrag att så fort sig göra låter afsluta desamma; 

och skulle utdrag af detta protokoll, hvilket hvad detta ärende beträffar genast förklarades 

justeradt, tillställas Stadsfullmäktige och Magistraten. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 20 nästlidne augusti, § 

3, ang. upplåtelse till kronan af ett område å Hamnholmen. 

 

§4. 

Poliskonstapeln Finn Lars Johansson hade till drätselkammarens ordförande inlämnat utdrag 

af Magistratens protokoll den 3 nästlidne augusti, utgörande svar å en af Johansson hos 

Magistraten gjord framställning att han under den tid, 21 juli – 12 augusti innevarande år, han 

beordrats till tjänstgöring vid Sandviks sågverk å Seskarö, måtte få åtnjuta fulla löneförmåner. 

Af protokollsutdraget inhämtades vidare, att sedan Stadsfiskalen i af Magistraten infordrad 

förklaring på skäl att Johansson under den tid, han varit beordrad till ifrågavarande 

tjänstgöring af sågverkets ägare uppburit en aflöning, hvilken med 2 kronor pr. dag 

öfverstiger den Johansson åtnjuter under tjänstgöring vid poliskåren, afstyrkt framställningen, 

Magistraten ansett att, då Johansson skriftligt förklarat, att han med sin framställning endast 

afsett att då uppbära lönen, men ej tjänstgöringspenningarne och att det arfvode som sökanden 

uppburit af sågverkets ägare utgjorde 6 kronor pr. dag, Johanssons framställning icke skulle 



föranleda till något annat yttrande än att Magistratens uppfattning vore att sökanden vore 

berättigad att för den tid, han tjänstgjort å Sesakrö, uppbära fulla lönen såsom poliskonstapel. 

Vid föredragning af ärendet beslutade drätselkammaren att föreskrifva, att då poliskonstapel, 

som är beordrad till tjänstgöring å annan ort på grund af det mellan staten och Luleå stad 

upprättade kontraktet ang. tillhandahållande af reservpolistyrka, skall åtnjuta fullt arfvode. 

 

§5. 

Stadsvaktmästaren H.Öström hade i skrifvelse till drätselkammaren med förmälan att han 

under den tid af 135 dagar, som han på grund af sjukdom erhållit tjänstledighet som 

stadsvaktmästare, fullgjort städningen i stadens tjänstelokaler och således till den del 

uppehållit tjänsten, men tjänstgöringspenningarnes fulla belopp likväl fråndragits arfvodet för 

114 dagar af förstnämnda tid, anhållit att ersättning måtte tilldelas honom för städningens 

fullgörande. Sedan Magistraten i protokollsutdrag såsom sin mening uttalat, att Öström enligt 

bestämmelserna i gällande lönereglemente måtte anses berättigad till ersättning i det af honom 

angifna hänseendet, beslutade drätselkammaren vid föredragning af ärendet att till Öström 

såsom ersättning för fullgörande af ifrågavarande städning utbetala ett belopp motsvarande 

halfva tjänstgöringspenningarne för 135 dagar. 

 

§6. 

Drätselkammaren hade den 13 nästlidne augusti i tidningarne Svenska Dagbladet, Göteborgs 

Handels- & Sjöfartstidning, Sveriges Restauranttidning samt här i staden utkommande 

tidningar infört följande kungörelse: 

 

Hotellarrende. 

Stadshotellet i Luleå utarrenderas för åren 1916 – 1918 med tillträde den 1 januri 1916. 

44 resanderum, 4 större uppackningssalar, matsalar och kaffér samt bostad för hotellvärden. 

Disposition af staden i stadshuset inrymda fästvåning och klubbrum staden tillhöriga möbler 

m.m. Sommartid servering å hotellets stora vackert belägna terrasser. Enligt Stadsfullmäktiges 

beslut den 22 april 1915 skall utskänkning af brännvin äga rum i hotellet under åren 1916 – 

1918. Anbud, som skola vara förseglade och å omslaget försedda med påskrift ”Anbud å 

hotellarrende”, skulle vara till drätselkammaren inkomna senast före kl. 12 på dagen den 15 

oktober; och förbehåller sig kammaren 15 dagars prövotid, under hvilken tid anbuden äro för 

anbudsgifvarna bindande. Luleå den 13 augusti 1915. Drätselkammaren. 

Sedan vid den sålunda bestämda anbudstidens utgång endats ett anbud inkommit, blef detta 

nu öppnadt och befanns vara afgifvet af de nuvarande innehafvarne af Stadshotellet, 

Källarmästarne Gaston och James Edberg, hvilka erbjöds ett belopp af 16000 kr, pr. år för 

förhyrande af hotellet i enlighet med i förenämnda tidningar införd annons, hvarjämte till 

anbudet fanns fogad en af Aktiebolaget Tegnér & Wilcken samt Aktiebolaget Luleå Bryggeri 

utfärdad borgensförbindelse för kontraktets behöriga fullgörande; och skulle anbudet gälla 

under förutsättning att spritutskänkning får äga rum under den tid annonsen omnämner. Efter 

anteckning häraf beslutade drätselkammaren att uppdraga till Stadskamreraren att upprätta 

förslag till hyreskontrakt med bröderna Edberg. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

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

18 oktober 1915. 



 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och Schultz. Stadsingenjören och 

Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 4 innevarande oktober. 

 

§2. 

Elektricitetsverkets föreståndare hade till nämnden öfversändt det af Elektriska aktiebolaget 

Siemens-Schuckert afgifna anbudet å leverans till verket af 9200 dochtkol af olika 

dimensioner, nämligen: 

5000 par à 235 m.m. märke T         kr 550:- 

2000 par ” 215 m.m  ”                     kr.200:- 

2000 par ” 200 m.m. ”                     kr 190:- 

  200 par ” 235 m.m  ”         A         kr   37:20 

Tillhopa                                            kr 977:20 

 

Vid föredragning af ärendet beslutade nu nämnden att bemyndiga elektricitetsverkets 

föreståndare att inköpa ifrågavarande parti båglampskol. 

 

§3. 

Till Stadsingenjören remitterades Fastighetsaktiebolagets Spiggens begäran om iordning-

ställande af Lulsunds- och Skomakaregatorna vid kvarteret Kaninen. 

§4. 

Till Stadbyggmästaren remitterades för yttrande och förslag Styrelsens för Tekniska skolan 

begäran om diverse reparationer af skolans lokaler i Östra baracken; och skulle ärendet 

därefter tagas i behandling i samband med uppgörande af förslag till stat för stadens 

husbyggnader. 

 

§5. 

1.Samzelius, som med drätselkammarens medgifvande fått på sig öfverlåtet ett med A.B. 

Stockholms Handelsbank upprättadt hyreskontrakt rörande s.k. vaktmästarelägenheten i 

stadshusets vindsvåning, hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att, då lägenheten 

saknade matkällare, ett matförvaringsrum måtte inredas af ett å vinden befintligt vindskontor. 

Sedan antecknats att drätselkammaren år 1913 på en liknande framställning från dåvarande 

innehafvaren af bostaden om anordnande af matkällare till lägenheten efter 

öfverenskommelse med denne i stället för matkällare anskaffat ett Frigatorisskåp à 60 kronor 

och ställt det till dennes förfogande och stadsbyggmästaren vidare uppgifvit att den af 

Samzelius begärda anordningen skulle draga en kostnad af högst 60 kronor, beslutade 

nämnden att på så sätt lämna bifall till framställningen, att stadsbyggmästaren erhåller i 

uppdrag att af tillgängliga medel i innevarande års stat utföra arbetet i fråga under 

förutsättning, att Samelius öfvertager isskåpet för 45 kronor. 

 

§6. 

Källarmästarne G & J Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren hemställt att få de af dem 

för personalrummens i stadshotellet reparationer hafda kostnader ersatta af kammaren enligt 

bifogad räkning å 297 kronor 9 öre. Sedan Stadsbyggmästaren i afgifvet yttrande under 

framhållande, att ifrågavarande arbeten voro högst oundgängliga reparationer, som bort 

upptagas redan i innevarande års stat, men fått anstå, då andra arbeten inom byggnaden 

upptagits till afsevärd kostnad, intygat att arbetena vid verkställd besiktning befunnits väl 



utförda och svarade mot den nedlagda kostnaden, beslutade nämnden på tillstyrkan af 

stadsbyggmästaren att hemställa hos stadsfullmäktige, att fullmäktige ville med bifall till 

framställningen besluta att ifrågavarande belopp 297 kronor 9 öre skall upptagas i 

drätselkammarens förslag till utgiftsstat  för nästkommande år. 

 

§7. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterats från Fattigvårdstyrelsen inkommet 

förslag till inrättande af en kommunal vedgård, hade stadsingenjören enligt erhållet uppdrag 

inkommit med yttrande öfver detsamma. Efter tagen del af handlingarna i ärendet beslutade 

nämnden att öfversända desamma till fattigvårdstyrelsen med anhållan, att styrelsen ville dels 

bestämdt angifva i hvilken omfattning vedgården är afsedd att drifvas dels ock efter tagen 

kännedom om de af stadsingenjören framhållna synpunkter, meddela nämnden de 

invändningar, som styrelsen har att göra mot desamma. 

 

§8. 

För att kunna utfylla Lotsgatans fortsättning till den nu under byggnad varande viadukten 

öfver bangården hade stadsingenjören till nämnden inlämnat skiss till de vingmurar, som 

måste anordnas på såväl norra som södra sidan om landfästet, för att jorden skall hindras från 

att rinna fram öfver järnvägsspåren med anhållan att, då för ifrågavarande vägdel statsbidrag 

ej torde erhållas få utföra arbetet vid norra landfästet för en kotsnad af 900 kronor. Vid 

föredragning af ärendet beslutade nämnden, som ansåg att utfyllningen af Lotsgatans 

fortsättning från Prästgatan till viadukten tillhörde väganläggningen Luleå - Hertsön, att 

öfversända den gjorda skissen jämte kostnadsberäkning till kapten C.Skarstedt. 

§9. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas måndagen den 25 

innevarande oktober kl.5 e.m. 

 

Som ofvan 

Justeradt 25/10 1915.                                Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                      K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 19 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordin,Nordlander, Aurén och Hamnmästaren. 

 

                                                                      §1. 

Magistraten hade i skrivelse den 16 oktober 1915 infordrat Hamndirektionens förklaring över 

av stadens revisorer gjord anmärkning dels med anledning av till Hamnmästaren utbetald 

reseersättning å 200 kronor för bevistande av Svenska hamnförbundets kongress i Malmö i 

genskap av Hamndirektionens ombud dels ock med anledning därav, att anslaget till södra 

hamnplanens ordnande överskridits med ca 20000 kronor, och beslöt Hamndirektionen att i 

anledning av de sålunda gjorda anmärkningarna avgiva följande förklaring: 

1.”Revisorernas anmärkning mot den till Hamnmästaren gjorda utbetalningen av resersättning 

stöder sig därpå, att densamma icke av Stadsfullmäktige godkänts. Stadsfullmäktiges avslag 

grundade sig därpå, att Hamnmästaren icke i högre grad än stadens tjänstemän utan på grund 

av ombudskap för Hamndirektionen, som han företagit nämnda resa. Hamndirektionen 

bestrider sålunda återbetalningsskyldighet för beloppet i fråga, så mycket mera som det 

anslag, varå utgiften avförts, ”diverse utgifter”, därtill lämnat tillgång, varför stadsfullmäktige 

ej ens behöft höras om resebidragets beviljande. 



2.Kostnadsförslaget till södra hamnplanens ordnande är upprättat och granskat av fackmän, 

varför Hamndirektionen icke haft skäl betvivla dess vederhäftighet. Arbetet har därefter letts 

av Stadsingenjören och de allra flesta utbetalningar hava med förbigående av 

Hamndirektionen verkställts å drätselkontoret efter Stadsingenjörens attest. Hamndirektionen 

har härigenom berövats möjligheten att övervaka anslagets belastning eller för arbetets 

utförande anslagna medels användning liksom ock att hos Stadsfullmäktige göra framställning 

om nödigt tilläggsanslag. Att anslaget sålunda överskridits är uteslutande en följd av 

synnerligt olämpliga anordningen att hamnens räkenskaper, i strid med gällande föreskrifter, 

handhavas av drätselkontoret, varför hemställes, att revisionsanmärkningen i denna del icke 

måtte till någon åtgärd föranleda.” 

 

Som ovan 

Justeradt den 26/10 1915.                          In fidem 

Gustaf Burström”                                       Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i 

Luleå den 25 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander och Schultz. Stadsingenjören,Stadsbygg- 

mästaren och Brandchefen. 

 

                

 

 

§10. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 18 innevarande oktober. 

 

§11. 

 

Efter föredragning af stadsfullmäktiges protokoll den 20 maj 1915, § 3, ang. beslutad repara-

tion på stadens bekostnad af grunden av östra hörnet af fastigheten n:r 153 a i kvarteret 

Vargen beslutade nämnden att uppdragas till stadsingenjören att utföra arbetet. 

 

§12. 

Jägmästaren i Bodens revir, som hos Kungl. Domänstyrelsen gjort anhållan om anslag af 1800 

kronor för inköp af en motorbåt att i tjänsten disponeras vid skötandet af kronans m.fl. holmar 

samt jämväl Luleå stads holmar och skogsskiften, hade i skrifvelse till drätselkammaren 

hemställt att staden ville propotionsvis bidraga till båten med 500 kronor, hvarigenom bl.a. 

större möjlighet att effektivt bevaka stadsskogen skulle vinnas. Vid föredragning af ärendet 

beslutade nämnden att meddela jägmästaren att nämnden af principiella skäl icke anser sig 

kunna hos stadsfullmäktige tillstyrka det gjorda förslaget. 

 

§13. 

Luleå Fastighetsaktiebolag i likvidation hade till drätselkammaren öfversändt förslag till 

köpekontraktet rörande af stadsfullmäktige den 28 maj 1914, § 8, beslutadt ägoutbyte med 

aktiebolaget af vissa tomter och tomtdelar i nya stadsdelen väster om järnvägen. Sedan 

antecknades att stadsfullmäktige vid förenämnda sammanträde bemyndigat drätselkammaren 

att uppgöra preliminärt aftal med fastighetsaktiebolaget om utbyte af marken ifråga på af 

bolaget erbjudna villkor och stadsingenjören vidare uppgifvit att han vid granskning funnit det 



öfversända köpekontraktet till alla delar riktigt, beslutade nämnden att för stadens del 

godkänna detsamma. 

 

§14. 

Sedan stadsbyggmästaren inkommit med af nämnden begärt förslag till förbättrad ventilations 

anordning i saluhallens källarevåning beslutade nu nämnden att i enlighet med 

stadsingenjörens förslag i lotspassningskontorets sofrum insätta en kamin för vedeldning med 

plåthuf upptill och plåttrumma från denna huf till dagrummet med varmluftsventil i detta, att 

nämnda anordning skall kombineras med anordning för kamin i fiskhallen samt att i enlighet 

med stadsbyggmästarens förslag i den skorstensmur som förutnämnda anordning påfordrar, 

muras ett evakueringsröt af 30 x 30 cm fyrkant, hvilket drages till underkant af trappkupan till 

källargången, hvarifrån sedan ytterligare rör af plåt till båda källarafdelningarne dragas. 

Nämnden beslutade vidare att kostnaden, 470 kronor, skulle utgå af stadsfullmäktige år 1914 

anslagna medel till saluhallens omändring. 

 

§15. 

Beslutade nämnden att godkänna af stadsingenjören uppgjord fördelning på stadens olika 

förvaltningar och institutioner af kostnaderna för renhållning enligt med Nya renhållningen 

upprättadt entreprenadskontrakt. 

 

§16. 

Godkändes J.P. Johanssons räkning å kr. 141:95, utgörande diverse arbeten för stadshusets 

maskineri m.m. 

§17. 

Brandchefen hade samtidigt med öfverlämnande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för 

brandväsendet år 1916 i skrifvelse till drätselkammaren hemställt att kammaren ville gå i 

skrifvelsen anförda skäl hos stadsfullmäktige göra följande framställning: att ytterligare en 

ordinarie brandman måtte anställas vid brandkåren, hvarvid de ordinarie brandmännens antal 

skulle ökas från 7 till 8, samt att i samband härmed extra brandmanskapets antal minskas från 

4 till 2 befattningar. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att till 

stadsfullmäktige öfversända Brandchefens skrifvelse i saken med hemställan om bifall till däri 

gjorda framställning. 

 

§18. 

Vid föredragning af brandchefens ingifna förslag till stat för brandväsendet för år 1916 

beslutade nämnden att å statsförslagets inkomst- och utgiftssida ånyo upptaga i 1915 års 

utgiftsstat anslagna, men ej använda belopp, 300 kronor till reparation af elektriska ledningar i 

brandstationen och 400 kronor till nyanskaffning af Hackethaltråd. 

 

§19. 

Föredrogs af stadsbyggmästaren aflämnad inkomst- och utgiftsstat för värmeledningen; och 

skulle slutliga behandlingen af staten ske först sedan stadsbyggmästaren verkställt 

eldningsprof med björkved i lågtryckspannan. 

 

§20. 

Föredrogs och godkändes Planteringsnämndens förslag till utgiftsstat för år 1916 för 

planteringarnas underhåll. 

 

§21. 



Stadsbyggmästaren hade inkommit med kostnadsuppgifter till 1916 års utgiftsstat för stadens 

husbyggnader, som förvaltas af drätselkammaren. Vid föredragning af ärendet beslutade 

nämnden att i förslaget göra följande ändringar: beträffande stadshuset att följande arbeten 

skulle utgå ur förslaget. 

83.Fullständig reparation af korridoren till hotellafdelningen                         kr.940:- 

87.Fullständig reparation af korridoren 1 tr. upp                                             kr.2480:- 

88a.Anordnande af lokaltelefon mellan stadsbyggmästarens tjänsterum          

och ångpannerummet                                                                                        kr.70:- 

beträffande Bodellska villan, att, då nämnden den 29 september 1915, § 4, beslutit att tills 

vidare fr.om. den 1 innevarande oktober ställa byggnaden till fattigvårdstyrelsens förfogande 

mot villkor att styrelsen betalar alla på fastigheten fallande onera och omkostnader, samtliga i 

posterna 100 – 103 upptagna arbeten och kostnader skulle ur förslaget utgå kr. 540:61, 

beträffande saluhallen, att samtliga i posterna 124 – 127 upptagna arbeten och kostnader 

skulle utgå ur förslaget för att bestridas af det af stadsfullmäktige år 1914 beviljade beloppet 

för saluhallens omändring och underhåll kr.735:-, beträffande allm.läroverket att samtliga i 

posterna 129 – 131 upptagna omkostnader för läroverkets byggnader skola ur förslaget utgå i 

enlighet med tekniska nämndens beslut den 1 februari 1915, § 31 kr. 488:25. Nämnden 

beslutade vidare att i förslaget skulle upptagas kostnaden för fri telefon till sotaren retroaktivt 

f.o.m. 16/5 1915 enl. stadsfullmäktiges beslut den 22 april innevarande år, § 12, kr.97:50, 

hvarjämte justering skulle ske af i förslaget upptagna vattenskattsbelopp och kostnader för 

renhållning af fastigheterna. 

 

 

 

§22. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas fredagen den 29 innevarande 

oktober kl.5 e.m. å samma ställe. 

 

Som ofvan 

Justeradt 29/10 1915                                 Å tjänstens vägnar: 

H.K.Brändström”                                      K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 25 oktober 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Grafström, Olsson och Åhrström. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes ett af herr borgmästaren upprättadt förslag till förklaring rörande 

dels en af hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson och snickaren B.A.Hellstén afgifven 

rapport angående en del missförhållanden vid epidemisjukhuset dels ock hvilken eller hvilka, 

som vore närmast ansvariga för att de påpekade oegentligheterna kunnat förekomma. 

 

§2. 

Beslöt nämnden uppdrags åt statsingenjören att infordra anbud å en ångpanna för två 

atmosferers tryck till desinfektionsugnen. 

 

§3. 



Som till nämndens kännedom kommit, att arbetaren P.O.Björling lede af turbekulos i sådant 

stadium, att han kunde anses smittofarlig för sin omgifning, beslöt nämnden uppdraga åt 

stadsläkaren att efter företagen undersökning inkomma med förslag till de åtgärder nämnden 

bör vidtaga till förhindrande af smittospridning. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                             J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 26 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollen för den 12 och 19 oktober 1915 justerades. 

 

§2. 

Till Hamnmästaren remmiterades en från Larsson & Lind inkommen skrivelse innefattande en 

del anmärkningar mot debiterade hamnavgifter. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne en från skeppsmäklaren Jac. H.Käll inkommen skrivelse 

med meddelande att Göteborgs stad möjligen skulle vara villig att sälja staden tillhöriga 

ångaren ”Isbrytaren I.” 

 

§4. 

Föredrogs av Hamnmästaren upprättat och inlämnat förslag till inkomst- och utgiftsstat för 

Hamndirektionen år 1916; och beslöt Hamndirektionen med ett par smärre ändringar 

godkänna detsamma. 

 

§5. 

Beviljade Hamnmästaren för enskilda angelägenheter tjänstledighet från och med den 27/10 

till och med den 4/11 1915 och förordnades hamnservisen Karl Friberg att under tiden 

uppehålla tjänsten. 

 

Som ofvan 

Justeradt den 9/11 1915                            In fidem: 

Gustaf Burström”                                      Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 27 

oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Fernlund, Axel Nilsson, Sander, Sandström och 

J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 18 innevarande oktober. 

 



§2. 

Stadskamreraren hade enligt erhållet uppdrag uppgjort förslag till hyreskontrakt mellan 

drätselkammaren och källarmästarne G.&.J.Edberg rörande Stadshotellet. Sedan drätselkam-

maren efter det tvenne ändringar gjorts i § 5 af detta förslag för sin del godkänt detsamma, 

företrädde källarmästarne Edberg, som förklarade sig icke kunna godtaga vissa af de i 

kontraktsförslaget intagna bestämmelserna. Mellan kammaren och källarmästarne Edberg 

träffades nu den öfverenskommelsen att utsträcka tiden för anbudet giltighet med 14 dagar. 

Drätselkammaren beslutade därefter att utse ledamöterna Sander och Axel Nilsson att å 

drätselkammarens vägnar underhandla med källarmästarne Edberg för uppgörande af ett 

förslag till hyreskontrakt, som är för båda parterna antagligt. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

M.Ljungberg”                                            K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 oktober 1915. 

 

Närvarande:v.ordf, samt hrr Flemström, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhr-

ström, Hellsten,G.Andersson,fröken Holm,hrr Algot Lind,Falk,fröken Svensson,hrr Flodmark 

Hansson,Palm,Edström,Fernlund,Sandberg,Nilsson,D.Andersson,Sölvén,Hage,Gillqvist,Wid-

lund,Forsgren och K.A.Lind samt Stadskamreraren,varemot som frånvarande antecknades hrr 

Westerberg och Lindgren, vilka bägge anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

 

 

 

§1. 

Utsågos herrar Sandberg och D.Andesson att jämte herr v.ordför.tisdagen den 2 instundande 

november klokcn 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

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

vid Stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 30 nästlidne september förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan stadsbyggmästaren J.Wikberg till 1913 års skolhusbyggnadskommité inkommit med en 

räkning å 1570 kronor, utgörande arvode för ritningar m.m. till Karlsviks skolhusbyggnad, 

hade drätselkammaren vid granskning av densamma i enlighet mottagit de handlingar, som i 

räkningen äro upptagna, arvodebeloppet måtte till Wikberg utbetalas, under erinran tillika, att, 

innan dylikt arvode utbetalas, Stadsfullmäktige skola enligt § 10 i instruktionen för 

stadsbyggmästaren bevilja densamma. Skolhusbyggnadskommittén hade därefter med 

vitsordande, att Wikberg utfört samtliga i räkningen upptagna arbeten, hos Stadsfullmäktige 

hemställt om beviljande av det i räkningen upptagna belopp. Vid föredragning av detta ärende 

beslöt Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden, att till betalning godkänna 

räkningen i fråga samt föreskriva, att beloppet 1570 kronor skulle utgå av för 

skolhusbyggnaden anslagna medel. 

 

§4. 

 



Efter erhållet uppdrag av avgiva yttrande över en hos Stadsfullmäktige gjord framställning om 

lönereglering för brandkårens befäl hade Lönenämnden vid sammanträde den 22 sistlidne 

mars uppgjort följande förslag till lönestat för brandchefen: 

 

”Arvode, kr.2300, varav 1200 kronor kontant, 800 kronor beräknat värde av fri bostad om 4 

rum, 1 kök, 1 vindsrum å gaveln samt ett annat vindsrum med takbelysning samt 300 kronor 

beräknat vaärde av vedbrand och lyse. Två ålderstillägg efter respektive 5 och 10 års tjänst å 

150 kronor. Begynnelsearvodet fördelas så, att 1650 kronor ugör lön och 650 kronor 

tjänstgöringspengar. Ålderstillägget hänföras till lön. Såsom villkor för erhållande av denna 

lönereglering gäller: att brandchefen i likhet med vissa övriga stadens befattningshavare 

skyldigkännes att, intill dess annorlunda kan varda bestämt i avseende å pensioneringen, 

årligen erlägga bidrag till sin pensionering med tre procent å innevarande lön. Denna 

lönereglering skall gälla från och med den 1 januari 1915, och äger den nuvarande 

brandchefen rätt att räkna lönetur fr.o.m. år 1910.” Vid ärendets behandling av 

Stadsfullmäktige den 22 april 1915 hade Fullmäktige med anledning av en från brandchefen 

samma dag inkommen skrivelse återremitterat ärendet till Lönenämnden. Uti berörda 

skrivelse hade brandchefen hemställt om den ändring i lönestaten, att de båda ålderstilläggen 

måtte höjas till 300 kronor vardera. Vid förnyad behandling inför Lönenämnden av detta 

ärende hade Lönenämnden, under framhållande av att brandchefsbefattningen måste anses 

såsom en huvudsyssla och att ålderstilläggen med hänsyn härtill skäligen ej borde sättas lägre 

än de i brandmästarens lönestat ingående 2 ålderstilläggen, som utgjorde vardera 250 kronor, 

beslutit att uti sitt ovannämnda förslag till lönestat för brandchefen göra den ändring, att 

ålderstilläggen höjdes till 250 kronor vardera och att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall 

till förslaget med denna ändring. På Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige 

detta Lönenämndens förslag. 

 

 

§5. 

Sedan Stadsfullmäktige till Lönenämnden remitterat hamnbokhållaren B.Fridströms ansökan 

om löneförhöjning från 2000 kronor till 2400 kronor och om rätt till tjänsteårsberäkning fr. 

o.m.år 1910, då han av Hamndirektionen anställdes som biträde å hamnkontoret, hade 

Lönenämnden den 27 januari 1915 till Stadsfullmäktige återlämnat handlingarna i ärendet 

med det yttrande, att Nämnden ansåg sig icke kunna fatta beslut i frågan, förrän den från 

Hamndirektionen fått detaljerade uppgifter om såväl det arbete, som för närvarande utfördes 

av hamnmästaren, som det arbete, som utfördes av hamnbokhållaren, samt gränsen mellan 

dessa befattningshavares olika uppgifter i förhållande till vars och ens tjänst blivit för 

framtiden närmare bestämd. Sedan Lönenämnden numera fått från Hamndirektionen mottaga 

specificerade uppgifter i berörda avseenden, hade Nämnden vid förnyad behandling av 

ärendet beslutit, att då ansökningen i vad den avsåge löneförhöjningen syntes väl motiverad, i 

likhet med Hamndirektionen tillstyrka ansökningen i denna del med rätt för Fridström till 

denna löneförhöjning fr.o.m. den 1 januari 1915, men av avstyrka bifall till ansökningen i 

fråga om ändring i tjänsteårsberäkningen och således hos Stadsfullmäktige hemställa, att 

hamnbokhållarens lön skall utgå med 2400 kronor, räknat retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 

1915.Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Lönenämndens förslag. 

 

§6. 

Lönenämnden, som av Stadsfullmäktige erhållit i uppdrag att avgiva yttrande dels över en av 

personalen vid stadens poliskår hos Satdsfullmäktige gjord framställning om ett tillfälligt 

dyrtidstillägg för innevarande år med 300 kronor, dels över en på uppdrag av en del av 



stadens lägre befattningshavare av N.Boman och O.P.Stråhle gjord anhållan, att 

Stadsfullmäktige i samband med behandlingen av polispersonalens ovannämnda begäran om 

dyrtidstillägg måtte taga i övervägande, huruvida icke stadens alla lägre befattningshavare 

borde komma i åtnjutande av samma dyrtidstillägg, hade hos Stadsfullmäktige anhållit om 

bemyndignade att, i den mån det ansåges erforderligt, infordar vederbörande styrelsers 

yttrande i ärendet. På Beredningsnämndens hemställan beslöt Stadsfullmäktige att meddela 

Lönenämnden det begärda bemyndigandet, tillika beslöt Stadsfullmäktige på förslag av fröken 

Holm, att göra det uttalande, att Stadsfullmäktige förvänta, det Lönenämnden vid behandling 

av frågan om dyrtidstillägg åt stadens befattningshavare måtte jämte sitt andra förslag 

framlägga ett alternativt sådant, grundat på behovsprincipen, så att dyrtidstillägg, tillerkännas 

endats familjeförsörjare och att dess storlek blir beroende på antalet oförsörjda 

familjemedlemmar. 

 

§7. 

Sedan arbetaren Edvard Lindbäck den 3 september detta år under arbete för staden skadat sitt 

högra öga, hade stadsingenjören uti en till  Stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit, att en 

olycksfallsersättning måtte tilldelas honom med kronor 11:95, utgörande läkarearvode och 

medicin kronor 5:50, samt en dagersättning å kronor 2:15 för tre dagar; och hade 

Drätselkammaren översänt handlingarna i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan, att 

Drätselkammaren måtte bemyndigas att till Lindbäck utbetala nämnda belopp att utgå ur 

fonden för olycksfallsersättning. Vid detta ärendes behandling beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§8. 

Stadsingenjören hade i en till Stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit om tilldelande av 

olycksfallsersättning för 29 dagar à kronor 2:15 eller med tillhopa kronor 62:35 till arbetaren 

Herman Burman, vilken den 14 juli detta år under arbete för staden skadat sin fot, för vilken 

skada han enligt av stadsläkaren utfärdat intyg undergått behandling under tiden 14 jul – 16 

augusti. Drätselkammaren hade översänt framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan 

att Drätselkammaren måtte erhålla bemyndigande att utbetala det föreslagna beloppet att ugå 

av olycksfallsersättningsfonden. På Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige 

detta Drätselkammaren förslag. 

 

§9. 

Efter föredragning av Kungl. Kammarrättens den 15 januari 1915 meddelade och 

Stadsfullmäktiges ordförande den 15 innevarande oktober delgivna utslag i fråga om 

Bergverksaktiebolaget Frejas taxering till bevillning för inkomst år 1913 beslöt 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att överlämna detsamma till 

Drätselkammaren. 

 

§10. 

På förslag av överläraren hade Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige anhållit, att två e.o. 

lärarinnetjänster vid folkskolan måtte förändras till ordinarie från och med den 1 julli 1916 

och hade Folkskolestyrelsen tillika meddelat, att nämnda tjänster voro avsedda, att tills 

vidareförläggas vid Karlsviks och Mjölkuddens skolor. Vid föredragning av detta ärende 

biföll Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden detta Folkskolestyrelsens 

förslag. 

 

§11. 



Vid föredragning och granskning av från Folkskolestyrelsen inkommet, av särskild 

motivering åtföljt förslag till ugifts- och inkomststat för folkskoleväsendet för år 1916 hade 

Berdningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige måtte fastställa det föreliggande förslaget 

oförändrat, dock med påpekande att den under punkt 30 upptagna utgiftsposten å 6900 kronor 

till dyrtidstillägg åt lärarekåren endats är ett förslagsanslag, vars utgående är beoende på 

Satdsfullmäktiges beslut i fråga om en föreliggande framställning från lärarekåren om sådant 

dyrtidstillägg. Tillika hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige måtte besluta 

att överlämna förslaget till Magistraten för iakttagande vid uppgörande av generalförslaget. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige: att sänka utgiftsposten under 1 a 

”reparationsarbeten” från 4300 kronor till 500 kronor; att nedsätta anslaget under punkt 3 till 

”inventarier och deras underhåll” från begärda 1800 kronor till 1200 kronor; att under hand 

meddelas, att Folkskolestyrelsen i sitt förslag uteglömt en utgiftspost under punkt 28 till 

”skolresestipendier,” upptaga ett sådant anslag med 200 kronor; att på grund av ovannämnda 

nedprutningar upptaga bristen att uttaxera med ett med 4900 kronor nedsatt belopp eller till 

95100 kronor, att i övrigt bifalla Beredningsnämndens förslag. 

 

§12. 

Sedan revisorerna av stadens räkenskaper i en till Magistraten ingiven revisionsberättelse 

anmärkt, att någon revision av elektricitetsverkets räkenskaper icke kunnat äga rum, enär 

desamma icke blivit till revisorerna överlämnade för granskning, hade Magistraten förelagt 

Drätselkamamren att omedelbart och sist för den 23 innevarnde oktober till Magistraten 

inkomma med de felande räkenskaperna. Med anledning härav hade Drätselkammaren vid 

sammanträde den 18 dennes beslutit att avfordra elektricitetsverkets föeståndare 

räkenskaperna i det skick, vari de befinna sig, samt lämna Drätselkontoret i uppdrag att så fort 

sig göra låter avsluta desamma, varjämte Kammaren beslutit att härom underrätta såväl 

Stadsfullmäktige som Magistraten. Vid detta ärendes behandling beslöto Satdsfullmäktige på 

förslag av Berdningsnämnden att lägga denna anmälan till handlingarna. 

 

§13., 

Uti angivet yttrande över en av R.Pettersson hos Stadsfullmäktige gjord ansökan om tillstånd 

att få ombygga ett å honom tillhörig del av vretan n:o 665 a stående uthus och därvid få 

svänga detsamma i enlighet med bifogad ritning hade Drätselkammaren, enär ansökningen 

egentligen avsåge endast en större reparation av ett befintligt, nästan utruttet och för det i alla 

händelser kvarstående boningshuset nödvändigt uthus och en i samband därmed lätt utförd 

och för platsens utseende mycket förmånlig omplacering av detsamma, tillstyrkt bifall till 

ansökningen. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja 

Pettersson det begärda tillståndet. 

 

§14. 

Sedan Kungl.Pensionstyrelsen med åberopande av Kungl. Kungöreslen den 10 april 1915 

angående gäldande av landstingens och kommunernas andelar i pensionstillägg och understöd 

enligt lagen om allmän pensionsförsäkring den 13 juni 1913 anhållit, att Drätselkammaren 

ville på styrelsens räkning i riksbanken insatta å Luleå stad belöpande andel av nämnda 

pensionstillägg eller 452 kronor 24 öre, hade Drätselkammaren beslutit att utbetala nämnda 

belopp. Då emellertid anslag till mötande av denna utgift icke finnes upptaget i 

Drätselkammrens utgiftstat för innevarande år, hade Kammaren tillika beslutit att hos 

Stadsfullmäktige göra anmälan om förhållandet. På hemställan av Beredningsnämnden beslöt 

Stadsfullmäktige med godkännande av utbetalningen, att beloppet i fråga skulle uttaxeras. 

 

§15. 



Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 maj 1914 uppdragit åt Byggnadsnämnden att 

i huvudsaklig överensstämmelse med en av stadsingenjören uppgjord skiss låta utarbeta 

förslag till ny stadsplan för den s.k. nya stadsdelen vester om järnvägen i förening med 

byggnadsbestämmelse nu inkommit med detta, hade Nämnden överlämnat förslaget till 

Stadsfullmäktige och för sin del tillstyrkt dess antagande. Vid behandling av detta ärende 

beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med godkännande av de 

föreligande förslagen återställa handlingarna till Byggnadsnämnden för vidtagande av de i 

stadsplanelagen föreskrivna åtgärder. 

 

§16. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Drätselkammarens framställning omersättning åt källarmästarne G & J Edberg för vissa 

av dem utförda reparationer; 

2:o) Svenska skogsbrandsförsäkringsbolagets framställning rörande brandförsäkring av staden 

skogar: 

3:o) Hälsovårdsnämndens förklaring rörande vissa anmärkta oegentligheter vid epidemisjuk-

huset; 

4:o) Berättelse över verkställd granskning av stadens räkenskaper för år 1914. 

5:o) Ingeniör R.Bergmans anhållan om avsked från befattningen som elektricitetsverkets 

föreståndare; 

6:o) J.Danielssons avsägelse av uppdragen som ledamot i Drätselkammaren och suppleant i 

Fattigvårdsstyrelsen; 

7:o) S.Buchts avsägelse av uppdrag spm suppleant i Drätselkammaren. 

 

§17. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Robertsviks Ångsågs begäran om ägoutbyte; 

2:o) Robertsviks ångsågs begäran om tillstånd att uppföra en smedja å vretan n:o 132 – 133; 

3:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten under år 1915; 

4:o) Robert Rutbergs framställning rörande en utan tillstånd uppförd bostadsbyggnad å vretan 

n:o 134 – 135: 

5:o) N.O.Lundström & Co:os begäran att få köpa stadens tomt n:o 7 i kvarteret Ripan; 

6:o) C.O.Wikströms framställning att få köpa lotterna m:ris 3 och 3 i den s.k. Hållhägnaden. 

 

§18. 

Till Lönenämnden remitterades; 

1:o) Folkskolestyrelsens framställning om dyrtidstillägg åt lärarekåren vid stadens folkskolor; 

2:o) Hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarssons framställning rörande honom tillkommande 

löneförmåner. 

 

§19. 

Till Luleå Köpmannaförening och Drästelkammaren remitterades för yttrande en skrivelse 

från Kungl.Mynt- och Justeringsverket med begäran om åtgärders vidtagande för anskaffande 

av lämplig justeringsverkstad och bostad åt justeraren i 51:a och 52:a distriktet. 

 

§20. 

Till drätselkammaren och Lönenämnden remitterades en  framställning från Stadsbokhållaren 

A.Glaas om rätt till åtnjutande av första ålderstillägget från och med år 1916. 

 

Som ovan 



Justerat:                                                      På Stadsfullmäktiges vägnar: 

A.Ljungberg”                                             A.Ljungberg/A.Holm 

 

 

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

29 oktober 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander och Schultz, Stadsingenjöreen.Stadsbygg- 

mästaren. 

 

§23. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 25 innevarande oktober. 

 

 

§24. 

Efter föredragning af Stadsingenjörens lämnade uppgifter till staten för år 1916, beslutade 

nämnden beträffande under rubrik 16 bc upptagna gatuarbeten att följande arbeten skulle utgå 

ur förslaget 

IV.Nygatan mellan Skeppsbro- och Storgatan                                        kr.2500:- 

V. Nygatan mellan Sandviks-och Stationsgatan                                     kr.1875:- 

VI.Nygatan mellan Storgatan-och Stationsgatan                                    kr.1750:- 

VIII.Kungsgatan mellan Lulsunds-och Malmgatan                                kr.3700:- 

IX.Kungsgatan mellan Malmgatan och landsvägen                                kr.5400:- 

X.Skomakaregatan mellan Sandsviks-och S:a Strandgatan                    kr.2000:- 

Beträffande under rubrik 17 upptagna planteringsanläggningar att följande arbeten skulle ur 

förslaget utgå: 

III.Kungsgatan mellan Lulsunds- och Malmgatan                                   kr.1050:- 

IV.Kungsgatan mellan Malmgatan- och landsvägen                                kr.1400:- 

Nämnden beslutade vidare att under rubrik 17 punkt VI upptaget arbete med makadamisering 

och tjärning af gångbanan i Storgatsallén skulle utbytas mot fullständigt iordningställande af 

allén med gångbana mellan Ny- och Kyrkogatan, till samma belopp eller 700 kronor. 

 

§25. 

Stadsingenjören hade beträffande ordnandet af kvarteret Loet föreslagit, att följande arbeten 

måtte under nästkommande år utföras. Planering och borttagning af ytsten 9000 kvm, å 0:10 

kr. 900:-, utfyllning af c:a 1000 kbm á 1:50 kr. 1500:-, matjord (incl.planering) 2700 kbm à 

4:- 10800:-, transporter, oförutsedda utgifter m.m. kr.800:- tillhopa kronor 14000:-. Sedan 

Stadsingenjören upplyst att planteringsnämnden hade ett förslag till ordnande af torget till 

park under förberedelse, men att nämnden ansett det vara fördelaktigast att, redan ett lämpligt 

område undantagits för cirkusplats, i första hand planera torget och förse det med matjord, 

hvarest potatisodling borde anordnas under ett par år, beslutade nämnden att hos 

stadsfullmäktige göra hemställan att fullmäktige ville till utförande af de af stadsingenjören 

föreslagna arbetena anvisa 14000 kronor att bestridas med lånemedel. 

 

§26. 

Föredrogs och godkändes stadsingenjörens förslag till stat för år 1916 för renhållning af gator, 

vägar och torg. 

 

§27. 



Vid föredragning af stadsingenjörens förslag till utgifts-och inkomststat för vattenverk och 

aflopssledningar för år 1916; beslutade nämnden att då något inköp af mätare icke skett under 

innevarande år, härför anslaget belopp, 1300 kronor, skulle upptagas som behållning i nästa 

års inkomststat, att under rubrik 21 n II upptaget belopp till nya rännstenbrunnar skulle 

nedsättas till 400 kronor, att under rubrik 21 n III upptagen afloppledning i Skomakaregatan 

skulle ur förslaget utgå, samt att i anslutning till här ofvan fattade beslut i inkomststaten 

nedsätta posten ”lånemedel för nyanläggningar” till 1300 kronor. 

 

§28. 

Föredrogs föreståndarens för elektricitetsverket förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 

1916, och beslutade nämnden att godkänna förslaget med följande ändringar, att 

inkomstposten ”uppvärmning af brand- och polisstationen” skulle nedsättas till 1800 kronor, 

att på utgifts- och inkomstsidorna af staten upptaga år 1913 anslaget men ej användt belopp 

9800 kr, för extra underhåll och utvidgning af instrumenteringen. 

 

Som ofvan 

Justeradt 4/11 1915                                   Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                      K.H.Santesson 

 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 oktober 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, Nilsson, Ahlström, Johnsson, J.Lindgren, fruarna Sundström 

och Johansson, fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

 

§1. 

Protokollen för den 30 augusti, 13 och 29 september samt 18 oktober 1915 föredrogos och 

justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för november, slutande å följande belopp, 

nämligen 

för I distriktet                                            kr.445:08 

för II                                                          kr.280:16 

för III                                                         kr.351:35 

för IV                                                         kr.260:- 

 

§3. 

I enlighet med hvad vederbörande distriktsråd föreslagit, beslöt styrelsen hänvisa Josefina 

Dahl och hennes barn till fattiggården i och för erhållande af understöd. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 132 kronor. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes rapport angående utdelade extra understöd under oktober à 

kr.551:55. 



 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat fattigvårdsstyrelsens förslag till 

inrättande af en kommunal vedgård, hade drätselkammaren efter att ärendet hafva hört 

stadsingenjören öfverlämnat handlingarna i ärendet till styelsen med anhållan, att styrelsen 

ville dels bestämdt angifva, i hvilken omfattning vedgården vore afsedd att drifvas dels ock att 

efter tagen kännedom om de af stadsingenjören framhållna synpunkter meddela kammaren de 

invändningar, som styrelsen hade att göra mot desamma. Efter föredragning häraf beslöt 

styrelsen öfverlämna handlingarna till byggnadskomitén. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen förordna herr Gullberg till vice värd  för Bodellsk villan med uppdrag för 

honom att med lämplig entreprenör träffa aftal med renhållning inom fastigheten. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen, att pensionstagare, som intagits  för vård och underhåll å fattiggården, skulle 

själfva få uppbära  20 % af till dem utgående pensioner och skulle detta styrelsens beslut gälla 

tillsvidare. 

 

§9. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården nämligen 

den 1 oktober Nils Petter Utterström 

den 2 oktober Johan Oskar Wennberg 

den 5 oktober Karl Gustafsson 

den 26 oktober Hulda och Harry Granbom 

samt att följande utgått, nämligen 

den 1 oktober Naima och Nils Bergström 

den 5 oktober Johan Oskar Wennberg 

den 12 oktober Dorotea Brändström (död) 

den 19 oktober Karl Gustafsson (till hospital) 

 

§10. 

Erhöll herr Nilsson styrelsens tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet. 

 

§11. 

Sedan C.Rosén i Antnäs anhållit om höjning af fosterbarnsarfvodet för Ingeborg Lundström 

från 10 till 15 kronor per månad, beslöt styrelsen höja arfvodet till kr.12:50 per månad f.o.m. 

den 1 oktober 1915. 

 

§12. 

Sedan bagaren F.E.Stahde och fröken Augusta Jansson anmält, att de ej kunde ställa borgen 

för sina med styrelsen ingågna leveransaftal, beslöt styrelsen låta härvid bero. 

 

§13. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Bror Sven Bergqvist. 

 

§14. 

På framställning af fru Emma Johansson beslöt styrelsen i skrifvelse till hennes måg Bertil 

Andersson i Vaksala anmoda honom att omhändertaga sitt barn Folke eller lämna fru 



Johansson skäligt arvode för gossens vård och underhåll. Därest Andersson ej ginge in härpå 

skulle hemortskommunen sökas. 

 

§15. 

Diakonissans rapport öfver oktober månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

Som ofvan 

Justeras:                                                     Å tjänstens vägnar 

E.Lindgren                                                 J.O.Dahl 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

Protokoll november år 1915 
 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd 1915. 

 

Närvarande:Ordf. domprosten J.Hansson, hrr K.H.Hultström, V.Oskarsson och M. Lindqvist, 

fröken Märta Bucht samt underteckn.sekr. Därjämte hade vid sammanträdet infunnit sig 

folkskollärararen A. Forsén och folkskollärarinnan Hildur Mörtsell. 

 

§1. 

Till sammanträdet hade infunnit sig Oskar Fredrik Häggberg jämte sonen Åke Bror Alrik f. 

den 18 okt 1903. Genom polisrapport av den 14 okt.1915 hade till nämnden meddelats att 

gossen Åke Häggberg som under en längre tid tjänstgjort som tidningsbud för Norrbottens-

Kuriren vid flera tillfällen tagit sammanlagt 7 kr. från tjänsteflickan Ida Englund i Gamla 

Stadshotellet samt vid ett flertal tillfällen tagit pengar ur kläder, som hängt i telefonhytten i 

tamburen. Dessutom hade han vid flera olika tillfällen tagit pepparkakor och bullar i bagare 

Bergströms kafé. Gossen erkände inför baranvårdsnämnden samtliga dessa förséelser. 

Pengarna hade i allmänhet används till inköp av karameller och andra godsaker. De pengar 

som ej för tillfället använts hade Häggberg gömt under en trädrot vid Gamla Stadshotellet. 

Till nämnden hade genom Telegrafkommittén anmälts, att telegramutbärarna Olof Ström och 

Oskar Antman sett Häggberg undersöka rockfickor i den yttre tamburen i Telegrafverkets 

lokaler, den förre den 27 och den senare den 28 okt. Ström och Antman, som på kallelse 

infunno sig vid sammanträdet, vidhåller inför nämnden sina uppgifter. Häggberg förnekade 

dock bestämt, att han, efter det han varit inkallad inför polisen, undersökt några rockfickor. – 

Häggberg hade den 28 okt. erhållit avsked från sin anställning å Norrbottens-Kuriren. Vid 

slutredovisning det för inkommande prenumerationsavgifter hade en sådan avgift, kr.1:65 

fattats. Anledningen därtill kunde Häggberg ej klart avgiva. Troligt är, att dessa pengar skall 

ha sammanblandats med stulna sådana. Häggberg tillerlades av ordf. en skarp varning, och 

fadern tillhölls att hålla sträng tillsyn över gossen. 

 

§2. 

Till nämndens sammanträde hade infunnit sig änkan Selma Cecilia Bergman jämte sonen Uno 

Engelbert Dahlin, född den 3 maj 1901. Genom polisrapport av den 11 okt. 1915 hade till 

nämnden meddelats, att gossen Uno Engelbert Dahlin, den senaste tiden varit anställd som 

springgosse hos handl. J.Söderqvist söndagen den 10 okt, företagit ett på förhand planlagt 

inbrott i hr Söderqvists affär och därvid ur kassalådan  tillgripit sig kr. 1:25, att han förut från 

hr Söderqvist stulit 28 st. tomsäckar vilka sedan med biträde av gossarna Sven Hedman och 

Oskar Wäppling försätts till N.O.Lundström & Co och att han under väsen tillgripit 



sammanlagt kr.2:25 från slaktare Pettersson hos vilken han då var anställd. Uno Dahlin 

erkände samtliga dessa tillgrepp och tillade, att han vi ett tillfälle tagit 50 öre från lokförare 

Olsson, vilka dock återlämnats, samt vid några tillfällen tagit pengar hemma. Med hänsyn till 

vad som sålunda av Uno Dahlin erkänts samt till att modern på grund av sjuklighet och 

svaghet f.n var ur stånd att med tillräcklig kraft, handhava gossens uppfostran, beslöt 

nämnden låta skilja gossen från hemmet och utackordera honom i annat hem. Överläraren 

erhöll i uppdrag att bringa detta beslut i verkställighet. Till protokollet skulle antecknas, att 

gossen Oskar Wäppling av överläraren erhållit bestraffning för sin delaktighet i Uno Dahlins 

säckstölder, samt att gossen Sven Hedman för samma och liknande förseelser av 

läroverkskollegiet ställts från undervisningen vid härvarande allmänna läroverk. 

 

 

§3. 

Genom polisrapport av den 13 okt. 1915 hade till barnavårdnämnden anmälts att gossarna 

Gösta Hultman, född den 8 juli 1903 och son till lokföraren Johan Oskar Hultman, Johan 

Edvin Valdemar Vännberg, född den 15 mars 1902 och son till änkan Emma Kristina 

Vännberg, Karl Gustav Forsell, född den 9 okt 1903 och son till smörjaren K.Forsell, Olle 

Erik Ruben Nilsson, född den 12 maj 1901 och son till vaktmästaren Ruben Nilsson, och 

Frans Henrik Dahlén, född den 14 juli 1901 och son till handlaren Frans Dahlén vid flera 

olika tillfällen tillgripit skrot, tomsäckar o.d. De stulna sakerna hade sedan försålts i de flesta 

fall till handl.Sederowsky men även till handlaren Frans Dahlén och H.Selin. Överläraren 

meddelade, att han förvissat sig om att gossarna Gösta Hultman, Edvin Vännberg och Karl 

Gustav Forsell erhållit sträng aga i hemmet, att gossen Edvin Vännbegr genom släktingarnas 

försorg utackorderats hos lokeldaren Karl Berglund i Malmberget och gossen Olle Nilsson för 

en termin skilts från undervisningen vid Allmänna läroverket, samt att, gossen Frans Farlin av 

allmäna läroverkets rektor tilldelats offentlig varning. Nämnden beslöt godkänna lokeldare 

K.Berglunds hem som fosterhem för gossen Edvin Vännberg och att i övrigt låta vid det 

anmälda bero, varjämte samtliga gossar skulle införas i registret över de barn som varit 

föremål för nämndens behandling. 

 

§4. 

Barnavårdsnämnden beslöt till stadens affärsmän och kaféidkare avlåta en skrivelse i enlighet 

med av överläraren framlagt förslag. 

 

§5. 

Barnavårdsnämnden beslöt vidta en enträgen vädjan till biografägare G.W.Andersson att ej 

sälja  biografbiljetter till minderåriga, som ej äro  i föräldrars eller målsmäns sällskap. 

 

§6. 

Barnavårdsnämnden, som äger kännedom om innehållet i 3 kap. §§ 9 – 10 strafflagen tillåter 

sig skicka en hemställan till polismyndigheten, huruvida icke med anledning av omständig-

heter i polisrapporten av den 13 okt.1915 lagliga åtgärder till honom vidtagas. 

 

§7. 

Fröken Märta Bucht och hr K.H.Hultström erhöllo i uppdrag att justera såväl detta protokoll 

som protokollet för den 24 sept. 1915. 

 

Dag som ofvan 

Justerat:                                                  P.Edw.Lindmark 

Herman Hultström” 



 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 3 november 

1915. 

 

Närvarande: Herrar J.A.Forssgren, Ullman, Olsson, stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§105. 

Att leda dagens förhandlingar utsågs herr J.A. Forssgren. 

 

§106. 

Protokollet för den 6 okctober  1915 föredrogs och justerades. 

 

§107. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 22 maj 1915 till byggnadsnämnden remitterat en från 

fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om inrättande af en kommunal arbetsinrättning 

m.m. Vid ärendets föredragning anteckandes, att drästelkammaren i afgifvet yttrande 

hemställt, att fattigvårdsstyrelsen skulle anmodas inkomma med nytt förslag i saken, afseende 

en reducering af den föreslagna byggnadens storlek och arbetsinrättningens omfång i enlighet 

med de synpunkter, som framhållits i ett af särskildt utsedde komiterade afgifvet yttrande, 

samt att till förslaget måtte fogas situationsplan och nödiga ritningar till de olika byggnaderna. 

Med anledning häraf beslutade nämnden meddela stadsfullmäktige, att nämnden på frågans 

nuvarande ståndpunkt saknade anledning yttra sig i ärendet. 

 

§108. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå verkstäder anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett träskjul vid maskinverkstaden å tomt 

n:r 450 här i staden. Det antecknades att ifrågavarande arbete redan vore utfördt. Efter 

föredragning häraf beslöt nämnden bifall ansökningen med villkor, att byggnaden borttages, 

då nämnden så påfordrade. 

 

§109. 

Som det till nämndens kännedom kommit, att aktiebolaget Luleå verkstäder låtit utan 

nämndens tillstånd uppföra ett träskjul vid maskinverkstaden å tomt n:r 450 här i staden, 

beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för åtals anställande mot 

bolagets styrelse. 

 

§110. 

Hos byggnadsnämnden hade K.G.Åkerlunds Eft. anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning anlägga värmeledning i fastigheten n:r 1 i kvarteret Tjädern samt för sådant 

ändamål anordna eldstad i källaren med tegelväggar, järndörrar, betongolf och plåtbeklädt tak. 

Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att taket jämlikt 

bestämmelserna i §§ 55 och 56 i gällande byggnadsordning antingen kalkputsas eller ock att 

asbest inläggas mellan taket och plåten. 

 

§111. 

Sedan Stadsbyggmästaren och brandchefen anmält, att förre ägaren af fastigheten n:r 7 i 

kvarteret Ejdern icke efterkommit nämndens föreläggande den 10 februari 1915 att låta från 

västra gafvelrummet i öfre våningen borttaga en järnspis, som utan nämndens tillstånd 

inmurats framför den i rummet befintliga kakelugnen, äfvensom en badkamin, som placerats å 



trägolfvet i samma rum med rökrör instucket i kakelugnen, beslöt nämnden förelägga 

fastighetens nuvarande ägare, v.häradshöfdingen Sven Tornberg, att inom 30 dagar efter 

delfåendet häraf vid vite af 100 kronor hafva låtit borttaga nämnda järnspis och badkamin. 

 

Som ofvan 

Justeradt den 3 dec 1915                           Å tjänstens vägnar 

På Nämndens vägnar                                 J.O.Dahl 

Axel Fagerlin” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 

november 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Sander. Stadsingenjören och 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 29 nästlidne oktober. 

 

§2. 

Efter föredragning af Frans Johan Holmqvists i Karlsvik hos Kungl.Maj.t gjorda anhållan om 

tillstånd att anlägga ett ”eget hem” å Luleå stads donationsjord äfvensom stadsingenjören 

öfver ansökningen utgifna yttrande, beslutade nämnden att bordlägga ärendet för att 

slutbehandlas på ett kommande sammanträde. 

 

§3. 

Kapten C.Gunnarstedts skrifvelse angående beviljande af ett tillägg i entrepenadbeloppet för 

vägskiftet n:r 29 å Hertsölinjen remitterades till stadskamreraren för utredning. 

 

§4. 

Elektr.A.B.Fram hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att f.o.m. den innevarande 

oktober få höja nu gällande entrepenadpriser med ytterligare 35 % d.v.s ett pålägg på den 

tryckta taxans priser med 50 %. Sedan nämnden infordrat yttrande från Elektricitetsverkets 

föreståndare, hade denne, då den begärda förhöjningen vore afsevärd och de allmänt gällande 

prisförhöjningen vore mycket olika för olika sorter af materiel i prislistans afdelningar, 

öfversändt en efter omräkning af listans priser uppgjord specificerad förteckning på materiel 

och arbete för listans alla poster med samma beräkningsgrunder som förut, så att de 

föreslagna prishöjningarne å listan skulle motsvara endast den nuvarande allmänna 

priststegringen å materiel och arbete. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden, som 

icke ansåg sig genom föreståndarens utredning öfvertygad, att entrepenören kunde anses 

förtjäna bifall till sin anhållan efter den prisförhöjning han redan en gång erhållit, att afslå 

framställningen. 

 

§5. 

Vid föredragning af en från elektricitetskommitén inkommen utredning rörande ordnandet af 

öfverloppsströmmens användning beslöto stadsfullmäktige den 26 februari 1914, § 5, att 

öfverlämna densamma till drätselkammaren vid stadsfullmäktiges sammanträde den 15 

december 1913 gifna uppdrag om anlitande af expert för uppgörande af grunder för ifrågasatt 

öfvergång af elektricitetsverket från likström itll trefasström med flera frågor. I samband med 

öfverlämnande af öfriga utredningar, hvilka f.n. ligga under sommarens slutliga behandling, 



har den anlitade experten, ingenjören hos elektrotekniska byrån D.Bergman & C:o i 

Stockholm Ch.Hässler på begäran äfven aflämnat bilagda P.M. till nya tariffer för Luleå stads 

elektricitetsverk. Samtidigt med aflämnande af infordrat yttrande öfver detta ingenjör Hässlers 

förslag till nya tariffer för verket hade elektricitetsverkets föreståndare jämväl inkommit med 

eget förslag till nya elektriska tariffer. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att med 

hänvisning till de förebragta utredningarna föreslå att Stadsfullmäktige ville besluta att antaga 

följande taxor för ström till belysning och hushållsändamål: 

1.Säsongtariff: 10 öre pr. kwt. För tiden 15 april – 15 augusti: 25 öre pr kwt för öfriga tider af 

året 

2.Ackordstariff:5 kr.pr. metalltrådslampa om 16 nlj. pr år. 

3.Fri ström för två metalltrådslampor à 16 nlj. under första installationsåret. Nämnden 

beslutade vidare att föreslå att nu gällande tariffer för kraft i industriellt syfte måtte bibehållas 

oförändrade; att drätselkammaren måtte få befogenhet att, däremot under lågbelastningsperiod 

efterfrågan förekommer å energi för träffa särskildt aftal med hänsyn till förehafvande 

omständigheter samt att de nya tarifferna måtte få träda i kraft f.o.m. den 1 nästkommande 

januari. 

 

§6. 

Sedan A.B Luleå Verkstäder i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att under tiden 1 juli – 1 

september 1915 erhålla elektrisk ström för profdrift till ett pris af 8 öre pr.kwt., hade 

elektricitetsverkets föreståndare i infordrat yttrande föreslagit att, då anslutningen vore af den 

karaktär att den åt kammaren gifna rätten att för större tillfälliga abonnenter under 

lågbelastningstid träffa särskild uppgörelse, strömpriset borde sättas till 10 öre pr. kwt. För 

den hittills använda strömmen, samt därefter enligt taxa n:r 2 i föreståndarens ingifna förslag 

till nya tariffer. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att på så sätt bifalla 

framställningen att ett strömpris af 10 öre pr. kwt. skall erläggas för tiden 21/6 – 1/9 och 

därefter utgå enligt gällande tariff för kraft i industriellt syfte. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat B.E. Dahlbäcks framställning om 

nedsättning i priset för den ström, han använder för driften af en härstädes inrättad skidfabrik. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i infordrat yttrande såsom lämplig tariff hänvisat till 

taxa n:o 2 i det af honom framlagda men, ej fastställda förslag till nya tariffer, beslutade 

nämnden att med stöd af stadsfullmäktiges beslut den 12 juni 1913, § 2, på så sätt lämna bifall 

till nämndens begäran att ett strömpris af 10 öre pr. kwt. Skall erläggas f.o.m. den 1 maj t.o.m. 

den 1 september 1915 och därefter utgå enligt gällande tariff för kraft i industriellt syfte; och 

skulle Dahlbäcks ansökning jämte utdrag af detta protokoll tillställas stadsfullmäktige. 

 

§8. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare inkommit med begärdt yttrande öfver en från 

Husqvarna Depôt i Luleå till drätselkammaren ingifven framställning om nedsättning af priset 

för ström till en af firman inredd verkstadslokal m.m., beslutade nämnden vid föredragning af 

skrifvelsen att, då nämnden icke ansett sig kunna till antagande tillstyrka föreståndares i 

förslaget af den 26/10 d.å. intagna taxa n:r 2, återrremittera framställningen till 

Elektricitetsverkets föreståndare för nytt förslag eventuelt med användande af tidströmbrytare. 

 

§9. 

Styrelsen för Tekniska skolan hade i till drästelkammaren ställd skrifvelse anhållit att 

behöfliga reparationer måtte genom kammarens försorg företagas i skolans lokaler i Östra 

baracken af skäl att, då någon egentlig reparation icke ägt rum sedan åren 1907 – 1908, 



lokalerna i sitt bristfälliga skick beredde undervisningen betydliga olägenheter. Av 

stadsbyggmästarens nu aflämnade yttrande och kostnadsförslag inhämtades, att erforderlig 

reparation af skolans lokaler skulle draga en kostnad af 3260 kronor alt. 3500 kronor. Sedan 

Stadsbyggmästaren vidare i sitt yttrande anfört, att byggnaden, där skolans lokaler visserligen 

vore i behof af en grundlig reparation, icke kunde taga någon skada, om arbetena skulle anstå 

till år 1917 eller eventuelt längre, beslutade nämnden att med stöd af stadsbyggmästarens 

sålunda uttalade åsigt icke upptaga arbetet i förslaget till nästa års stat. 

 

§10. 

Sedan Stadsbyggmästaren i skrifvelse anmält att det beviljade anslaget af 60 kronor till 

anordnande af bättre luftförhållanden i domkapitlets lokaler i gamla rådhuset måst på i 

skrifvelsen anförda skäl öfverskridas med 48 kronor 30 öre, beslutade nämnden att lägga 

anmälningen med godkännande till handlingarna. 

§11. 

Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med rapport öfver verkställd profeldning dels med koks 

dels med björkved i lågtryckspannan i stadshuset, utvisande att enbart kokseldning vore 

fördelaktigast, beslutade nämnden att godkänna det af stadsbyggmästaren inlämande förslaget 

tll inkomst- och utgiftsstat för värmeledningen i stadshuset för år 1916. Nämnden beslutade 

vidare att uppdraga till stadsbyggmästaren att under särskild kontroll låta verkställa fortsatta 

eldningsprof med dels koks dels björkved under möjligast jämförliga temperaturförhållanden i 

det ena och andra fallet. 

 

§12. 

Sedan hälsovårdsnämnden med anledning af hälsovårdstillsyningsmannens hos nämnden 

gjorda framställning om erhållande af visst hyresbidrag för den tid han på grund af 

reparationsarbeten i bostaden varit förhindrad att bebo densamma, genom protokollsutdrag 

anhållit att drätselkammaren ville affordra stadsbyggmästaren förklaring med anledning af det 

sätt, hvarpå reparationsarbetena bedrifvits i bostaden i fråga, hade stadsbyggmästaren 

inkommit med infordrat yttrande i saken. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

öfversända stadsbyggmästarens yttrande jämte remisshandlingarne till hälsovårdsnämnden. 

 

§13. 

Då det under årens lopp visat sig att det blifvit allt svårare att hålla kostnaderna för transport 

af till staden levererad kol och koks från fartyg till stadens nuvarande upplagsplats inom 

rimliga gränser, hade Stadsbyggmästaren i skrifvelse till drätselkammaren föreslagit att det nu 

till enskild person uthyrda magasinet å fastigheten n:r 88 vid Norra hamnen jämte tomt måtte 

få disponera till upplagsplats för stadens kol & koks, för hvilken anordning skulle erfordras en 

flyttbar c:a 32 meter lång brygga på bockar mellan kajen och magasinet, dragande en kostnad 

af högst 600 kronor. Sedan vidare antecknats, att ifrågavarande magasin numera icke inbragts 

större hyra än 150 kronor pr. år beslutade nämnden att öfversända stadsbyggmästarens 

skrifvelse till stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville på af stadsbyggmästaren 

anförda skäl anvisa 600 kronor till anordnande af nämnda brygga med bockar att upptagas i 

drätselkammarens förslag till utgiftsstat för nästkommande år. Nämnden beslutade vidare att 

hyreskontraktet med konsul Jäger omedelbart skulle uppsägas. 

 

§14. 

Kapten C. Skarstedt hade till drätselkammaren öfverlämnat 10 st. anbud på körning af 

fyllnadsjord till vägbanken Svartön – Luleå, nämligen 5 äldre anbud, hvilka af kammaren på 

sin tid öfverlämnats till Skarstedt, samt 5 nya anbud hvilka af Skarstedt infordrats enligt nytt 

formulär af samtliga förra anbudsgifvarne. Sedan kapten Skarstedt till antagande tillstyrkt 



anbudet n:r 6 från T.W.Nordström i Skurholmsstaden på kr 1:45 kbm fast massa, beslutade 

nämnden att då anbudsgifvaren är mantalsskrifven i Luleå stad antaga anbudet n:r 8 från 

C.F.Andersson, i Luleå på kr. 1:50 pr. kbm. fast massa mot villkor att han förbinder sig; att 

vid utförandet af arbetet använda i Luleå mantalsskrifna personer; att arbetet utföres jämt och 

utan olämpligt afbrott samt; att annan fri snöskottning än på själfva aflastningsplatsen icke får 

af entrepenören påfordras. Nämnden beslutade vidare att, därest Andersson icke ville godtaga 

dessa villkor, det af F.W.Nordström utgifna anbudet n:r 6 på kr. 1:45 pr. kbm. skulle i dess 

ställe antagas under förutsättning att han godkänner här ofvan beträffande antagandet af C.F. 

Anderssons anbud satta villkor; och skulle uppdrag lämnas till J.A. Lindqvist att upprätta och 

å drätselkammarens vägnar underteckna kontrakt med blifvande entreprenör. 

 

 

 

                                                                        §15. 

Sedan det af staden år 1913 inköpta stenkrossen visat sig äga alltför vek konstruktion och för 

små dimensioner, hade stadsingenjören på dessa och andra i till drätselkammaren ingifven 

skrifvelse anförda skäl hemställt om utbyte af stadens stenkross mot en ny sådan med en 

gapstorlek af 390 x 235 m/m, en vikt af 7000 kg. incl. underrede och med ett kraftbehof af 14 

hkr., och skulle kostnaden blifva: 

Utbyte enligt anbud                                                    1800:- 

Frakt för gamla stenkrossen till Ystad, bädd m.m       260:- 

Ny elevator                                                                   380:- 

Ny sorterare                                                                  660:- 3100:- 

afgår: försäljningspris å gamla elevatorn och  

sorteraren                                                                      200:- 2900:- 

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att öfversända stadsingenjörens skrifvelse till 

stadsfullmäktige med hemställan att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att 

verkställa utbyte af stadens stenkross mot en ny sådan till en kostnad af högst 2900 kronor att 

upptagas i förslaget till utgiftsstat för år 1916. 

 

§16. 

Beviljades fiskaren C.A. Rysslander tillstånd att genom entrepenören J. Marklin indraga 

vatten- och afloppsledning i fastigheten n:r 142. 

 

§17. 

Stadsingenjören hade i enlighet med af drätselkammaren lämnat uppdrag inkommit med af 

karta åtföljd utredning, hvilka fastigheter staden har att förvärfa för att kunna till full bredd 

framdraga Kungsgatan mellan Stations- och Storgatorna. Vid behandling af detta ärende 

beslutade nämnden att uppdraga till ordföranden att med biträde af stadsingenjören träda i 

underhandling med de fastighetsägare, hvars mark eller medverkan i annat afseende kunder 

erfordras för ifrågavarande gatudels framdragande för överenskommande af markpris, 

eventuela ersättningar m.m. 

 

 Som ofvan 

Justeradt 13/11 1915                                  Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                       K.H.Samtesson 

 

 

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

8 november 1915. 



 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Axel Nilsson och Lindqvist. Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 14 nästlidne oktober. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 30 september 1915, § 

11. 

 

 

 

§3. 

Med anledning af stadsfullmäktiges remiss till drätselkammaren af den berättelse öfver 

revisionen af stadsfogdens redovisningar till staden af kommunalrestantien som revisorerna 

afgifvit, hade stadskamreraren och stadskassören inkommit med gemensamt yttrande och 

förslag i fråga om sättet för restlängds upprättande och ordnande för framtiden af 

stadsfogdens redovisning af kommunalrestantier till staden; och beslutade nämnden att hos 

revisorerna göra anhållan att de ville till nämnden afgifva yttrande öfver det af 

stadskamreraren och stadskassören nu afgifna förslag. 

 

§4. 

Sedan Länsstyrelsen i skrifvelse anmodat Magistraten föranstalta, att Stadsfullmäktige snarast 

möjligt beredes tillfälle att ånyo fatta beslut om anvisande af medel i erforderlig utsträckning 

för att i händelse af behof användas till understödjande af arbetslösa inom kommunen, hade 

stadsfullmäktige remitterat den från magistraten erhållna skrifvelsen till drätselkammaren. 

Vid föredragning af ärendet antecknades dels att stadsfullmäktige den 26 novemebr 1914, § 

11, för att komma i åtnjutande af motsvarande statsbidrag beslutat att till understödjande af 

arbetslösa inom kommunen anslå 8912 kronor att anskaffas genom uttaxering, dels att den af 

stadsfullmäktige den 15 oktober 1914 i enlighet med nådiga cirkuläret den 18 augusti 1914 

tillsatta arbetslöshets- och hjälpkommitén hittills å drätselkontorets under samma tid 

inreverserat 319 kronor 60 öre i utbekommet statsbidrag, hvarför af det af stadsfullmäktige 

den 26 nov. 1914 beviljade beloppet återstår 8431 kronor 60 öre, hvilket belopp kommer att 

ökas allt eftersom statsbidrag af de 800 kronor, komitén lyftat å drätselkontoret. Då vidare af 

tillgängliga handlingar icke framgår, att visst belopp bör anslås för erhållande af fortsatt stats 

bidrag och de af stadsfullmäktige år 1914 anslagna, men ej förbrukade medel åtminstone för 

närvarande synes vara fullt tillräckliga, beslutade nämnden att föreslå att stadsfullmäktige 

ville besluta att de år 1915 uttaxerade, men behållna medlen till understödjande af de 

arbetslösa inom kommunen måtte reserveras och i räkenskapen balanseras för att i mån af 

behof användas till ifrågavarande ändamål. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Kungl.statskontoret i skrifvelse 

till stadsfullmäktige gjord anhållan om erhållande af ett belopp, som efter en räntefot af 4 % i 

kapital motsvarar hvad staden uppbär såsom ersättning för förlust af bötesandelar, hvilka på 

grund af särskilda privilegier eller före nya strafflagens trädande i kraft meddelade 

resolutionerägt uppbära, är villig att afstå från rätten till samma ersättning. Sedan vid 

föredragning af ärendet antecknats att ifrågavarande bötesandelar, som tillfalla Luleå, utgöra 



37 kronor årligen, beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

statskontorets framställning. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat arbetaren O.Johan Bloms begäran om 

afkortning af utskylder beslutade nämnden att remittera ansökningen till stadsfogden med 

hemställan att han ville skyndsamt inkomma med yttrande öfver densamma. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från slumsystrarna inkommen 

anhållan om ett anslag af 200 kronor till slumverksamheten i Luleå stad för år 1916. I till 

drätselkammaren ställd skrifvelse hade vidare ledaren af frälsningsarmén slumarbete i Sverige 

gjort anhållan att då vissa olägenheter, synnerligen att bostaden är mycket kall och 

slumsystrarnes hälsa därigenom riskeras, vidlådde bostaden, att hyresbidrag måtte i stället för 

bostadsförmånen beviljas, så att annan lägenhet måtte kunna få förhyras. Sedan 

stadsbyggmästaren inkommit med infordrat yttrande rörande den till slumstationen upplåtna 

bostaden i Pontusbaracken och bostadens utbyte mot hyresbidrag, beslutade nämnden att med 

anledning af de båda ansökningarna föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att i ett för allt 

mot redovisningsskyldighet anslå 400 kronor som bidrag till slumverksamhetens upprätt-

hållande inom Luleå stad för år 1916, samt att anslaget måtte antagas i fattigvårdsstyrelsens 

utgiftsstat för nämnda år. Herr Nilsson anhöll att få till protokollet antecknat att han ansett att 

slumstationen borde få behålla den nu upplåtna bostadslägenheten, sedan den undergått 

reparation enligt stadsbyggmästarens förslag, samt att ett anslag af 100 kronor tillika bort 

tilldelas slumstationen i vanlig ordning af brännvinsmedlen. 

 

§8. 

Anmälde stadsbyggmästaren att källarmästarne Edberg, som af honom erhållit tillstånd att få 

disponera danssalongerna i stadshusets fästvåning vid servering af middag till enskildt 

sällskap mot villkor att serveringen i hvarje fall skulle försiggå i klubbrummmen och icke i 

damsalongerna, serverat ifrågavarande middag i damsalongerna och anhöll stadsbygg-

mästaren att herrarne Edberg skulle anmanas att för framtiden ställa sig i detta hänseende 

utfärdande föreskrifer till efterrättelse. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att 

med bifall till hvad stadsbyggmästaren föreslagit tillsända källarmästarne afskrift af gällande 

ordningsföreskrifter för fästvåningens användande. 

 

§9. 

Beslutade drätselkammaren att bemyndiga e.o. hofrättsnotarien A.Bexell eller den Bexell i sitt 

ställe förordnar att å drätselkammarens vägnar hos Kungl. Kammarrätten anföra bevär öfver 

Norrbottens läns pröfningsnämnds beslut i fråga om Luossavaara – Kiirunavaara aktiebolags 

och Bergverksaktiebolaget Frejas taxering till inkomstbevillning för år 1915; och skulle 

utdrag af detta protokoll därvid tjäna Bexell såsom fullmakt. 

 

§10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Luleå Badhusaktiebolag 

inkommen framställning att det vatten, som af Luleå stads vattenledning levereras till 

varmbadhuset måtte få erhållas till ett årsaccord af 300 kronor eller efter ett pris af 5 öre pr. 

kbm., hade stadsingenjören inkommit med öfver framställningen afgifvet yttrande, däri han på 

anförda skäl dels bestämt afstyrker bolagets anhållan om ett årsaccordspris dels tillstyrker en 

ytterligare minskning i vattenafgiften till 6 öre pr. kbm. Vid föredragning af ärendet beslutade 

nämnden att hos stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville på af stadsingenjören 



anförda skäl tillsvidare bevilja bolaget en ytterligare nedsättning af afgiften till 6 öre pr. kbm. 

eller med andra ord ett anslag så stort att det motsvarar en nedsättning af vattenafgiften till 6 

öre  pr. kbm. eller ett anslag af c:a 800 kronor. 

 

§11. 

Sedan stadsfullmäktige den 20 november 1913, § 16, anvisat 400 kronor till anställande af en 

lefnadskostnadsundersökrning, hade de af fullmäktige tillsatta komitérade inkommit med från 

Kungl. Socialstyrelsen till komitérade aflåten skrifvelse, däri styrelsen förklarar sig icke hafva 

något att erinra mot de af komitérade uppgjorda förslaget till utdelning och ersättning åt de 16 

namngifna hushållsbokförarne utan för sin del tillstyrkt detsamma. Vid föredragning af detta 

ärende beslutade ekonominämnden att till förutnämnda hushållsbokförare utbetala ett belopp 

af 25 kronor till hvarje; och åtog sig herr Nilsson att efter utbekommande af medel från 

drätselkontoret verkställa fördelning af ifrågavarande belopp. 

 

§12. 

Beslutade nämnden att lämna bifall till af Norrbottens läns Brandstodsbolag gjord anhållan 

om utbekommande af likvid med 22 kronor 50 öre för en bolaget tillhörig, men förkommen 

räntekupong af Luleå stads 4½ % lån af år 1909 mot villkor att bolaget förhinder sig att 

återbetala beloppet om detsamma skulle komma att vid kupongens presentation till inlösen å 

drätselkontoret utbetalas. 

 

§13. 

Madame Cahier’s konsertturné hade i skrifvelse till drätselkammaren framställt en del 

anmärkningar mot anordningarne för fästsalens uthyrande till konserter äfvensom mot de 

dryga omkostnaderna, som enligt uppgift drabbat konsertgifvaren genom Lannges Bokhandel. 

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden dels att uppdraga  till stadsbyggmästaren att 

efter undersökning i hvad mån tillräckligt med bänkar finnas i fästsalen, så den extra 

anskaffning af stolar, som i skrifvelsen omnämndes, kunde bortfalla infordra anbud å 

behöfligt antal bänkar dels ock uppdraga till stadskamreraren att besvara skrifvelsen i fråga. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 nov 1915. 

 

Närvarande: herrar Burström, Aurén, Mattsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den1 4 december föredrogs och justerades. 

 

§2. 

En från Luleå stads lönenämnd inkommen anhållan om uppgift dels å de sportler och öfriga 

extra inkomster som Hamnservisen Carl Friberg och Hamnbetjänten R. Jansson uppburit 

under de senaste åren dels ock beträffande arten af det arbete, arbetets varaktighet under 

hvarje år m.m. för Hamnbetjänten Jansson under dennes anställning i hamnens tjänst före år 

1903 remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§3. 



Sedan Hamnmästaren jämlikt honom lämnadt uppdrag inkommit med yttrande öfver en af 

Kammarskrifvaren B. Ridderstråhle gjord framställning om förhöjt arvode för utarbetandet af 

vissa uppgifter om export och import i Luleå hamn under år 1915, beslöt Hamndirektionen på 

de skäl som af Hamnmästaren i afgifna yttrandet anförts att bevilja Ridderstråle en ersättning 

af 300 kronor för under år 1915 lämnade dylika uppgifter. 

 

§4. 

Direktionen för bron öfver Luleå älf vid Edefors hade genom arbetsledaren Kapten C. 

Skarstedt anhållit att få under cirka en månads tid förhyra hamnen tillhöriga 3 större stensaxar 

äfvensom ett handvindspel och två skruflyftblock med kättingar. Sedan Hamnmästaren 

upplyst, att hamnen endast ägde två stensaxar med däremot icke något vindspel eller 

skrufflyblock, som kunde uthyras, beslöt Hamndirektionen att till arbetsdirektionen uthyra 

nämnda två stensaxar, dock under villkor att saxarna återlämnas i sitt nuvarande skick; och 

uppdrogs åt hamnmästaren att träffa uppgörelse med vederbörande om lämplig hyra. 

§5. 

Till Hamnmästaren remitterades att för Hamndirektionens yttrande af Magistraten öfverläm-

nadt förlsag till nådig förordning om motorbåtstrafik. 

 

§6. 

Luleå stads arbetslöshets- och hjälpkommitté hade i skrifvelse anmält, att en del personer i 

staden under de senaste veckorna varit arbetslösa under kortare eller längre tid, för den 

händelse Hamndirektionen hade möjlighet att bereda dem arbetstillfälle. Vid ärendets 

föredragning remitterades detsamma till Hamnmästaren med uppdrag till denne att efter 

infordrande af anbud å makadamslagning och forsling af nödig sten inkomma med 

kostnadsberäkning för sådant arbetsutförande. 

 

§7. 

Beslöts att till Konungens Befallningshafvande aflåta skrifvelse med anmälan att i KBfds 

remissresolution den 28 september 1915 på framställan af Kungl.Kommerskollegium begärda 

utdrag af räkenskaperna för Luleå hamn jämte förklaring till en del i förut insända 

räkenskapsutdrag upptagna utgiftsposter icke kunde till Kbfde insändas förrän i början af 

januari månad 1916, enär arbetet med utdragens upprättande, med hänsyn till detsammas 

vidlyftighet, icke förr kunde slutföras, ehuru dets sedan längre tid tillbaka vore under 

handläggning. 

 

§8. 

För den tid Axel Björk vore sysselsatt med slutförande af Hamnspårskontorets räkenskaper 

eller han eljest anlitades för arbeten å hamnkontoret beslöts att tilldela honom ett månatligt 

arvode af 150 kronor. 

 

§9. 

Af stadens siffergranskare gjorda anmärkningar mot hamnens räkenskaper för 3:dje kvartalet 

1915 remitterades till stadsingeniören för förklaring i de delar där sådana icke redan af 

Hamnmästaren lämnats. 

 

§10. 

På begäran af Hamnmästaren om uttalande huruvida kätting och spik vore att anse som 

vanligt smide manufaktursmide, beslöt Hamndirektionen, som upplysningsvis förhört sig i 

saken hos fackmän, att i likhet med hvad dessa framhållit förklara äfven artiklar vara att 

beteckna som manufaktursmide. 



 

§11. 

Uppdrogs åt herr ordföranden och herr Nordlander att utanordna vid dagens sammanträde 

föreliggande räkningar äfvensom åt Herr ordföranden att utanordnas eventuellt senare 

inkommande sådana för året. 

 

§12. 

Antecknades att herr Mattsson aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§13. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

Justeradt den 11/1 1916                                Som ofvan/In fidem 

Gustaf Burström”                                          H.Glimstedt    

                        

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hälsovårdsnämnden i Luleå den 10 november 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Grafström och Hellsten 

 

§1. 

Protokollen för den 23 november och 25 oktober föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Genom annons i stadens tidningar hade anbud infordrats å en del inventarier och 

förbrukningsartiklar för epidemisjukhusets behof och hade vid anbudstidens utgång endast ett 

anbud inkommit från Järnhandlanden K.A.Lind. Med anledning häraf beslöt nämnden 

uppdraga åt stadsläkaren och epidemisjuksköterskan dels att hos Lind inköpa de inventarier, 

hvarå han afgifvit anbud, dels att med annan lämplig firma träffa aftal om inköp af öfriga å 

den af nämnden godkända förteckningen upptagna effekter. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 22 maj 1913 till hälsovårdsnämnden remitterat en 

från fattigvårdstyrelsen inkommen framställning om inrättande af en kommunal arbetsinrätt-

ning m.m., beslutade nu nämnden förklara, att ärendet icke gifvit anledning till något 

nämndens yttrande. 

 

§4. 

Sedan drätselkammaren till nämnden öfverlämnat af stadsbyggmästaren infordrad förklaring 

med anledning af det sätt, hvarpå reparationsarbeten i hälsovårdstillsyningsman Oscarssons 

lägenhet bedrifvits, hvaraf framgick, att arbetet, som skulle vara färdigt den 1 juli, påbörjats 

först i början af juli och slutbesiktigats omkring den 1 oktober, beslöt nämnden tillerkänna 

Oscarsson begärd hyresinrättning för 3 månader med 100 kronor. 

 

§5. 

Sedan Stadsingenjören uti infordradt yttrande tillstyrkt postiljon A.E.Öbergs ansökan att få 

inmontera 4 à 5 vattenklossetter i fastigheten n:r 1 i kvarteret Räfven, beslöt nämnden att 

meddela honom det begärda tillståndet, under villkor att han vid arbetets utförande ställde sig 

af vederbörande myndigheter meddelade föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 



§6. 

Tillsyningsmannens rapporter för september och oktober föredrogs och lades till handlingarna 

 

§7. 

Föredrogs en cirkulärskrifvelse från medicinalstyrelsen rörande telegrafiska meddelanden i 

vissa fall till en del uppgifna orter i Norge angående resande från pest- eller kolerasmittad ort, 

hvilka ankommit till Luleå för att omedelbart fortsätta till Norge och beslöt nämnden 

uppdraga åt sekreteraren att tillställa de af nämnden förordnade besiktningsmännen afskrift af 

nämnda cirkulärskrifvelse. Denna paragraf förklarades vara genast justerad. 

 

§8. 

Till länsveterinär Rosengren remitterades för yttrande ett från länets djurskyddsförening till 

Magistraten ingifvet förslag till reglemente för åkare och hyrkuskar i Luleå stad. 

 

 

 

§9. 

En skrifvelse från Herr A.Gullberg rörande en del ändringar i stadsläkarens instruktionen 

lades till handlingarna. 

 

§10. 

Beslöt nämnden hos drätselkammaren göra framställning och en vikingkamin till köttbesikt-

ningsbyråns kök. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                             J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 11 november 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Fernlund, Axel Nilsson, Sander, 

Sandström och Schultz. Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll af den 27 oktober 1915. 

 

§2. 

Sedan de af kammaren utsedda komitérade för underhandling med källarmästarne Edberg i 

fråga om affattningen af hyreskontrakt rörande stadshotellet redogjort för sina underhand-

lingar samt öfverlämnat ett af herrarne Edberg uppsatt kontraktsförslag beslutade drätselkam-

maren efter sammanjämkning af de olika förslagen att godkänna följande ”Kontrakt – Bil.8. 

Emot detta beslut reserverade sig herr Nilsson, som ansåg att ingressen till § 5 mom. 1 af 

kontraktet bort ha följande betydelse enligt det förut uppsatta förslaget: ”Skulle 

utskänkningsförbud eller afsevärda inskränkningar i utskänkningsförhållandena inträda är 

hyresgästen skyldig att” etc. 

 

§3. 



Beslutade drätselkammaren att låta i kontraktets § 5 mom.3 införd skiljedomsklausul gälla 

alla kontraktets bestämmelser i händelse äfven hyresgästen önskade en sådan anordning. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 13 

november 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström och Axel Nilsson, Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 8 innevarande november. 

 

 

§2. 

Vid behandling af den berättelse, som de revisorer, af stadsfullmäktige förordats att verkställa 

särskild revision af stadsfogden A.Bexells redovisning af kommunalrestantier till staden 

afgifvit, hade stadsfullmäktige vid sammanträde den 3 juni 1915 beslutat dels att öfverlämna 

revisionsberättelsen till Magistraten för infordrande af stadsfogdens förklaring dels remittera 

berättelsen till drätselkammaren för yttrande. Sedan Ekonominämnden, som ansett sig under 

dessa förhållanden sakna anledning att yttra sig öfver berättelsen i annan mån än den afser 

förslag till sättet för restlängds upprättande samt ordnandet för framtiden af stadsfogdens 

redovisningar af kommunlrestantier till staden, remitterat ärendet till stadskamreraren och 

stadskassören, hade dess inkommit med yttrande och förslag i saken. Vid föredragning af 

ärendet antecknades först sedan de revisorer, som verkställt ifrågavarande revision, af 

nämnden lämnats tillfälle att taga del af och yttra sig öfver förenämnda förslag, dessa i sitt nu 

afgifna yttrande öfver detsamma anfört att då genom det af drästelskammarens tjänstemän 

föreslagna systemet önskvärd reda, öfverskådlighet och kontroll torde kunna ernås, de ville 

starkt förorda dess införande från ingången af år 1916. Efter anteckning häraf beslutade 

nämnden att med godkännande af förslaget öfversända detsamma tillika med 

remisshandlingarne till stadsfullmäktige med hemställan att stadsfullmäktige ville antaga 

ifrågavarande af stadskamreraren och stadskassören uppgjorda förslag till sättet för restlängds 

upprättande samt ordnande för framtiden af stadsfogdens redovisningar af 

kommunlarestentier till staden att träda i kraft f.o.m. den 1 janurai 1916. 

 

§3. 

Antogs att under hand från Luleå Badhusaktiebolag inkommet anbud att till staden leverera 75 

järnvägsfamnar prima barrved fritt banvagn vid Luleå station till ett pris af kr.14:74 pr. famn 

för att användas vid eldning i högtryckspannan i stadshuset m.m. skulle stadsbyggmästaren 

ombestyra vedens mottagning och transport till upplagsplats. 

 

§4. 

Sedan källarmästarne Edberg godkänt och undertecknat det af samfällda drätselkammaren 

godkänna hyreskontraktet rörande stadshotellet med den ändring i § 1 att drätselkammaren 

åligger att bekosta belysningen för fyra lampor i källargångarne i stället för tre, 

undertecknades kontraktet äfven af drätselkammaren. 

 



§5. 

Förklarades detta protokoll omedelbart justeradt. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar: 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

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

13 november 1915. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander, Schultz och J.A.Nilsson. Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll de 4 innevarande november. 

 

§2. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 30 september 1915 beträffande §§ 4, 5, 9 och 10; 

och beslutade nämnden beträffande § 4, angående af Konungens Befallningshafvande vägrad 

fastställelse å stadsfullmäktiges beslut att antaga ny brandordning att remittera ärendet till 

brandchefen för uppgörande af förslag till de ändringar uti brandordningen, som kunde finnas 

erforderliga; beträffande § 5, angående beslutadt ägoutbyte mellan Luleå stad och August 

Fredriksson för reglering fa tomt n:r 4 i kvarteret Gladan: att uppdraga till Stadsingenjören att 

upprätta bytesbref; beträffande § 9, angående beslutadt inköp af mark för ordnandet af 

egnahemsområde för statens järnvägar: att uppdraga åt Stadsingenjören att ombestyra 

upprättande af köpebref, beträffande § 10, angående ägoutbyte mellan staden och Lina 

Linder: att uppdraga till stadsingenjören att ombestyra upprättande af bytesbref. Nämnden 

beslutade vidare att i enlighet med stadsfullmäktiges beslut hos Kungl.Maj:t göra underdåning 

framställning om tillstånd dels att få till statens järnvägar med äganderätt upplåta mark af 

vretarne n:r 686, 687, 689, 694, 695, 697, 698, 707 och 738, dels att få i byte med Lina Linder 

försälja staten tillhöriga 6615 kvm. af vreten n:r 418 – 420 mot erhållande af lika areal af 

Linder tillhöriga vreten n:r 447. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes från Jägmästaren i Bodens revir afgifvet förslag till inkomst- och 

utgiftsstat för stadens skog år 1916. 

 

§4. 

Sedan arrendekontrakt mellan staden och N.A. Johansson i Refveln försetts med tillägg om 

förlängning i enlighet med stadsfullmäktige den 30 nästlidne sept. fattade beslut samt 

Johansson anskaffat ny borgen å detsamma, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet 

att godkänna såväl det å kontraktet gjorda tillägget som den företedda borgen. 

 

§5. 

Sedan Kapten C.Skarstedt efter besiktning af de pågående arbetena å vägbyggnaden från 

Luleå till Svartön och Hertsön i skrifvelse till drätselkammaren på tillstyrkan af byggmästaren 

J.A.Lindqvist föreslagit, att entrepenören A.F.Lööf, Luleå, måtte beviljas ett tillägg i 

entreprenadbeloppet för vägskiftet n:r 29 å Hertsölinjen af 25 öre pr.meter, nämligen från 

kr.1:35 till 1:60 pr. meter hade genom stadskamreraren inhämtats att vägskiftets i fråga längd 



utgjorde 160 meter och att det tillägg, som ifrågasatts, alltså belöpts till 40 kronor. Vid 

föredragning af ärendet beslutade nämnden, att, så enligt kapten Skarstedts uppgift vägskiftet 

visat sig oväntadt stenbundet och svårbrutet, lämna bifall till framställningen. 

 

§6. 

Antecknades att herr Sander med nämndens tillstånd aflägsnade sig från sammanträdet. 

 

§7. 

Till Stadsingenjören remitterades: 

1:o) Aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning om ägoutbyte; 

2:o) Emil Strömbergs begäran att bli antagen till entreprenör vid stadens vatten- och 

afloppsledningar; 

3:o) Fattigvårdssttyrelsens förnyade skrifvelse i fråga om anordnande af en kommunal 

vedgård. 

 

 

 

§8. 

Stadsfullmäktiges remiss af herr Falks motion om utredning rörande lämpligheten af en 

kommunal byggnadsverksamhet remitterades till stadsbyggmästaren, stadsingenjören, 

brandchefen och stadskamreraren. 

 

§9. 

Källarmästarne Edberg hade vid de underhandlingar rörande förhyrande af stadshotellet som 

med dem förts af drätselkammaren påyrkat vissa förbättringar och reparationer i stadshotellet, 

som de ansågs nödvändiga  för hotell- och restaurantrörelsens ordentliga skötande, nämligen 

1) att ett badrum med stort badkar måtte inredas i hotellets västra flygel; 

2) att där nuvarande 1:sta våningens badrum är beläget ett servisrum med väggskåp och lårar 

för is inredas; 

3) att nytt tak med fyllning för isolering inlägges och erforderliga ventilationstrummor 

insättes i iskällaren. 

4) att en stor betonglår med direkt aflopp till kloaken insättes i köttkällaren. Vid behandling af 

detta ärende anmäld stadsbyggmästaren att det blifvande utskänkningsbolaget komme att vid 

eventuel förhyrning af den s.k Skeppsbrokällarens lokaler helt visst påfordra en hel del 

reparationer samt att stadsbyggmästaren vidare stod i underhandling med herrarne Edberg om 

hvilken ersättning staden hade att erhålla för de skador, som tillskyndats lokalerna under den 

tid lokalerna använts till upplag för varor. Med anledning häraf beslutade nämnden att 

uppdraga till stadsbyggmästaren att efter verkställd utredning inkomma med af bostadsberäk-

ning åtföljd uppgift å de arbeten, som han ansåg vara af verkligt behof erforderliga dels 

beträffande de af källarmästarne ofvan begärda omändringar och reparationer i stadshotellet 

dels beträffande förenämnda reparationsarbeten i Skeppbrokällarens lokaler. 

 

 Som ofvan 

Justeradt 23/11 1915                                  Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                       K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 18 november 

1915. 

 



§1. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1916: ”Fattigvårdstyrelsens 

förslag till utgifts- och inkomststat för år 1916 - - - - se Bil.A 

Som ofvan 

Justeradt                                                    Å tjänstens vägnar: 

E.Lindgren                                                J.O.Dahl 

Alfr.Gullberg 

Axel Nilsson” 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde den 19 november 1915 med Luleå stads lönenämnd. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Tillman, Santesson och Palm. Herr Falk hade anmält 

förhinder att närvara vid sammanträdet. 

 

§1. 

Upplästes och godkändes protokollet vid senast hållna sammanträdet den 24 sept. 1915. 

 

§2. 

På sätt framgår av lönenämndens protokoll för den 27 sistlidne september hade personalen vid 

stadens poliskår hos stadsfullmäktige gjort framställning om ett tillfälligt dyrtidstillägg för 

innevarande år med 300 kronor. Tillika hade U. Boman och O.P.Stråhle på uppdrag av en del 

av stadens lägre befattningshavare anhållit, att stadsfullmäktige i samband med behandlingen 

av polispersonalen berörda framställning taga i övervägande huruvida stadens alla lägre 

befattningshavare borde hamna i åtnjutande av samma dyrtidstillägg. Lönenämnden, som av 

stadsfullm. erhållit i uppdrag att avgiva yttrande över dessa framställningar, hade därefter hos 

stadsfullmäktige anhållit om bemyndigande att, i den mån det ansåges erforderligt, infordra 

vederb. styrelsers yttrande i ärendet. Vid sammanträde den 28 sistl. oktober beslöto 

stadsfullmäktige dels att meddela Lönenämnden det begärda bemyndigandet dels och att göra 

det uttalandet, att stadsfullmäktige förväntade det ”Lönenämnden vid behandling av frågan 

om dyrtidstillägg åt stadens lägre befattningshavare måtte jämte sitt andra förslag framlägga 

ett alternativt sådant, grundat på behovsprincipen, så att dyrtidstillägg tillerkännas endast 

familjeförsörjare och att dess storlek blir beroende på antalet oförsörjda familjemedlemmar.” 

Vid samma sammanträde hade stadsfullmäktige till Lönenämnden remitterat 

Folkskolestyrelsens framställning om dyrtidstillägg åt lärarekåren vid stadens folkskolor. Då 

Lönenämnden nu till behandling företog samtliga dessa framställningar, uppstod till en början 

diskussion om den frågan, vilka av statens befattningshavare borde ifrågakomma vid 

beviljandet av dyrtidstillägg; och beslöt lönenämnden att vid utredningen i och för 

upprättandet av förslag till dyrtidstillägg medtaga alla de befattningshavare, som av staden 

åtnjutit en inkomst av högst 2500 kronor, dock att följande statens befattningshavare ej skulle 

ifrågakomma, nämligen: brandchefen, stadsfogden, stadsfiskalen, stadsbokhållaren och 

hamnbokhållaren. För att enligt stadsfullmäktiges begäran kunna upprätta ett förslag till 

dyrtidstillägg grundat på behovsprincipen, beslöt lönenämnden att beträffande ansvarande 

befattningshavare, som enligt vad ovan nämnda skulle komma ifråga, omedelbart verkställa 

utredning i nedan angivna avseenden och för det ändamålet av sådan befattningshavare 

infordra uppgifter enligt följande frågeformulär: 

1) Gift eller ogift? 

2) Antal hemmavarande barn under 15 år 

3) Antal hemmavarande barn över 15 år 

4) Antal hemmav.barn över 15 år, som icke bidraga till eget uppehälle. 



5) Försörjningsplikt beträff. andra än hustru och barn. 

6) Sjukdom inom familjen 

7) Extra inkomster av arbete eller kapital. 

8) Inkomster, förvärvade av hustrun. 

9) Ränta och amortering å skuld. 

10 ) Övriga uppgifter till ledning för lönenämnden. 

11) Ort, datum och underskrift.  

Dessa uppgifter skulle av vederbörande befattningshavare vara avlämnade till lönenämnden 

senast den 1 nästa december. 

 

§3. 

Vid behandling av den till lönenämnden remitterade frågan rörande förslag om tillförande av 

föreskrifter beträff. den kvantitet ved, som skulle tillhandahållas de stadens befattningshavare, 

vilka tillförsäkrats fri bostad med bränsle, eller denna förmåns utbrytande mot i varje fam. 

avvägd kontant ersättning, hade lönenämnden den 20 januari 1915 uppdragit åt sina ledamöter 

herrar Tillman och Santesson att, sedan nödig utredning införskaffats från stadsbyggmästaren, 

uppgöra förslag i ärendet. Sådant förslag jämte yttrandet från stadsbyggmästaren varit en 

förteckning över de befattningshavare, som åtnjuta fri vedbrand, hade numera inkommit hos 

lönenämnden; medan vid föredragning av ärendet beslöt nämnden uppskjuta handlingen av 

detta ärende för att herr Falk skulle få tillfälle att däri deltaga. 

 

§4. 

Till lönenämnden hade stadsfullmäktige den 28 oktober 1915 remitterat en av hälsovårds-

styrelesen tillsyningsmannens Wilh. Oscarssons gjord framställning rörande honom 

tillhörande löneförmåner. För att lämna herr Falk tillfälle att deltaga i behandlingen av detta 

ärende, beslöt nämnden uppskjuta avgörandet härav till ett annat sammanträde. 

 

§5. 

Beslöt lönenämnden, att nästa sammanträde skulle efter herr ordförandes kallelse hållas 

snarast möjligt efter den 1 december. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Vid protokollet 

P.Sandström”                                             E.Emilén 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 22 november 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson och Hellsten. 

 

§1. 

Anbud å leverans af ångpanna till desinfektionsugnen hade afgifvits af nya aktiebolaget Atlas 

å kr.1875:- fritt Stockholm från lager samt aktiebolaget Luleå verkstäder å kr.1000:- och 

beslöt nämnden antaga det senare anbudet. Vidare beslöt nämnden uppdraga åt 

stadsingenjören och stadsbyggmästaren att gå i författning om inmontering af desinfektions-

ugnen och ångpannan. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 



F.Rosengren”                                             J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 23 

november 1915. 

 

Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Bennet, Fernlund, J.A.Nilsson och L.Brännström.  

Stadsbyggmästaren, Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes protokollet den 13 innevarande november. 

 

§2. 

Sedan stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med utredning om 

kostnaden för en fullständig reparation af den s.k. Skeppbrokällarens lokaler i stadshuset, 

inhämtades af densamma att totalkostnaden enl. det af stadsbyggmästaren uppgjorda 

kostnadsförslaget utgjorde 1900 kronor. Efter anteckning vidare att källarmästarne Edberg 

förklarat sig villiga att med 137 kronor 60 öre godtgöra staden för den skada, som uppstått 

under den tid, lokalerna i fråga vore i stort behof af en grundlig reparation i förslaget till stat 

för år 1916 upptaga ett belopp af 1762 kronor 40 öre för ifrågavarande ändamål. Protokollet 

förklarade hvad detta ärende beträffar omedelbart justeradt. 

 

§3. 

Vid förnyad föredragning af stadsbyggmästarens förslag till utgiftsstat för stadens 

husbyggnader m.m. beslutade nu nämnden efter att hafva tagit del af stadsbyggmästarens 

förslag i saken, att följande poster skulle höjas med här antecknade belopp:  

post 73. Aflopp från betonglåren, inbegripet håltagningar och reparering af cementgolfvet i 

grönsakskällaren 70:-. Upptagning af större fönsteröppning för nedtagning af is, inbegripet ny 

fönsterluft af trä med järnbeslag                                  75: 

Ett stycke järnstomme för uppbärande af islårarne      80:-                  225:- 

post 85a. Reparation af väggar och golf, skadade 

af vatten                                                                        90:- 

Inredning af islår jämte 2:ne skåp för service m.m     240:- 

Nytt golf af asfalt                                                          45:-                  375:- 

post 86. Insättning af ett större badkar                                                  140:- 

att följande arbeten skulle tillkomma: 

Vidtagande af förbättringar i iskällaren såsom bättre isolering och ventilering af densamma 

enligt förslag i 1914 års stat posterna 2 och 3             495:- 

Tillkommer förhöjda materialpriser                               65:-                 560:- 

Tillhopa kr.                                                                                            1300:- 

Samt att ur förslaget däremot ytterligare skulle uteslutas: 

post 88: reparation af rummen n:r 26,36,37 och 39 i stads- 

hotellet                                                                            Kr.                     590:- 

                                                                   Saldo summa kr.                    710:- 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§4. 

Till stadsingenjören remitterades: 

1.o) Neder-Luleå vägdirektionens begäran att få taga jord från stadens grustäkt å Svartön; 

2:o) Robertsviks ångsågs begäran om ägoutbyte. 



 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Robertsviks Ångsåg, Wiklund 

& Sjödin, inkommen ansökan om tillstånd att få uppföra en smedja på utprickadt ställe å 

bilagd karta; och förband sig firman att borttaga byggnaden i händelse staden skulle behöfva 

marken före arrendetidens utgång. Sedan af stadsingenjörens i ärendet afgifna yttrande 

antecknats, att den tilltänkta byggnaden komme att ligga på af staden till firman utarrenderadt 

område, men utan blifvande Kungsgatan enligt den af stadsfullmäktige antagna nya planen för 

denna stadsdel, beslutade nämnden på tillstyrkan af stadsingenjören att hos stadsfullmäktige 

hemställa om bifall till sökandens begäran mot villkor att byggnaden borttages vid 

arrendetidens utgång. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§6. 

En från stadsfullmäktige till drätselkammaren öfversänd anhållan från N.O. Lundström & C:o 

att få köpa tomt n:r 7 i kvarteret Ripan, remitterades till stadskamreraren. 

 

§7. 

Till Stadsbyggmästaren remitterades: 

1o) Robert R. Ruthbergs begäran att få fullborda en utan tillstånd uppförd byggnad å vreten 

134 – 135 på visst villkor; 

2:o) Källarmästarne G.&.J. Edbergs anhållan om tillstånd till inredning af toalett och 

kassalokal i kapprummet till lilla kaféet. 

 

Som ofvan 

Justeradt 6/7 1915                                     Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                      K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 24 november 1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk Nordin, Hjelm och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 9 i denna månad. 

 

§2. 

Meddelade Hamnmästaren att han i samråd med ledamöterna i Hamndirektionen Nordin, 

Nordlander och Hjelm i anseende därtill att en ångare med diverse förnödenheter vid tillfället 

inväntas till hamnen vidtalat bogserångfartyget A.B Viktoria att mot en ersättning av 500 

kronor genom isbrytning hålla öppet för sjöfart under den 15 – 17 i denna månad och blev 

denna åtgärd av Hamndirektionen gillad och godkänd. 

 

§3. 

Hamnmästaren hade i skrivelse, under de mindre goda förhållanden, som råda, med avseende 

påpekat att hamnkontorets belägenhet försvårade övervakandet av sjöfarts- och trafikerings-

förhållanden ävensom att hamnkontorets och hamnspårskontorets förläggning till skilda 

lokaler, för hamnen medförde ökade utgifter, hemställt om inköp av i stadens ägo befintliga 

tomten n:r 7 i kv. Ripan och uppförande därstädes av en hamnförvaltningsbyggnad. Tillika 

hade han framhållit den synnerliga fördelen av sjöfartsexpeditionernas förläggning till 

nämnda plats, med hänsyn till ett bättre betjänande av sjörfarten och den trafikerande 



allmänheten. Vid ärendets föredragning beslöt hamndirektionen att ingå till Stadsfullmäktige 

med framställning om att få inköpa tomten ifråga ävensom att samtidigt meddela att förslag 

till tomtens användning framdeles komme att föreläggas Stadsfullmäktige. För frågans vidare 

utredning tillsattes en kommitté på tre personer och valdes till kommittéledamöter herrar 

Burström, Falk och Hjelm med herr Falk såsom sammankallande. 

 

§4. 

Utanordnades till Th.Åkerström i Kalix kronor 6346:70 såsom likvid för hamnen levererat 

virke. 

 

§5. 

På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamdirektionen att till den 10 i nästa månad genom 

annons infordra anbud å elektrifiering av lyftkranen å södra kajen och uppdrogs åt hamn-

mästaren att ombesörja annonseringen. 

 

Som ofvan 

Justeradt den 29/11 1915                           In fidem 

Gustaf Burström”                                       H.Glimstedt 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 november 1915. 

 

Närvarande:Herr vice Ordföranden, samt herrar Flemström,Westerberg, Thurfjell, Wallin, 

Brändström, Aurén, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Algot Lind, Falk, fröken Svens-

son, herrar Lindgren Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg, Nilsson, 

D.Andersson, Sölvén, Hage, Gillqvist, Widlund, Forsgren och K.A. ävensom Stadskam-

reraren, varemot såsom frånvarande antecknades herrar Carlgren och G.Andersson, vilka icke 

kunnat med kallelse anträffas. 

 

§1. 

Uppdrog åt herrar Hage och Gillqvist att jämte herr vice ordföranden tisdagen den 30 inne-

varande november klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

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

vid senaste sammanträdet den 28 nästlidne oktober förda protokoll. 

 

§3. 

Källarmästarne G.& J.Edberg hade i skrivelse till Drästelkammaren hemställt att få det av 

dem för personalrummen i Stadshotellet havda kostnader ersatta av Kammaren enl.bif.räkning 

å 297 kronor 90 öre. Sedan Stadsbyggmästaren i avgivet yttrande, under framhållande att 

ifrågavarande arbeten voro högst oundgängliga reparationer, som borde upptagas redan i årets 

stat, men fått anstå, då andra arbeten inom byggnaden upptagits till avsevärd kostnad, intygat, 

att arbetena vid verkställd besiktning befunnits väl utförd och svarade mot den nedlagda 

kostnaden, hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville med bifall till 

framställningen besluta, att ifrågavarande belopp 297 kronor 90 öre, skall upptagas i 

Drätselkammarens förslag till utgiftsstat för nästkommande år. På Beredningsnämndens 

hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. Detta förslag fattades 

efter votering med 21 röster med 6, vilka senare avgåvos för avslag å framställningen. 

 

§4. 



Sedan Svenska skogsförsäkringsbolaget i skrivelse till jägmästaren i Bodens revir gjort 

förfrågan, huruvida staden önskade försäkra sin skog hos bolaget ävensom lämnat uppgift å 

inträdesavgiftens och årspremiens ungefärliga belopp, hade jägmästaren med förmälan, att 

värdet av en dylik försäkring på grund av skogsskiftenas goda läge vid vatten, tillgång på folk 

m.m. ej syntes svara mot kostnaderna, överlämnat skrivelsen till Drätselkammaren. 

Drätselkammaren, som ansåg försäkringskostnaden vara allt för hög i förhållande till skogens 

avkastning, hade därefter beslutit överlämna ärendets avgörande till Stadsfullmäktige, med 

hemställan att Stadsfullmäktige ville besluta att icke brandförsäkra stadens skog. Vid 

behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§5. 

Sedan Stadsfullmäktige den 26 nästlidne mars beslutat att på grund av vad som inhämtats  i 

ortspressen rörande vissa missförhållanden vid stadens epidemisjukhus infordra 

Hälsovårdsnämndens förklaring rörande dels en av hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson 

och snickaren B.A.Hellsten avgiven rapport angående en del missförhållanden vid sjukhuset, 

dels ock vilken eller vilka, som voro närmast ansvariga för att de påpekade oegentligheterna 

kunnat förekomma, hade Hälsovårdsnämnden efter företagen syn å sjukhuset och anställt 

förhör med åtskilliga intygsgivare inkommit med infordrad förklaring. Efter föredragning av 

denna förklaring beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att lägga 

densamma till handlingarne. 

 

§6. 

Efter föredragning av revisorernas av stadens räkenskaper för år 1914 över den verkställda 

granskningen avgivna berättelse ävensom från Hamndirektionen infordrad förklaring över de i 

revisionsberättelsen framställda anmärkningar hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige måtte fatta följande beslut i ärendet; 

att anmoda Drätselkammaren att taga under övervägande det av revisorerna framställda 

förslag om gemensamt inköp för alla stadens nämnder av elektriska lampor; att beträffande 

revisorernas anmärkning mot den till Hamnmästaren utbetalda reseersättningen å 200 kronor 

besluta underkänna Hamndirektionens förklaring i ärendet, men att med hänsyn till det 

ansträngande arbete Hamnmästaren haft under innevarande års seglation bevilja honom en 

gratifikation å motsvarande belopp; 

att beträffande det överskridna anslaget till södra hamnplanens ordnande låta saken bero. 

Slutligen hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige i enlighet med revisorernas 

hemställan ville bevilja full och tacksam ansvarsfrihet åt Drätselkammaren, Hamndirektionen, 

Folkskolestyrelsen, Hälsovårdsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen samt styrelserna för Tekniska 

skolan och Pantlånekontoret. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige: 

beträffande anmärkningen mot den till Hamnmästaren utbetalda reseersättningen å 200 kronor 

att med underkännande av Hamndirektionens förklaring i ärendet ålägga Hamndirektionen att 

återbetala beloppet, men att med hänsyn till det ansträngande arbete Hamnmästaren haft under 

innevarande års seglation bevilja honom en gratifikation å motsvarande belopp; 

att beträffande det överskridna anslaget till södra hamnplanens ordnande dels att 

återremitterade ärendet i denna del till hamndirektionen för fullständig utredning om 

anledningen till anslagets överskridande, dels att överlämna densamma till Stadsingenjören 

för avgivande av förklaring;  

att i övrigt bifalla Beredningsnämndens förslag. Stadsfullmäktiges beslut angående den till 

Hamnmästaren utbetalade reseersättningen fattades efter votering med 22 röster mot 6, som 

avgåvos för bifall till ett av herr Fernlund väckt förslag, att Stadsfullmäktige skulle låta vid 

den i ärendet avgivna förklaringen bero. 



 

§7. 

Efter föredragning av en från ingenjör R.Bergman till Stadsfullmäktige inkommen skrivelse 

med anhållan om avsked från befattningen som elektricitetsverkets föreståndare från den 1 

innevarande november beslöt Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bifall 

densamma. I samband härmed beslöt Satdsfullmäktige likaledes på hemställan av 

Beredningsnämnden, att ett från Drätselkammaren inkommet yttrande i fråga om den 

försenade avslutningen av stadens räkenskaper och i samband därmed ifrågasatta åtgärder 

icke skulle till annan åtgärd föranleda, än att Drätselkammaren skulle erhålla i uppdrag att tills 

vidare på lämpligaste sätt föranstalta om ledningen av elektricitetsverkets drift. 

 

§8. 

Sedan Länstyrelsen anmodat Magistraten föranstalta därom, att Stadsfullmäktiges snarast 

möjligt bereddes tillfälle att ånyo fatta beslut om anvisande av medel i erforderlig 

utsträckning för att i händelse av behov användas till understödjande av arbetslösa inom 

kommunen, hade Stadsfullmäktige remitterat detta ärende till Drätselkammaren för yttrande. 

Vid föredragning i Drätselkammaren av ärendet antecknades, att Stadsfullmäktige den 26 

november 1914 för att komma i åtnjutande av motsvarande statsbidrag beslutit att till 

understödjande av arbetslösa inom kommunen anslå 8912 kronor att anskaffas genom 

uttaxering, dels att den av Stadsfullmäktige den 15 oktober 1914 tillsatta arbetslöshets- och 

hjälpkommittén hittills å drätselkontoret uppburit i mindre poster sammanlagt 800 kronor 

samt till drätselkontoret under samma tid inlevererat 319 kronor 60 öre i utbekommet 

statsbidrag, varför av det beviljade beloppet återstår 8431 kronor 60 öre, vilket belopp komme 

att ökas allt efter som statsbidrag erhålles motsvarande det belopp, som utbetalas av de 800 

kronor kommittén lyftat å drätselkontoret. Då av tillgängliga handlingar icke framgick, att 

visst belopp borde anslås för erhållande av fortsatt statsbidrag, och de av Stadsfullmäktige år 

1914 anslagna, men ej förbrukade medel åtminstone för närvarande syntes vara fullt 

tillräckliga, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, att de år 1915 

uttaxerade, men behållna medlen till understödjande av de arbetslösa inom kommunen måtte 

reserveras och i räkenskapen balanseras för att i mån av behov användas till ifrågavarande 

ändamål. Vid detta ärendes behandling biföll Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Kungl.Statskontoret i skrivelse 

till Stadsfullmäktige gjord anhållan om erhållande av förklaring från Luleå stad, huruvida 

staden mot erhållande av ett belopp, som efter en räntefot av 4% i kapital motsvarar, vad 

staden uppbär såsom ersättning för förlust av bötesandelar, i vilka staden på grund av 

särskilda privilegier eller före nya strafflagens trädande i kraft meddelade resolutioner ägt 

uppbära, är villig att avstå från rätten till samma ersättning. Efter antecknande att 

ifrågavarande bötesandelar, som tillfalla Luleå stad, utgöra 37 kronor årligen, hade 

Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden förklara 

sig villiga att på föreslagna villkor avstå från rätten till ifrågavarande bötesandelar. 

 

§10. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från slumsystrarna inkommen 

anhållan om ett anslag av 200 kronor till slumverksamheten i Luleå stad för år 1916. I en till 

Drätselkammaren ställd skrivelse hade vidare ledaren av frälsningsarméns slumarbete i 

Sverige anhållit, att då vissa olägenheter, synnerligast att bostaden är mycket kall och 

slumsystrarnas hälsa  därigenom riskeras, ett hyresbidrag måtte i stället för bostadsförmånen 



beviljas, så att annan kunde av dem förhyras. Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med 

infordrat yttrande rörande den till slumstationen upplåtna bostaden i Pontusbaracken, hade 

Drätselkammaren beslutit att med anledning av de bägge ansökningarne föreslå, att 

Stadsfullmäktige ville besluta, att i ett för allt mot redovisningsskyldighet anslå 400 kronor 

som bidrag till slumverksamhetetns upprätthållande i Luleå stad för år 1916 samt att anslaget 

måtte upptagas i Fattigvårdstyrelsens utgiftsstat för nämnda år. På Beredningsnämndens 

hemställan biföll Satdsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

 

§11. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drästelkammaren remitterat en från Luleå Badhusaktiebolag 

inkommen framställning, att det vatten, som från stadens vattenledning levereras till 

varmbadhuset, måtte få erhållas till ett årsackord av 300 kronor eller efter ett pris av 5 öre per 

kbm., hade Stadsingenjören uti avgivet yttrande på anförda skäl dels bestämt avstyrkt bolagets 

anhållan om ett ackordspris, dels tillstyrkt en ytterligare minskning i vattenavgiften till 6 öre 

per kbm. Drätselkammaren hade därefter hos Stadsfullmäktige föreslagit, att Fullmäktige ville 

på av Stadsingenjören anförda skäl tills vidare bevilja bolaget en ytterligare nedsättning av 

avgiften till 6 öre per kbm. eller med andra ord ett anslag så stort, att det motsvarar en 

nedsättning av vattenavgiften till 6 öre per kbm. eller ett anslag av c:a 800 kronor per år. På 

Beredningsnämndens hemställan biföll Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

§12. 

Då det under årens lopp visat sig allt svårare att hålla kostnaden för transport av till staden 

levererad kol och koks från fartyg till stadens nuvarande upplagsplats inom rimliga gränser, 

hade Stadsbyggmästaren hos Drätselkammaren föreslagit, att det nu till enskild person 

uthyrda magasinet å fastigheten n:r 88 vid norra hamnen jämte tomt måtte få disponeras för 

upplagsplats för stadens kol och koks, för vilken anordning skulle erfordras en flyttbar c:a 32 

meter lång brygga på bockar mellan kajen och magasinet, dragande en kostnad av högst 600 

kronor. Drätselkammaren hade därefter, under erinran av ifrågavarande magasin numera icke 

inbringat större hyra än 150 kronor per år, hos Stadsfullmäktige anhålllit om anvisande av ett 

anslag å 600 kronor till anordnande av nämnda brygga med bockar att upptagas i 

Drästelkammarens förslag till utgiftsstat för nästkommande år. Vid behandling av detta 

ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla detta 

Drätselkammarens förslag. 

 

§13. 

Som den av staden år 1913 inköpta stenkrossen visat sig äga allt för vek konstruktion och för 

små dimensioner, hade Stadsingenjören hos Drätselkammaren föreslagit ett utbyte av denna 

stenkross mot en ny sådan med en gapstorlek av 390X235 mm., en vikt av 7000 kg., incl. 

underrede, och med ett kraftbehov av 14 hkr.; och skulle kostnaden för en sådna bliva: 

Utbyte enligt anbud…………………………………............. 1800:- 

Frakt för gamla krossen till ystad, bädd m.m………………..   260:- 

Ny elevator……………………………………………………  380:- 

Ny sorterare…………………………………………………… 660:-              3100:- 

Avgår försäljningspris för gamla elevatorn och sorteraren…….200:-          kr.2900.- 

 

Drätselkammaren hade översänt Stadsingenjörens framställning till Stadsfullmäktige med 

begäran om bemyndigande att verkställa utbyte av stadens stenkross mot en sådan till en 

kostnad av högst 2900 kronor att upptagas i förslaget till utgiftsstat för år 1916. På 

Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

Portokollet blev i denna del genast justerat. 

 



§14. 

Drätselkammaren hade den 1 februari detta år uppdragit åt Stadsbyggmästaren att inkomma 

med utredning, dels huru mycket i det utrymme i stadshuset, som nu användes för 

hotellrörelsen, kan eller bör minskas för att i hotellokalerna bedriven hotell- och 

restaurantrörelse skall kunna bliva bärig även utan spritutskänkningsrättigheter, dels vilka 

delar av hotellet, som i så fall skulle frångå de för hotellrörelsen hittills disponerade lokalerna, 

dels ock huru de lokaler, som sålunda icke skulle såsom förut disponeras för hotellrörelsen, 

skulle finna användning. Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med den begärda utredningen, 

hade Drätselkammaren, vid betraktande av de stora svårigheter, som möta vid denna frågas 

lösning, beslutit att till Stadsfullmäktige översända den förebragta utredningen med 

hemställan, att Fullmäktige ville, liksom eljest varit fallet vid större byggnadsfrågor, tillsätta 

en särskild kommitté med uppdrag att uppgöra av kostnadsförslag åtföljt förslag till 

stadshusets omändring i förenämnda syfte. Därefter hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

då hotellokalerna i stadshuset numera äro uthyrda för tre år framåt, Stadsfullmäktige måtte 

besluta, att framställningen f.n. ej skulle till någon åtgärd föranleda. Vid behandling av detta 

ärende beslöt Stadsfullmäktige att för uppgörande av dylikt förslag tillsätta en särskild 

kommitté samt att återremitetra ärendet till Beredningsnämnden för uppgörande av förslag till 

ledamöter i denna kommitté. 

 

§15. 

 Hälsovårdsnämnden hade med anledning av en från Kungl.Medicinalstyrelsen inkommen 

förfrågan, huruvida förhållandena vid Luleå hamn äro sådana, att en obeservationsplats för 

kolera kunde där anordnas, genom beslut den 23 mars 1915 beslutit att, enär en sådan skulle 

vara av väsentlig nytta för staden, hos Stadfullmäktige hemställa om vidtagande av 

föreskrivna åtgärder för anordnande av en dylik observationsplats, varvid Nämnden tillika 

framhållit, att någon här i staden bosatt läkare icke kunde anses medhinna uppdraget att vara 

observationsläkare. Vid föredragning av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan 

av Beredningsnämnden att då ny stadsläkare numera är tillsatt, vilken eventuellt skulle kunna 

åtaga sig att vara observationsläkare, återremittera ärendet till Hälsovårdsnämnden för 

utredning härutinnan. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från E.Dahlbäck inkommen 

framställning om nedsättning i priset för den ström, han använder för driften av en härstädes 

inrättad skidfabrik. Sedan elektricitetsverkets föreståndare i infordrat yttrande såsom lämplig 

tariff hänvisat till taxa n:r 2 i det av honom framlagda, men ej fastställda förslag till nya 

tariffer, hade Drätselkammaren beslutit att med stöd av Stadsfullmäktige beslut den 12 juni 

1913, § 2, på så sätt lämna bifall till sökandens begäran, att ett strömpris av 10 öre per kwt 

skall erläggas f.o.m. den 1 maj t.o.m. den 1 september 1915 och därefter utgå enligt gällande 

tariff för kraft i industriellt syfte. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden, att framställningen ej skulle till någon dess vidare åtgärd 

föranleda. 

 

§17. 

Vid föredragning av en från elektricitetskommittén inkommen utredning rörande ordnandet av 

överloppsströmmens användning hade Stadsfullmäktige den 26 februari 1914 beslutit att 

överlämna densamma till Drätselkammaren för att behandlas i samband med det Kammaren 

givna uppdrag att med anlitande av expert uppgöra grunder för ifrågasatt övergång av 

elektricitetsverket från likström till trefasström med flera frågor. I samband med överläm-

nande av övriga utredningar, vilka f.n. ligga under Drätselkammarens slutliga behandling 



experten, ingenjören hos den elektrotekniska byrån D.Bergman i Stockholm Chr. Hässler på 

begäran även avlämnat ett P.M till nya tariffer för Luleå stads elektricitetsverk. Samtidigt med 

avlämnande av infordrat yttrande över detta förslag hade elektricitetsverkets föreståndare 

jämväl inkommit med eget förslag till nya elektriska tariffer. Vid föredragning av ärendet 

hade Drätselkammaren beslutit att med hänvisning till de förebragta utredningarne föreslå, att 

Stadsfullmäktige ville antaga följande taxor för ström till belysning och belysningsändamål: 

1:o) Säsongstariff: 10 öre per kwt. för tiden 15 april – 15 aug. 

                               25 öre per kwt. för tiden övriga tider av året; 

2:o) Accordtariff: 5 kronor per metalltrådlampa om 16 normalljus per år; 

3:o) Fri ström: för två metalltrådslampor om 16 normalljus under första installationsåret. 

Drätselkammaren hade vidare föreslagit: 

att nu gällande tariffer för kraft i industriellt syfte måtte bibehållas oförändrade; 

att Drätselkammaren måtte få befogenhet att, därest under lågbelastningsperiod efterfrågan 

förekommer å energi, träffa särskilt avtal med hänsyn till förevarande omständigheter; samt 

att de nya tarifferna måtte få träda i kraft f.o.m. den 1 nästkommande januari. Vid detta 

ärendes behandling beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla, 

vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. Beslutet fattades efter votering med 26 röster mot 1, 

som avgåvos för ett av herr Edström väckt förslag om vissa förhöjningar av de föreslagna 

tarifferna. 

 

                                                                              

 

§18. 

Efter föredragning av en till Stadsfullmäktige överlämnad avskrift av Kungl.Maj:ts den 28 

september 1915 givna utslag på besvär av A.Nilsson i fråga om Stadsfullmäktiges beslut om 

beviljande av rätt till detaljhandel med brännvin för åren 1916 – 1918 beslöt Stadsfullmäktige 

på hemställan av Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarne. 

 

§19. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 22 maj 1913 till Drätselkammaren remitterat en från 

Fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning om inrättande av en kommunal arbetsinrättning 

m.m. Sedan Drätselkammaren beslutit uppdraga åt en kommitté, bestående av herrar Sander, 

Axel Nilsson och Stadskamreraren, att inkomma med förslag till yttrande i ärendet, samt 

denna kommitté till Kammaren inkommit med förslag till yttrande i ärendet, hade 

Drätselkammaren i enlighet med kommitténs hesmtällan beslutit att föreslå Stadsfullmäktige 

att lämna Fattigvårdsstyrelsen i uppdrag att inkomma med nytt förslag i saken, avseende en 

reducering av den föreslagna nybyggnadens storlek och arbetsinrättningens omfång i enlighet 

med de synpunkter, som kommitterade i sitt yttrande framhållit, samt att till förslaget måtte 

fogas situationsplan och nödiga ritningar till de olika byggnaderna. Uti ärendet hade jämväl 

Byggnadsnämnden och Hälsovårdsnämnden avgivit infordrade yttranden. Vid detta ärendes 

behandling beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att återremittera 

ärendet till Fattigvårdsstyrelsen för yttrande med anledning av vad Drätselkammaren 

föreslagit. 

 

§20. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) Revisionsberättelse över elektricitetsverkets räkenskaper för år 1914; 

2:o) Drätselkammarens förslag till planeringsarbeten i kvarteret Loet under år 1916; 

3:o) Brandchefens framställning om antagande om ytterligare en ordinarie brandman vid 

brandkåren; 



4:o) Hamnbetjänten R.Janssons begäran om ett tredje ålderstillägg å lönen. 

 

§21. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o) Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts begäran om anslag för år 1916; 

2:o) Framställning om hyresbidarg från nykterhetsfolkets lokalavdelning n:o 206 och 

nykterhetsvännernas lokalavdelning n:o 105 i Luleå; 

3:o) Hamndirektionens förslag rörande skiljande av hamnens förvaltning från Drätselkam-

maren; 

4:o) J.M.Sandströms erbjudande till staden att inlös ett honom tillhörigt hus i kvarteret 

Mesen; 

5:o) H.A.Hornbergs begäran om tillstånd att få uppföra en uthusbyggnad å en honom tillhörig 

vreta å Mjölkudden; 

6:o) En begäran om anslag från Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassas avdelning  

n:o 6; 

7:o) Brita Holmvalls begäran om pension; 

8:o) Föreningens för upprätthållande av skridskosporten begäran om anslag till en skridsko-

bana. 

 

§22.  

Till Lönenämnden remitterades: 

1:o) En begäran om dyrtidstillägg från manskapet vid brandkåren; 

2:o) Hamnservisen C.Fribergs begäran om ett ytterligare lönetillägg å 250 kronor. 

 

§23. 

Till Hälsovårdsnämnden remitterades en av hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson gjord 

framställning om ersättning för en del kostnader i och för undersökning angående anmärkta 

missförhållanden vid epidemisjukhuset. 

 

Som ovan 

Justerat:                                                      På Stadsfulmäktiges vägnar 

A.Ljungberg                                               A.Ljungberg/A.Holm 

Ernst Hage 

H.Gillqvist” 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 nov.1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk och Nordlander ävensom Hamnmästaren. 

 

                                                                        §1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 24 november. 

 

§2. 

Sedan det anmälts att innevarande års anslag för södra hamnplanen ordnande enligt 

utgiftsjournalen tills dato överskridits med omkring 8350 kronor, delvis beroende därpå att en 

räkning upptagande kostnader för föregående års arbeten inkommit och bokförts först i april 

månad detta år, samt det enligt från vederbörande införskaffad uppgift ännu återstode 

olikviderat omkring 13600 kronor för årets arbeten å södra hamnplanen, beslöt Hamndirek-



tionen att gå till Stadsfullmäktige med begäran om ett tillägg till innevarande års anslag för 

södra hamnplanens ordnande å 22000 kronor, och förklarades protokollet i denna del genast 

justerat. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Stadsfullmäktiges protokoll den 28 oktober 

1915 angående lönetillägg å 400 kronor åt hamnbokhållare B. Fridström. 

 

§4. 

Aktiebolaget Luleå kol 6 Materalaffär hade anhållit att i enlighet med företett förslag om 

ritning få ombygga kajen längs efetr kajerna nrs.30,31 och 32 vid norra hamnen. Vid ärendets 

föredragning beslöt Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag att till Hamndirek-

tionens sammanträde den 14 nästkommande december inkomma med utredning om 

lämpligheten och behovet av anordnande av kaj på hamnens bekostnad vid de ifrågavarande 

tomterna varjämte uppdrogs åt sekreteraren att till samma tillfälle inkomma med utredning 

beträffande stadens rätt att utmed ovan berörda tomter framdraga kaj. 

 

Som ovan 

Justeradt 14/12 1915.                                 In fidem 

Gustaf Burström”                                       H.Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 29 november 

1915. 

 

Näravarande: Herrar Rosengren, Grafström och Olsson. 

 

§1. 

Uppgjordes följande förslag till ”Hälsovårdsnämndens utgifts- och inkomststat för år 1916. 

----- se bil.A. 

 

Som ovan 

Justerat                                                        Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren”                                              J.O.Dahl 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 november 1915. 

 

Närvarande: Herrar C.Lindgren, Nilsson, Ahlström, J. Lindgren, Gullberg, fröken Björkman, 

fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 ocktober 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för december månad, slutande å följande belopp, 

nämligen; 

för I distriktet                                          kr. 451:33 

för II                                                             314:16 

för III                                                            355:35 



för IV                                                            283:25 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 132 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under november, slutande å 

kr. 405:56 

 

§5. 

Beslöt styrelsen höja fosterbarnsarfvodet för Nils Lindvall Löfgren från 5 till 12 kronor per 

månad f.o.m. den 1 januari 1916. 

 

§6. 

På därom gjord framställning beviljades fru Selma Holmberg i Umeå 5 kronor per månad i 

fosterbarnsarfvode för Ebba Maria Jonsson fr.o.m. den 1 decmember 1915. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades Sofia Jansson en ersättning af 8 kronor per månad för 

vård och underhåll af Anna Adolfssons dotter Anna under den tid modern vistades i 

santorium. 

 

 

§8. 

Beslöt styrelsen att af räntan å adjunkten Aug.Edmans donation tilldela färjkarlen J.O. Arm i 

Gäddvik en premie å 20 kronor för vård af Ida Alvina Öqvist. 

 

§9. 

Konungens Befallningshafvandes i Norrborrens län utslag i fattigvårdsmål rörande Johan 

Anton Sjödin, Karl Häggström och Herman Burman föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§10. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Kristina Matilda 

Karlsson, Katarina Danielsdotter Vikström, Hildur Sofia Berggren och Ferdinand Nilsson 

samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Ottilia Aqvilina Sundqvist. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beviljades C.A.Lindqvist anstånd tillsvidare med inbetalning af 

förskotterade hospitalsafgifter för hans hustru. 

 

§12. 

Hos styrelsen hade fröken Matilda Mattson med förmälan att hon under 17 års tid varit 

anställd som hushållerska vid fattiggården, hemställt om förhöjning i sina löneförmåner med 

100 kronor per år fr.o.m innevarande års ingång. Vid föredragning häraf beslöt styrelsen, som 

ansåg fröken Mattsons nuvarande lön alltför låg i förhållande till hennes kräfvande arbete, hos 

stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige ville bevilja henne ett personligt ålderstillägg 

å 100 kornor per år att utgå f.o.m. år 1916. Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§13. 



Anmälde vaktmästaren vid fattiggården, att följande personer under november intagits å 

fattiggården, nämligen 11 november Karl Gustaf Degerman 

den 16 november Sigrid Pettersson med två barn 

den 20 november Hulda K. Lemon 

den 24 november Karl Emil Englund, samt följande utgått, nämligen 

den 6 november Hulda Granbom med ett barn (rymt) 

den 6 november Aron Henriksson (afliden) 

den 17 november Sigrid Pettersson (till lasarettet) 

den 24 november Hulda K. Lemon. 

 

§14. 

Uppdrogs åt beredningsutskottet att uppgöra förslag till tider och ställen för styrelsen och 

distriktrådens sammanträden under nästkommande år. 

 

§15. 

Diakonissans rapport för november föredrogs och lades till handlingarna. 

 

Som ofvan 

Justeradt                                                    Å tjänstens vägnar 

C.Lindgren                                                 J.O.Dahl 

Alfr.Gullberg 

Axel Nilsson” 

 

 

Protokoll december år 1915 
 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 1 

december 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Bennet, Fernlund, Edström, Axel Nilsson, Sandström, J.A. 

Nilsson och Ahlström. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades Kammarens protokoll den 11 nästlidne november. 

 

§2. 

Sedan stadssekreteraren inkommit med förslag till  utgifts- och inkomststat för drätselkam-

maren för år 1916, beslutade kammaren efter det förslaget blifvit punkt för punkt föredraget 

att godkänna detsamma. Drätselkammaren beslutade vidare att i enlighet med hvad 

stadskamreraren i till staten afgifven motivering föreslagit;  

att hos stadsfullmäktige vitsorda stadsingenjören E.Kinnman oförvitliga tjänstgöring till 

erhållande af andra ålderstillägget af 500 kronor, hvartill han med ingången af år 1916 är 

berättigad enligt stadsfullmäktiges beslut den 21/2 1901, § 23, samt; 

att hemställa hos Magistraten, att Magistraten ville vitsorda poliskonstaplarne J.A.Lindblom 

och K.E.Franssons oförvitliga tjänstgöring till erhållande af tredje resp. första ålderstillägg af 

150 kronor, hvartill dessa med ingången af år 1916 enligt gällande bestämmelse äro 

berättigade. 

 

§3. 



På hemställan af stadskamreraren beslutade drätselkammaren att hos stadsfullmäktige göra 

framställning om bemyndigande för kammaren att för år 1916 förnya stadens lån å löpande 

räkning å 5000 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll den 28 oktober 1915, § 4, 

angående beslutad lönereglering för brandchefen. 

 

§5. 

Vid föredragning af stadsfullmäktiges protokoll den 28 oktober 1915, § 19, ang. remiss till 

drätselkammaren af en från Kungl. Mynt- och Justeringsverkets inkommen skrifvelse med 

begäran om åtgärders vidtagande för anskaffande af lämplig justeringsverkstad och bostad å 

justeraren i 51:a och 52:a distrikten beslutade kammaren att låta ärendet hvila tills de till 

protokollsutdraget hörande handlingar inkommit. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             J.O.Dahl 

 

 

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

6 december 1915. 

 

 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Sander och Schultz. Brandchefen, Stads-

byggmästaren, Stadsingenjören. 

  

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 23 sistlidne november. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 28 oktober 1915, § 13, angående beviljadt tillstånd 

till B. Pettersson att få ombygga uthus å vreten 665a. 

 

§3. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i skrifvelse meddelat att hon på grund af stadsfull-

mäktiges godkännande af hans afskedsansökan ansett sitt arbete vid verket afslutat med 

nästlidne november månads utgång samt att han mottagit lön till samma tidpunkt, anmälde 

ordföranden att han genom stadskamreraren uppdragit till 1:ste maskininsten N.G.Stenholm 

att tills vidare tills beslut i saken blefve fattat af nämnden förestå verket. Med godkännande 

däraf beslutade nämnden att förordna stadsingenjören E.Kinnman att tills vidare upprätthålla 

föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket med rätt att konsultera elektrisk ingenjör. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med förslag till 

anställande af en elektrisk montör till biträde år t.f. föreståndaren; och skulle stadsingenjören 

äga att till dess sådan blifvit anställd anlita nu hos stadsingenjören anställda ingenjörsbiträde. 

 

§4. 



Vid behandling af föregående paragraf af detta protokoll antecknades att herr Sander anmält 

att ingenjören R.Bergman under senare delen af nästlidne november åtagit sig enskilda 

arbeten utan att anmälan därom gjorts till drätselkammaren. 

 

§6. 

Konungens Befallningshafvande hade genom beslutet den 17 juli 1915, enär den af 

stadsfullmäktige antagna brandordning enligt sin lydelse är afsedd att gälla äfven för område 

utanför den fastställda stadsplanen, för hvilket brandstadgan för rikets städer icke är gällande, 

men brandordning för sådant område icke kan fastställas i den för brandordning för stads 

planlagda område föreskrifven ordning, funnit hinder möta för fastställelse å stadsfull-

mäktiges beslut om antaganden af ifrågavarande brandordning. Sedan stadsfullmäktige 

återremitterat ärendet till drätselkammaren för uppgörande af förslag till de ändringar uti 

brandordningen, som kunde finnas erforderliga, beslutade nämnden, sedan brandchefens i 

ärendet infordrade yttrande föredragits, att hos stadsfullmäktige föreslå: 

att i kapitel 1, § 1, orden ”äfvensom för det utanför stadsplanen belägna område s.k. Bergvik-

en” måtte utgå samt; 

att kapitel 4, § 11 punkt 5 måtte ändras sålunda: ”4:de distriktet omfattar nordöstra staden 

mellan Skutviken, Stadsviken, Nygatan, Storgatan, Skurholmsfjärden och Lulsundet.” 

 

§7. 

Sedan brandchefen anhållit om tillstånd till inköp från Stockholms stads brandkår af en man-

skaps och redskapsvagn till ett pris af 400 kronor excl.slangrullar och handredskap, beslutade 

nämnden bifalla framställningen; och skulle utgiften bestridas med tillgängliga medel i 

innevarande års stat. 

 

 

§8. 

Till inventeringsmän för året utsågos: 

för elektricitetsverket: linjedirektören T. Bennet och telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt med 

baningenjören L.Hjelm till suppleant för vattenverkets, gatuarbetenas, stadsbyggmästarens 

och brandkårens förråd: läroverksadjunkten A.H.Sjöholm och målaremästaren J.A.Nilsson för 

husbyggnader och inventarier i dessa: teckningsläraren J.A.Lydh och målaremästaren 

J.A.Nilsson. Nämnden beslutade vidare att ett dagtraktamente af 6 kronor pr dag skulle utgå 

till inventeringsnämnden för tidsspillan och besvär. 

 

§9. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat ett från O.R.Marklund i skrifvelse 

gjordt erbjudande att mot en köpeskilling af 1300 kronor få förvärfa den s.k.stabsgärdan eller 

stadens tillhöriga del af Moritsängen, som ligger å Notvikshemmanet mellan landsvägen och 

statens järnvägar, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att på af stadskamreraren i 

afgifvet yttrande anförda skäl hos stadsfullmäktige hemställa om afslag i framställningen. 

 

§10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat C.O.Wikströms anhållan att af Luleå 

stad få inköpa lotterna n:o 2 och 3 af s.k. Hållhägnaden i Gammelstad, beslutade nämnden vid 

föredragning af ärendet att remittera ansökningen till stadsingenjören med uppdrag att 

inkomma med yttrande öfver densamma, medan pågående landtmäteriförrättning å Stadsön 

slutförts. 

 

§11. 



Stadsingenjören hade med anledning af erhållet uppdrag att inkomma med yttrande öfver 

Gustaf Frödings hos drätselkammaren gjorda anhållan att få köpa den strandlägenhet, hvarå 

lotsverkets gamla förrådsbyggnad är uppförd, meddelat att, sedan J.P. Johanssons mekaniska 

verkstad öfvergått i Aktiebolaget Luleå Verkstäders ägo, förda underhandlingar med bolaget 

resulterat i en ny ansökan hos stadsfullmäktige, hvilken remitterats till drätselkammaren. Med 

anledning häraf beslutade nämnden att Fröbergs ansökan icke skulle föranleda vidare åtgärd. 

 

§12. 

K.J.Johansson och O.W.Lindvall, anställda vid Notvikens järnvägsverkstad, hade till drätsel-

kammaren ingifvit ansökningar om att få köpa hvar sin tomt å Mjölkudden närmast söder om 

verkstaden. Sedan stadsingenjören, till hvilken drätselkammaren remitterat ansökningarna, 

återställt desamma med uppgift att den mark, som i ansökningarna i fråga afses, ingår i det 

område, som stadsfullmäktige numera beslutit att öfverlåta på statens järnvägar, beslutade 

nämnden att desamma icke skulle föranleda vidare åtgärd. 

 

§13. 

Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades Elektriska aktiebolaget Frams offert å elek-

triska lampor. 

 

§14. 

Till stadsingenjören remitterades för yttrande: 

1:o) J.M. Sandströms skrifvelse rörande inlösen af boningshus å tomt n:r 5 i kv. Mesen; 

2:o) Nya försäkringsaktiebolaget Hansas skrifvelse rör ansvarsförsäkring af vattenlednings-

verket. 

 

 

 

 

§15. 

Från stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterad ansökan från Hans A. Hornberg om 

tillstånd uppförande af uthusbyggnad å honom tillhörig mark å Mjölkudden bordlades i 

afvaktan på från Stadsbyggmästaren och stadsingenjören infordrat yttrande i ärendet. 

 

§16. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Johan Olssons anhållan om tillstånd 

till flyttning af ett boningshus från vreten n:r 447 – 448 till vreten n:r 348 – 352, beslutade 

nämnden efter föredragning af stadsingenjörens i ärendet afgifna yttrande att återställa 

handlingen till stadsfullmäktige med hemställan, att då Fullmäktige genom beslut den 30 

september 1915, §9, i samband med inköp af mark för egnahemsområde beviljat Olsson 

tillstånd till uppförande af ett boningshus jämte uthus å vreten n:r 348 – 352, ansökningen 

icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

 

§17. 

Sedan stadsingenjören inkommit med yttrande öfver en från R.Nordberg till drätselkammaren 

ingifven ansökning om ersättning af staden för den cementgjutning af stenfoten å honom 

tillhöriga fastigheten n:r 427 i kvarteret Skatan, som han fått vidkännas på grund af Tullgatans 

sänkning, beslutade nämnden att, då utschaktningen af gatan vid fastigheten i fråga skett på 

Nordbergs egen begäran, afslå framställningen. 

 

§18. 



Sedan Robert Johnsson m.fl. i till drätselkammaren ingifven skrifvelse anhållit att få förhyra 

Gültzauuddens restaurantbyggnader för 3 eller 5 år f.o.m. den 1 maj 1916, beslutade 

nämnden, att då ett uthyrande af byggnaderna med intilliggande område skulle hindra att 

tilltänkt fullständigt ordnande af Gültzauudden, afslå framställningen. 

 

§19. 

Efter föredragning af stadsingenjören i ärendet ingifven skrifvelse beslutade Nämnden att 

godkänna af honom vidtagen åtgärd att inköpa ett skruflyftblock om 3 ton för en kostnad af 

131 kronor 40 öre. 

 

§20. 

Reparatören Emil Söderberg och firman Åström & Wikström hade i till drätselkammaren 

ställd skrifvelse hvar för sig anhållit, att drätselkammaren ville meddela dem tillstånd till 

utförande af arbeten i Luleå stads vatten- och afloppsledningsnät. Sedan stadsingenjören i 

afgifvet yttrande anfört att af de fyra nu antagna entrepenörerna endast en, nämligen smeden 

A.F.Lilja, i egentlig mening utförde några arbeten, hvarför en utökning af entreprenörernas 

antal vore önsklig, beslutade nämnden i enlighet med hvad stadsingenjören föreslagit att 

bifalla sökandenas begäran mot villkor att de icke under första året utför någon anläggning 

utan att först inhämta råd eller upplysning af stadsingenjören eller vid förhinder för denne af 

rörnätsförmannen. 

 

§21. 

Beslutade nämnden att uppdraga till 1:ste landtmätarern H.K.Brändström och stadskamreraren 

K.H. Santesson att å drätselkammaren vägnar föranstalta om att laga syn verkställes å 

lägenheten Rutviksängen. 

 

 

 

§22. 

Beslutade nämnden att till E.A. Johansson i Rutviksrefveln försälja en gammal lada, 

tillhörande s.k. borgmästaregården å Mjölkudden för ett pris af 20 kronor. 

 

§23. 

Beslutade nämnden att erbjuda föreningen Hvita Bandet att arrendera stadens del af vreten n:r 

130 öster om statens järnvägear för en afgift af 15 kronor pr. år; och skulle, därest föreningen 

icke önskade arrendera området, lägenheten utbjudas å arrendeauktion under nästkommande 

maj månad. 

 

§24. 

Beslutade nämnden att den ändring af förut fattadt beslut till F.Stenmark utarrendera stadens 

del af vreten 130 a öster om järnvägen för en arrendeafgift af 5 kr. pr.år. 

 

§25. 

Sedan stadsingenjören, till hvilken fastighetsbolaget Spiggens skrifvelse med begäran om 

iordningställande af Lulsunds- och Skomakaregatorna förbi fastigheterna n:r 2 och 3 i 

kvarteret Kaninen remitterats, återställt skrifvelsen med hänvisning till att i förslaget till nästa 

års stat för gatuarbetena anslag upptagits till provisoriskt ordnande af ifrågavarande gatudelar, 

beslutade nämnden lägga ärendet till handlingarne. 

 

§26. 



Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 15 december 1913, § 3, i samband med 

behandlingen af ett af elektricitetsverkets föreståndare utarbetadt af drätselkammaren till 

stadsfullmäktige öfversändt förslag till ny anordning af gatubelysningen i staden, bl.a beslutat 

att lämna drätselkammaren i uppdrag att inkomma med förslag till omläggning af hela 

elektricitetsverket, eventuelt till växelström och jämväl beträffande personalen, hvarvid 

kammaren bemyndigades att anlita expert för uppgörande af grunderna för omläggningen. 

Sedan den i enlighet härmed anlitade experten, ingenjör Charles Hässler till drätselkammaren 

aflämnat utlåtande i frågan, beslutade nämnden, sedan föreståndarens vid elektricitetsverket 

yttrande i ärendet inhämtats, att övfersända den förebragta utredningen till stadsfullmäktige 

med hemställan att Fullmäktige ville afslå det förslaget om elektricitetsverkets öfvergång från 

likström till trefasdistribution. 

 

§27. 

Beslutade nämnden att följande ärenden skulle delgifvas nämndens ledamöter i tur och 

ordning 

1:o) Hässlerska förslaget till ytterbelysningens ordnande och Ingenjör Bergmans däröfver 

afgifna yttrande; 

2:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse den 18 november 1915 angående nya tariffer 

för elektrisk ström. 

 

§28. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare inkommit med förnyadt yttrande och förslag angående 

lägre strömpris till Husqvarna Depôt, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att tills 

vidare bordlägga detsamma. 

 

 

 

§29. 

Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades för förnyadt yttrande med hänsyn till hvad 

vid ärendenas föredragning anförts: 

1:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse rörande förbättrad belysning af stadsparken; 

2:o) C.Skarstedts m.fl. begäran om elektrisk lednings framdragande till Bergviken och 

Lulsundet. 

 

§30. 

Sedan kapten C.Skarstedt med afskrift af erhållet anbud från Larsson, Seaton & Co å 6 st 

järnbalkar till bron mellan Luleå och Svartön för ett pris af 750 kronor i skrifvelse anhållit om 

uppdrag att inköpa dels ifrågavarande balkar dels ock från lämpligt gjuteri de små lager-

plattor, som tillika erfordras, beslutade nämnden att lämna bifall till den gjorda fram-

ställningen. 

 

§31. 

Sedan E.A.Salander till drätselkammaren öfversändt en till stadsfullmäktige ställd anhållan 

om erhållande af bidrag af staden till uppförande af en stenmur vid fastigheten n:r 182 a 

beslutade nämnden att öfversända densamma till stadsfullmäktige. 

 

§32. 

Efter föredragning af en af stadsingenjören afgifven rapport i ärendet, beslutade nämnden att 

godkänna följande räkningar: 

Luleå Järnverks A.B. 25 ton stenkol à 40:- och 260 hl, träkolsstybb à 25.-  kr.1065:- 



A.B.Luleå kol- och materialaffär, 125 hl. ångkol à 4:-                                  kr. 500:- 

allt till stadens stenkross och ångvält. 

 

§33. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitetrat en af Atle Burman gjord anhållan att 

få köpa stadens del af tomt n:r 1 i kvarteret Laken, hade stadsingenjören i af kammaren 

infordrat yttrande bl.a. anfört, att staden icke är skyldig att sälja sin del utan har rätt att inlösa 

öfriga delar af tomten, hvarför Hamndirektionens utlåtande i frågan borde inhämtas, innan 

drätselkammaren afgifver yttrande öfver ansökningen till stadsfullmäktige. Vid föredragning 

häraf beslutade nämnden att remittera ärendet till hamndirektionen med anhållan, att 

hamndirektionen ville till drätselkammaren afgifva yttrande i saken. 

 

§34. 

Under anförande att prisen å elektrisk materiel ej visa någon tendens till nedgång och att 

äfven arbetsprisen måste höjas på grund af rådande höga lefnadskostnader hade Elektr.A.B. 

Fram anhållit att drätselkammaren ville till förnyad pröfning upptaga firmans förut gjorda 

anhållan om förhöjning af entreprenadtaxans priser; och hade firman till skrifvelsen fogadt en 

afskrift af den specificerade uträkning som legat till grund för föreståndarens vid electricitets- 

verkets föreståndare med rätt att anlita eletrkisk ingenjör vid frågans utredning. 

 

§35. 

På hemställan af stadsbyggmästaren beslutade nämnden att till Larsson & Ståhl försälja en 

förut i bokhandelsbutiken använd disk för ett pris af 100 kronor, hvilket belopp skulle 

erläggas å drätselkontoret, innan disken afhämtas. 

 

 

 

§36. 

Efter föredragning af stadsbyggmästarens yttrande öfver källarmästarne Edbergs begäran att 

få inreda toalett- och kassalokaler i kapprummet till lilla kaféet i stadshotellet beslutade 

nämnden, att ärendet skulle tillsvidare förklaras hvilande. 

 

§37. 

Sedan stadsbyggmästaren inlämnat 2:ne under hand infordrade anbud å utförande af mur-

ningsarbete i saluhallen enligt af stadsbyggmästaren upprättad arbetsbeskrifning, nämligen 

J.A.Englund kr 369:- och J.Johansson kr 325:-. 

 

§38. 

Sedan stadsbyggmästaren anmält att den elektriska fläkten i stadshotellet behöfde ersättas 

med en ny beslutade nämnden att, därest den nuvarande fläkten kan visas vara oduglig att 

reparera, uppdragas till stadsbyggmästaren att insätta en ny sådan för tillgängliga medel under 

rubrik 15 a i innevarande års stat. 

 

Som ofvan 

Justeradt 7/1 1916.                                    Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström”                                      K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 8 december 

1915. 



 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Wester, stadsbyggmästaren  

och stadsingenjören. 

 

§112. 

Protokollet för den 3 november 1915 föredrogs och justerades. 

 

§113. 

Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en smedja å vreten n:r 132 af Luleå 

stads donationsjord. Vid föredragning häraf beslutade nämnden meddela sökanden, att från 

nämndens sida hinder ej mötte för ifrågavarande byggnads uppförande. 

 

§114. 

Hos byggnadsnämnden hade Tornedalens skidfabrik anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingifven ritning anordna en täckt passage mellan verkstadsbyggnaderna å tomt n:r 184 i 

kvarteret  Laxen äfvensom som där insätta en kamin dels att å tomt n:r 21 i kvarteret Tigern få 

uppföra en provisorisk byggnad för montering och förvaring af skidor med skyldighet för 

sökanden att före utgången af april månad 1916 hafva låtit borttaga samtliga ovannämnda 

provisoriska anordningar. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med 

villkor, att byggnaderna borttogos senast den 1 maj 1916. 

 

§115. 

Som till Nämndens kännedom kommit, att byggmästaren B.E.Dahlbäck låtit utan nämndens 

tillstånd anordna en täckt passage mellan verkstadsbyggnaderna å tomt n:r 184 i kvarteret 

Laxen samt däri insätta en kamin, beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänne 

åklagaren för åtals anställande mot Dahlbäck. 

 

§116. 

Hos byggandsnämnden hade snickaren Axel Malmström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning inreda tre gafvelrum i tredje våningen i fastigheten n:r 7 i kvarteret 

Vargen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

brandstegar uppsattes å ytterväggarna till nämnda rum samt att byggnadsordningens 

förskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§117. 

En från brandsynenämndens inkommet protokoll rörande tvenne kakelugnar i fastigheten n:r 7 

i kvarteret Ejdern, hvilka icke vore uppförda i enlighet med bestämmelserna i §§ 48 och 49 i 

gällande byggnadsordning, föranledde för närvarande ingen åtgärd. 

 

§118. 

Afslog nämnden en af jägmästaren I. Slettengren gjord ansökan att få insätta en kamin i ett 

vindsrum i fastigheten n:r 2 i kvarteret Ripan. 

 

§119. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå Verkstäder anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett snöskydd öfver slipmaskinen å tomt 

n:r 450 här i staden. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, 

att byggnaden borttoges, då nämnden så påfordrade.. 

 



§120. 

Hos byggnadsnämnden hade handlanden Herman Larsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingifven ritning inreda ett bilgarage i gårdsbyggnaden å tomt n:r 359 i kvarteret 

Kycklingen. Det antecknades att ifrågavarande arbete redan vore utfördt. Vid föredragning 

häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att garaget förses med cemetgolf, i 

hvilket göres en fördjupning för uppsamlande af spillbränsle samt att effektiv venitlation 

anordnas i enlighet med de föreskrifter som lämnar af brandchefen. 

 

§121. 

Som till nämndens kännedom kommit, att handlanden Herman Larsson låtit utan nämndens 

tillstånd inreda bilgarage i gårdsbyggnaden å tomt n:r 359 i kvarteret Kycklingen, beslöt 

nämnden härom göra anmälan till allmänne åklagaren för åtals anställande mot Larsson. 

 

§122. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå verkstäder anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en tillbyggnad till gjuteriet å tomt n:r 485 

här i staden. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnaden borttages då nämnden så påfordrade. 

 

§123. 

Biföll nämnden en af bankkassören G.Österberg gjord framställning att få insätta en kamin i 

hans bostadslägenhet i fastigheten n:r 1 i kvarteret Hackspetten. 

 

§124. 

Till handlingarna lades ett från kommunaltekniska byrån inkommet erbjudande att utarbetea 

stadsplaneförslag för Östermalm. 

 

 

§125. 

För vidtagande af de i stadsplanelagen föreskrifna åtgärder öfverlämnades till stadsingenjören 

och sekreteraren ett af stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 oktober 1915 godkändt 

förslag till en ny stadsplan för den s.k. nya stadsdelen väster om järnvägen. 

 

§126. 

Sedan stadsfullmäktige den 30 september 1915 beslutit till nämnden återremittera förslaget till 

ny stadsplan för s.k. Östermalm för uppgörande af det utaf stadsfullmäktige den 26 mars 1915 

begärda alternativa förslag, uppdrog nu nämnden åt stadsingenjören att inkomma med sådant 

förslag. 

 

Som ofvan 

Justeras den 5 jan 1916                             Å tjänstens vägnar: 

På Nämndens vägnar                                 J.O.Dahl 

Axel Fagerlin”    

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 10 dec. 1915. 

 

Närvarande: ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, V.Oskarsson, D.Andersson. 

K.H.Hultström, M Lindqvist, B.A.Hellsten och G.Nordström samt undert. sekr. 

 



§1. 

Till justeringsmän valdes hrr O.Åhrström och G.Nyberg. 

 

§2. 

På förslag av överläraren beslöts att nu pågående hösttermin skulle avslutas den 15 december 

samt att nästa termin skulle börja den 15 jan 1916. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Sigrid Dahls anhållan om tjänstledighet för enskilda angelägenheter 

aveende från 1 dec till terminens slut bifölls, och förordnades fru Anna Hellberg till vikarie 

under sagda tid. 

 

§4. 

Överläraren anmälde, att endast en sökande anmält sig till vikariatet för folkskollärarinnan 

Gurly Högström, näml. ex. folkskollärarinnan Anna Bergström från Uppsala, och att han efter 

samråd med ordföranden telegrafiskt anmodat henne att inträda i tjänstgöring. Folkskolesty-

relsen godkände denna åtgärd. 

 

§5. 

E.o folkskollärarinnan Greta Bohlin i Karlsvik hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                          Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att 

i övrigt leda ungdomens uppfostran                           Med utmärkt beröm godkänd: 

Nit                                                                               Berömligt; 

Vandel                                                                         Hedrande 

 

 

§6. 

Ett protokollsutdrag från stadsfullmäkige med förmälan, att fullmäktige godkänt folkskolesty-

relsens förslag om tillsättande av två nya ordinarie folkskolelärarinnor med placering 

tillsvidare i Karlsvik och Mjölkudden lades till handlingarna. Folkskolestyrelsen beslöt att 

genom annond i Post- och inrikes tidningarna samt i platstidningarna ledigförklara de båda 

tjänsterna. 

 

§7. 

Folkskolestyrelsen beslöt att redan från 1916 års början låta utanordna det av statsmedel 

utgående familjetillägget till fru Amanda Holmström. Däremot ansåg styrelsen icke kunna 

fatta beslut rörande utomvarande av sådant tillägg för folkskollärarna O. Bohlin och A.Forsén 

samt för småskollärarinnan Amanda Forsén, förrän Kon.Bef.de behandlat distriktets 

rekvisition av statsbidrag till lärarnas avlönande under år 1915. 

 

§8. 

Styrelsen uppdrog åt ekonominämnden att låta verkställa målning av sex svarta tavlor. 

 

§9. 

Folkskolestyrelsen beslöt låta inköpa gymnastikskor sam 15 st.ensitsiga skolbänkar. 

 

§10. 



Ett protokollsutdrag från stadsfullmäktige med förmälan, att fullmäktige godkänt styrelsens 

förslag till stat för år 1916 med de ändringar, att anslaget till reparationer av hus m.m. sänkts 

från 4300 till 500 kr, samt anslaget till inventarier från 1800 till 1200 kr. lades till 

handlingarna. 

 

§11. 

Skolkökslärarinnan Karin Flemströms anhållan om tjänstgöringsbetyg remmiterades till 

undervisningsnämnden. 

 

Dag som ofvan 

Justerat:                                                  Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Oskar Åkerström”             

 

 

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

14 december 1915. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström, Axel Nilsson och Nordin. Stadsingen-

jören. 

 

§1. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 28 oktober 1915. 

§ 7 ang. beviljad olyckfallsförsäkring till E.Lindbäck; 

§ 8 ang. beviljad olycksfallsförsäkring till H. Burman; 

§ 12 ang. revision af elektricitetsverkets räkenskaper; 

§ 14 ang. gäldande af pesnionstillägg för år 1915 enligt lag den 13 juni 1913. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för Norbottens läns 

arbetsförmedlings inkommen ansökan om erhållande af ett anslag af minst 1400 kronor att 

utgå som bidrag till fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstalten under år 1916. Vid 

föredragning af ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

framställningen, och skulle antecknas att drätselkammaren i sitt förslag till utgiftsstat för år 

1916 under rubrik 35 ”Anslag till diverse sociala ändamål” upptagit 1800 kronor till 

oförutsedda utgifter, af hvilket belopp 1400 kronor vore afsedda att möta denna utgift, som 

plägat årligen återkomma. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat från trenne inom staden verkande 

sjukkassor inkomna ansökningar att fullmäktige ville tilldela dem ett hyresbidrag eller att 

upplåta lämplig lokal för sammanträdenas hållande, beslutade nämnden att remittera ärendet 

till stadsbyggmästaren för utredning, huruvida drätselkammaren förfogar öfver lägenhet, som 

kunde för ändamålet upplåtas. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från föreningen för upprätthållande 

af skridskosporten i Luleå har stadsfullmäktige  gjord anhållan att äfven för år 1916 erhålla ett 

anslag för vidmakthållande af en skridskobana, antecknades vid föredragning af ansökningen, 

att föreningen förklarar sig villig förbinda sig att liksom förut varit fallet afgiftsfritt ställa 

skridskobanan till förfogande för folkskolebarnen under vissa dagar i veckan efter öfverlärar-



rens anvisning. Efter anteckning vidare att drätselkammaren i sitt förslag till utgiftsstat för år 

1916 under rubrik 35 ”Anslag till diverse sociala ändamål” upptagit 1800 kronor till 

oförutsedda utgifter, men att 400 kronor af detta belopp afsatts för sedvanligt anslag för 

skridskobana, hvilket äfven framgår af stadskamrerarens till statsförslaget fogade motivering, 

så beslutade Ekonominämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen 

med villkor att redovisning lämnas till drätselkammaren öfver medlens användning. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för folkbiblioteket 

gjord anhållan om ett anslag af 350 kronor till läsrumsverksamheten för år 1915, beslutade 

ekonominämnden att hos styrelsen anhålla att behofvet af anslag från staden måtte på lämpligt 

sätt styrkas. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Hamndirektionen inkommen 

skrifvelse med förslag till skiljande af hamnens räkenskaps- och kassaväsende från stadens, 

beslutade ekonominämnden att remittera ärendet till stadskamreraren för yttrande. 

 

§7. 

Sedan stadskamreraren på anförda skäl hemställt dels hyreskontrakten rörande bokhandeln 

och cigarrbutiken i stadshuset måtte uppsägas dels att vid förnyelse af hyreskontraktet rörande 

banklokalen samma villkor beträffande ersättning för värme, som gäller för öfriga hyresgäster 

i stadshuset, måtte blifva gällande äfven för banklokalen, beslutade Ekonominämnden att 

uppdraga till stadsbyggmästaren att efter uppsägning af hyreskontrakten rörande bokhandels-

butiken och cigarrbutiken inkomma med förslag till nya kontraktsbestämmelser; och skulle 

stadskamrerarens skrifvelse öfverlämnas till stadsbyggmästaren för beaktande beträffande 

hvad som däri anfört beträffande banklokalen. 

§8. 

I samband med i föregående § af detta protokoll förtecknadt ärende, beslutade ekonomi-

nämnden att då hyresaftalet med frimurarelogen vore utgånget och utgående hyra syntes låg 

vid beaktande af den höga värmekostnaden, som inginge i hyresbeloppet, uppdraga till 

stadsbyggmästaren att efter underhandling med vederbörande inkomma med förslag till 

kontraktsbestämmelser. 

 

§9. 

Sedan stadsbyggmästaren, då hotellinnehafvaren ännu icke låtit afhjälpa de skador å möbler 

m.m i fästvåningen, som finnas angifna drätselkammarens protokoll den 20/5 1915, § 10, i 

skrifvelse till kammaren hemställt om uppdrag att afhjälpa skadorna på hotellinnehafvarens 

bekostnad, beslutade Ekonominämnden vid ärendets föredragning att härtill lämna bifall; och 

skulle hotellinnehafvaren genom protokollsutdrag erhålla underrättelse om hvad nämnden 

sålunda beslutit. 

 

§10. 

Stadsbyggmästaren hade i enlighet med af drätselkammaren meddelat uppdrag inkommit med 

utredning rörande den kostnad, som borde debiteras källarmästarne Edberg för anvädningen 

af stadshusets maskintvätt för tvättning för Piteå hotells räkning under innevarande år. Af 

utredningen framgick att bränsleåtgången vid ifrågavarande tvättning uppskattningsvis 

utgjorde minst 65 hl. kol och 15 hl. koks, hvarför källarmästarne vore ersättningsskyldiga 

enligt följande uträkning 

65 hl kol à 3:85                                                   250:25 



15 hl koks à 2:50                                                   37:50 

Div. trassel,olja m.m                                               4:25 

tillhopa                                                                 292:- 

i hvilken kostnad icke vore inberäknad vare sig ersättning till personalen för deras ökade 

arbete med skötseln af maskintvätten eller slitage å de maskinella anordningarna.Vid 

föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att med bifall  till Stadsbyggmästa-

rens förslag bestämma den ersättning, som källarmästarne ha att erlägga till staden, till 292 

kronor. 

 

§11. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare inkommit med infordrat yttrande öfver änkan Hanna 

Wikströms hos stadsfullmäktige gjorda ansökan om erhållande af pension, beslutade nämnden 

att remitetra ärendet till stadskamreraren för afgifvande af förslag i saken. 

 

§12 

Vid föredragning af en från stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterad ansökan från 

Brita Holmvall om erhållande af pension beslutade nämnden att remittera ärendet till 

fattigvårdstyrelsen med anhållan att styrelsen ville afgifva yttrande i saken. 

 

§13. 

Sedan nämnden med åberopande af folkskolestyrelsens anmärkning samt stadsbyggmästarens 

utlåtande, att den af A.B Luleå kol- och materialaffär levererade småkoksen skulle vara 

oduglig till bränsle genom protokollsutdrag anhållit att bolaget ville återtaga småkoksen och 

återbetala den på den belöpande köpeskillingen, hade bolaget nu öfversändt af Kemisk.Växt-

biologiska anstalten utfärdadt analysbevis, hvilket enligt bolagets mening skulle utvisa, att be-

ståndsdelarna i stybben i stort sett vore desamma som hos koks i allmänhet och alltså icke 

torde sakna bränslevärde. Vid föredragning af ärendet upplyste stadsingenjören att profeld-

ning af koksstybben skett bl.a vid Björns tegelbruk med godt resultat. Efter anteckning häraf 

beslutade ekonominämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren och stadsingenjören att låta i 

stadshuset verkställa förnyad profeldning med koksstybben genom fackman. 

 

§14. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från arbetaren vid Karlshälls träslip-

eri Johan Blom gjord anhållan om afkortning af innevarande års kommunalutskylder 

äfvensom af de honom för föregående år påförda med oguldna utskylder. Sedan Stadsfogden i 

infordrat yttrande under uppgift att sökandes restantier uppginge till kr. 56:- för 1914 och 

kr.15:36 för år 1913 eller tillhopa kr.71:36, tillstyrkt ansökningen af skäl, att sökanden länge 

varit sjuklig och har stor familj, beslutade nämnden att återställa ansökningen till 

stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma. Emot detta beslut reserverade sig 

herr Sandström, som icke ansåg lagliga skäl föreligga för bifall till framställningen. 

 

§15. 

På hemställan af stadskamreraren beslutade ekonominämnden att göra framställning hos 

stadsfullmäktige att fullmäktige ville utfärda fullmakt för drätselkammaren eller den kamm-

aren i sitt ställe förordnar att för framtiden å stadens vägnar anföra besvär i mantalsskrifnings-

frågor. 

 

§16. 

Med anledning däraf att enligt den för stadskassören gällande instruktion honom åligger att 

indrifva stadens utestående fordringar, beslutade drätselkammaren förordna stadskassören 



J.O.Dahl eller den han i sitt ställe förordnar att för framtiden i samtliga mål rörande indrifning 

af stadens fordringar anhängiggöra och utföra stadens talan inför domstolar, exekutionssäten 

och andra myndigheter jämväl beträffande persons försättande i konkurs och bevakande af 

stadens talan i konkursärenden äfvensom att för staden utkvittera staden tillkommande medel; 

och skulle utdrag af detta protokoll i ifrågavarande hänseende lända stadskassören Dahl 

såsom fullmakt. 

 

§17. 

Jägmästaren i Bodens revir hade på begäran af stadskamreraren i skrifvelse meddelat att 

följande värden å  å våren 1915 borde åsättas den å stadsskogen afevrkade veden, levererad å 

upplasplats i Luleå stad 

172 ½ skogsfamnar barrved kr. 13:- pr. famn 

27 ½ skogsfamnar björkved kr. 15:- pr famn 

5 skogsfamnar aspved kr. 10:- pr famn 

Sedan antecknats att veden fördelats så att saluhallen erhållit 33 famnar barrved och 

fattigvårdsstyrelsen det öfriga, beslutade ekonominämnden att godkänna den af jägmästaren 

föreslagna prissättningen. 

 

§18. 

Vid föredragning af från Norrbottens läns pröfningsnämnd inkommet protokollsutdrag 

angående nämndens beslut i fråga om L.K.A.B:s taxering till inkomstbevillning för år 1915 

beslutade ekonominämnden att med hänvisning till nämndens beslut den 8 nästlidne 

november, § 9, lägga protokollsutdraget till handlingarna. 

 

 

 

 

§19. 

Föredrogs Kungl.Kammarrättens utslag den 15 januari 1915 i fråga om Bergverksaktiebolaget 

Frejas taxering till bevillning för år 1913, och beslutade nämnden att, då staden saknar 

anledning att anföra besvär i saken, lägga utslaget till handlingarna. 

 

§20. 

Föredrogs och lades till handlingarna: 

1:o) Afskrift af firmaregistreringsbevis för Aktiebolaget Tegnér & Wilken. 

2:o) Afskrift af bolagsordningen för Aktiebolaget Luleå Bryggeri. 

 

§21. 

Antecknades att stadsbokhållaren A.Glans inkommit med af doktor Sven Kjellman utfärdat 

intyg att han på grund af sjukdom är oförmögen att sin tjänst förrätta under tiden 24 nov- 31 

dec. innevarande år. 

 

Som ofvan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 dec. 1915. 

 

Närvarande: Herr Burström, Aurén, Nordlander, Hjelm ävensom Hamnmästaren. 



 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 24 sistl. november. 

 

§2. 

Firma Larsson & Lind hade i skrifvelse till Hamndirektionen anmärkt, att debitering av hamn-

avgifter skedde för olika varuslag, som inginge å samma konossement, i stället för som enligt 

firmans förmenande vederbort för varupost, d.v.s. å samma konossement upptagan varor, och 

hade firman anhållit om restitution på vad som sålunda överdebiterats. I infordrat yttrande har 

Hamnmästaren på anförda skäl hemställt om avslag på framställningen. Vid ärendets 

föredragning beslöt Hamndirektionen, att, då den verkställda debiteringen vore överensstäm-

mande med hamntaxans föreskrifter härutinnan, lämna framställningen utan avseende. 

 

§3. 

Befäl och besättning å ångaren Balder hade hemställt att få fri kost ombord under seglations-

tiden, ävensom att denna förmån måtte tillgodoräknas dem från början av innevarande års 

seglation. I infordrat yttrande hade Hamnmästaren framhållit, att de av besättningen å ångaren 

Balder, vilka voro bosatta i staden, nästan alltid hade tillfälle att om de så önskade intaga 

någon måltid i hemmet, ävensom de utan olägenhet kunde medtaga matsäck för dagen 

ombord samt att Hamndirektionen avlönade kokerska för dem, som önskade få sin mat lagad 

ombord; på den grund borde kosten icke ställa sig proportionsvis dyrare för Balders 

besättning än för övriga vid hamnen anställda, varför Hamnmästaren hemställt om avslag på 

framställningen. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen avslå framställningen på 

de skäl, som av Hamnmästaren anförts. 

 

 

 

§4. 

Maskinisten å ångaren Balder C.L.Malmström hade anhållit att mot ett månatligt avdrag å 

lönen av fem kronor, från hamnens vedupplag få inköpa tre famnar ved. Vid ärendets 

föredragning beslöt Hamndirektionen, att, då sökanden icke förmer än andra av hamnens 

tjänstemän eller betjänte vore berättigad till en dylik förmån, avslå framställningen. 

 

§5. 

Polismannen Eric Werhtz hade anhållit att erhålla förlängt förordnande som hamnpolis även 

under vintermånaderna eller om detta icke kunde bifallas, att han måtte tilldelas en gratifi-

kation för den tid han tjänstgjort. Då hamnpolis icke vore behövlig under vintermånaderna 

och då den korta tid W. tjänstgjort icke kunde anses berättiga till någon gratifikation, beslöt 

Hamndirektionen att avslå framställningen i dess helhet. 

 

§6. 

Aktiebolaget Luleå Kol & Materialaffär hade ansökt om att få ombygga kajen utanför fastig-

heterna nr: 30, 31 och 32 vid norra hamnen. I infordrat yttrande hade Hamnmästaren, särskilt 

med hänsyn till framställt förslag om att hamnen skulle bygga kaj utanför nämnda fastigheter, 

anfört att en sådan hamnens kajbyggnad icke skulle ekonomiskt bära sig, varför han hemställt 

om bifall till ansökningen dock under villkor att inga andra än bolagets egna varor finge föras 

över kajen samt att kol- eller andra upplag, vilka skola vara ordentligt och snyggt inhägnade, 

icke finge förläggas närmare än fyra meter från kaj eller strandskoning och att denna fyra 

meter breda strandremsa skulle hållas öppen och fri från all slags gods. Vid föredragning 



härav beslöt Hamndirektionen att på de av Hamnmästaren anförda skäl och på de av honom 

föreslagna villkoren, lämna bifall till ansökningen. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län 

resolution den 23 april 1915 med fastställelse å förslag till indstruktion för järnvägstrafiken å 

Luleå stads hamnspår. 

 

§8. 

Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Stadsfullmäktiges protokoll för den 30 sep-

tember 1915 angående anvisat anslag à 7000 kronor för elektrifiering av fasta lyftkranen å 

södra hamnplanen. 

 

§9. 

En från Hamnmästaren inkommen utredning angående 1914 års öfverskridna anslag för södra 

hamnplanen ordnande bordlades i avvaktan på återremiss från stadsfullmäktige av revisorer-

nas anmärkning på 1914 års räkenskaper. 

 

§10. 

En från kammarskrivare Birger Ridderstråle inkommen framställning om höjning av arvodet 

för till hamnkontoret lämnade uppgifter om import och export för Luleå hamn 1915 remitt-

erades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

 

 

 

§11. 

En från A.W.Falk m.fl. ankommen framställning om uppförande på hamnens bekostnad av en 

ångbåts- och tvättbrygga å närmare angiven plats i Mjölkudden remitterades till Hamn-

mästaren. 

 

§12. 

En av åkaren C.F.Andersson gjord framställning att få förhyra decouvilleräls av hamnen av-

slogs. 

 

§13. 

Hamnmästarens kassarapport för november månad föredrogs och godkändes. 

 

§14. 

Jämlikt Hamnmästaren lämnat uppdrag varom förmäles i § 5 i protokollet för den 24 näst-

lidne november, hade denne infordrat anbud å elektrifiering av fasta lyftkranen å södra 

hamnplanen, och hade tvenne anbud inkommit, vilka brötos och befunnos afgivna av 

1) Civilingenjör Rudolf Bergman slutande å 5860 kronor. 

2) Elektriska Aktiebolaget Fram slutande å 5900 kronor, varande båda anbuden avgivna å 

fullständig mekanisk och elektrisk rustning jämte erforderlig jordkabel, och beslöt Hamndir-

ektionen att antaga det av Bergman avgivna anbudet. 

 

§15. 

En från hamnbokhållare B.Fridström inkommen framställning om en gratifikation för år 1915 

remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 



 

§16. 

Till Hamnmästaren remitterades en från ångfärjmaskinisten Alfred Vikström inkommen 

framställning att under vintermånaderna komma i åtnjutande av samma avlöning som under 

sommarmånaderna. 

 

§17. 

Sedan Drätselkammaren anhållit om Hamndirektionens yttrande i anledning av Atle Burmans 

framställning om att få inköpa stadens del av tomt nr.1 i kvarteret Laken beslöt Hamndir-

ektionen vid ärendets föredragning att förklara sig ingenting hava att invända mot försäljning 

av stadens del av ifrågavarande tomt. 

 

§18. 

Ett av P.Flodin avgivet anbud å leverans av torrfuruved föredrogs och lades utan vidare till 

handlingarne. 

 

§19. 

Godkändes till utbetalning en räkning från lasarettsläkaren E.Feltsröm för läkarevård åt 

hamnbetjänten R.Jansson för skada ådragen genom olycksfall i arbete. 

 

§20. 

Från F.Flodin hade inkommit en räkning å kronor 5948:87 för levererat torrfurutimmer. Det 

antecknades att det levererade partiet vore väsentligt större än vad av Flodin avgivet anbud 

angåve, åvensom att virket icke vore tummat i enlighet med det avgivna anbudet, i det att 

timret tummats i halva tum i stället för heltum. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndir-

ektionen att övertaga hela det virkesparti räkningen avsågs, därest detsamma intummades i 

hela tum. 

 

§21. 

Uppdrogs åt Herr Ordföranden och herr Aurén att utanordna vid dagens sammanträde 

föreliggande räkningar. 

§22. 

Antecknades att herr Hjelm avlägsnade sig från sammanträdet. 

 

§23. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

Som ofvan 

Justeradt den 29/12 1915                           In fidem 

Gustaf Burström”                                       H.Glimstedt 

 

 

”Protokoll, hållet hos Lönenämnden i Luleå den 15 december 1915. 

 

Närvarande: Herrar Falk, Santesson, Tillman och undertecknad Sandström. Herr Palm, 

hvilken kallats till sammanträdet, hade anmält sig vara af sjukdom förhindrad att bevista 

sammanträdet. 

 

§1. 

Upplästes och justerades protokollet för den 19 november 1915. 



 

§2. 

Sedan med anledning af framkommen anmärkning rörande den onaturligt stora vedförbruk-

ningen i maskinistens i stadshuset bostad drätselkammaren hos stadsfullmäktige föreslagit 

utfärdande den myckenhet ved, som skulle tillhandahållas befattningshafvare, hvilken vore 

tillförsäkrad fri bostad och bränsle, därvid drätselkammaren tillika hemställt att taga i 

öfvervägande, om icke förmånen att fritt bränsle borde utbytas mot en i hvarje fall lämpligt 

afvägd kontant ersättning, samt stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 februari 1914 

remitteradt ärendet till lönenämnden hade lönenämnden uppdragit åt herrar Santesson och 

Tillman att uppföra förslag i ärendet, hvilket nu inkommit och efter föredragning godkändes 

såsom lönenämndens eget förslag i ärendet. 

 

§3. 

Sedan till lönenämnden remitterats en från hälsovårdstillsyningsmannen Vilhelm Oscarsson 

hos stadsfullmäktige gjord anmärkning om rätt för honom att få tillgodoräkna sig dels, tjänste-

år från och med den 1 januari, dels ock löneförmåner enligt 1912 års lönestat från och med 

den 1 januari 1915, beslöt lönenämnden, efter tagen del af handlingarna i ärendet, afgifva 

följande: 

Utlåtande 

Lönenämnden finner icke någora skäl föreligga, hvarför sökanden hvilken, enligt hvad 

lönenämnden inhämtat, den 1 oktober 1915 skriftligen förbundit sig att godkänna de i nu 

gällande lönereglemente tagna villkor och bestämmelser, skäligen skulle kunna anses 

berättigad att från tidigare tidpunkt än den dag, då denna  förbindelse afgifvits, tillgodoräkna 

sig löneförmåner enligt 1912 års lönestat. Med hänsyn till hälsovårdsnämndens den 29 

september 1915 fattade beslut, därvid hälsovårdsnämnden, med afslag å sökandens 

framställning om rätt för honom att  återtaga sin af hälsovårdsnämnden den 23 mars 1915 

beviljade ansökning hade från hälsovårdstillsyningsmannabefattningen, ånyo antagit sök-

anden till hälsovårdstillsyningsman från och med den 1 oktober 1915, finner lönenämnden 

visserligen sökanden ifråga om tjänsteårsberäkning vara efter det förut erhållna afskedet att 

anse som nyantagen den  29 september 1915, men då billighetsskäl synas tala för att sökanden 

skall äga rätt, att tillgodoräkna sig tjänsteår under hela den tid han varit anställd i stadens 

tjänst som hälsovårdstillsyningsman och icke anfört någon omständighet, som talar för afslag 

å sökandens framställnning om rätt att räkna lönetur från och med 1903 års ingång, anser sig 

lönenämnnden böra tillstyrka bifall till ansökningen i denna del. 

 

§4. 

Med anledning af två till lönenämnden remitterade ansökningar från dels hamnservisens Carl 

Friberg om beviljande af ökadt personligt lönetillägg, dels hamnbetjänten R.Jansson om rätt 

att sedan år 1915 komma i åtnjutande af ett tredje ålderstillägg, beslöt lönenämnden hos 

hamndirektionen anhålla om uppgift, dels beträffande beloppet af sökandenas sportler i 

tjänsten äfvensom andra extra inkomster, dels och rörande beskaffenheten, omfånget och 

varaktigheter af det arbete Jansson före år 1903 haft att utföra för hamnens räkning. 

 

§5. 

Beslöts, att frågan om gjorda ansökningar om dyrtidstillägg till stadens befattningshafvare 

skulle hvila till nästa sammanträde. 

 

Som ofvan 

Justeras:                                                     Vid protokollet 

P.Sandström”                                             P.Sandström 



 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 december 1915. 

 

Närvarande: Herr vice ordförande samt herrar Flemström, Westerberg, Wallin, Brändström, 

Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, fröken Holm, herrar Algot Lind, Falk, 

fröken Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. 

Andersson, Sölwén, Hage, Gillqvist, Widlund och Forsgren ävensom Stadskamreraren, 

varemot som frånvarande antecknades herrar Thurfjell, Sandberg och K.A Lind. Därjämte 

övervar herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos herrar Forsgren och Flemström att jämte herr ordföranden onsdagen den 29 inne-

varande december klockan 5 e.m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

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

vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 sistlidne november förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan Hamndirektionen beslutit att under innevarande vinter låta verkställa reparation av en 

del av stadens kajer m.m. vartill medel upptagits i 1916 års stat, och för sådant ändamål 

inköpt erforderligt timmer, hade Hamndirektionen, då detta timmer redan nu borde likvideras, 

anhållit, att ett förskott om 15000 kronor å i 1916 års stat för ifrågavarande kajreparationer 

upptagna anslag måtte ställas till Hamndirektionens förfogande. På Beredningsnämndens 

hemställan biföllo Stadsfullmäktige denna Hamndirektionens begäran. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Robertsviks Ångsåg Wiklund 

& Sjödin inkommen ansökan om tillstånd att få uppföra en smedja på utprickat ställe å en 

bilagd karta. Sedan av Stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande antecknats, att den 

tilltänkta byggnaden komme att ligga på av staden till firman utarrenderat område, men utom 

blivande Kungsgatan enligt den av Stadsfullmäktige antagna nya planen för denna stadsdel, 

hade Drätselkammaren på tillstyrkan av Stadsingenjören hos Stadsfullmäktige hemställt om 

bifall till sökandens begäran mot villkor att byggnaden borttoges vid arrendetidens utgång. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämn-

den att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§5. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord 

framställning om bemyndigande att för år 1916 förnya stadens lån å löpande räkning å 50000 

kronor. 

 

§6. 

Drätselkammaren hade uppdragit åt Stadsbyggmästaren att inkomma med utredning, dels 

huru mycket i det utrymme i stadshuset som nu användes för hotellrörelsen, kan eller bör 

minskas för att i hotellokalerna bedriven hotell- och restaurantrörelse skall kunna bliva bärig 

även utan spritutskänkningsrättigheter, dels vilka delar av hotellet, som i så fall skulle frångå 

de för hotellrörelsen hittills disponerade lokalerna, dels ock huru de lokaler, som sålunda icke 

skulle såsom förut disponeras för hotellrörelsen, skulle finna användning. Sedan Stadsbygg-



mästaren inkommit med den begärda utredningen, hade Drätselkammaren vid betraktande av 

de stora svårigheter, som möta vid denna frågas lösning, beslutit att överlämna den förebragta 

utredningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville, liksom eljest varit 

fallet vid större byggnadsfrågor, tillsätta en särskild kommitté med uppdrag att uppgöra av 

kostnadsförslag åtföljt till stadshusets omändring i förenämnda syfte. Stadsfullmäktige hade 

därefter vid sammanträde den 25 nästlidne november beslutit att för uppgörande av dylikt 

förslag tillsätta en särskild kommitté samt att återremittera ärendet till Beredningsnämnden för 

uppgörande av förslag till ledamöter i denna kommitté. På Beredningsnämndens förslag 

utsago Stadsfullmäktige till ledamöter i denna kommitté linjedirektören T.Bennet, baningen-

jören L.Hjelm och byggmästaren A.Engström, varjämte åt den förstnämnde uppdrogs att sam-

mankalla kommittén. 

 

§7. 

Efter föredragning av inkommen revisionsberättelse över elektricitetsverkets räkenskaper för 

år 1914, vilka inkommit till revisorerna så sent, att de ej hunnit granskas i samband med sta-

dens övriga räkenskaper, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att 

överlämna densamma till Drätselkammaren för iakttagnade vid nästa års bokslut beträffande 

anmärkta olikheter mellan elektricitetsverkets och stadens huvudböcker med avseende å 

beloppet av utestående fordringar. 

 

§8. 

Stadsingenjören hade beträffande ordnandet av kvarteret Loet föreslagit, att följande arbeten 

måtte under år 1916 utföras: 

planering och borttagande av ytsten, 9000 kvm à 0:10 kr.   900:- 

utfyllning av c:a 1000 kbm à 1:50………………………. 1500:- 

matjord (inkl planering) 2700 kvm à 4:-………………...10800:- 

transporter, oförutsedda utgifter m.m……………………...800:- 

tillhopa                                                                          kr.14000:- 

 

Sedan Stadsingenjören upplyst, att Planteringsnämnden hade ett förslag till ordnande av torget 

till park under förberedelse, men att nämnden ansett det vara fördelaktigast att, sedan ett 

lämpligt område undantagits för cirkusplats i första hand planera torget och förse det med 

matjord, varest potatisodling borde anordnas under ett par år, hade Drätselkammaren beslutit 

att hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville till utförande av de av Stads-

ingenjören föreslagna arbetena anvisa 14000 kronor att bestridas med lånemedel. Berednings-

nämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren 

sålunda föreslagit. Vid detta ärendes behandling hos Stadsfullmäktige yrkades av herr Hans-

son, att Stadsfullmäktige med avslag å Beredningsnämndens förslag ville anslå ett belopp av 

3500 kronor att efter närmare förslag av Stadsingenjören användas till planeringsarbeten 

under år 1916 i kvarteret Loet samt att detta belopp skulle anskaffas genom uttaxering. Vid 

företagen votering avgåvos 15 röster för Beredningsnämndens och 12 röster för herr Hanssons 

förslag, och då för antagande av Beredningsnämndens förslag såsom avseende upptagning av 

lån erfordrades två tredjedelar av de avgivna rösterna, herr Hanssons förslag förklarades vara 

av Stadsfullmäktige antaget. 

 

§9. 

Brandchefen hade samtidigt med överlämnande till Drätselkammaren av förslag till inkomst- 

och utgiftsstat för brandväsendet för år 1916 föreslagit, att kammaren ville på anförda skäl hos 

Stadsfullmäktige göra följande framställning: 



att ytterligare en ordinarie brandman måtte anställas vid brandkåren, varvid de ordinarie 

brandmännens antal skulle ökas till 7 till 8 samt att i samband härmed extra brandmanskapets 

antal minskas från 4 till 2 befattningar. Drätselkammaren hade beslutit att översända Brand-

chefens skrivelse i saken till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till där gjorda fram-

ställning. På Beredningsnämndens hemställan biföll stadsfullmäktige Drätselkammarens för-

slag. 

 

§10. 

Rådmannen P.Sandström hade uti en till stadsfullmäktige ställd skrivelse, med förmälan att 

Kungl.Maj:t. i nåder förordnat honom att under en tid av fem år, räknade från och med år 

1916, vara krigsdomare vid Kungl. Norrbottens reglemente, Kungl.Bodens ingenjörkår och 

den i Boden förlagda avdelningen Kungl.Bodens-Karlsborgs artilleriregemente, anhållit om 

stadsfullmäktiges tillstånd att innehava nämnda befattning. Vid detta ärendes behandling 

beslöt stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att förklara sig icke ha något att 

erinra emot att rådman Sandström innehade nämnda befattning, under villkor att magistrats-

sekreterartjänsten på behörigt sätt uppehölls under de tider han måste vistas borta från staden. 

 

§11. 

Vid behandling av den berättelse, som de revisorer, vilka av stadsfullmäktige förordnas att 

verkställa särskild revision av stadsfogden Bexells redovisning av kommunalrestantier till 

staden, avgivit, hade stadsfullmäktige beslutit dels att överlämna revionsberättelsen till 

Magistraten för infordrande av Stadsfogdens förklaring dels att remittera ärendet till 

Drätselkammaren för yttrande. Sedan Drätselkammaren, som ansett sig sakna anledning att 

yttra sig över berättelsen i annan mån än den avser förslag till sättet för restlängds upprättande 

samt ordnande för framtiden av Stadsfogdens redovisningar av kommunalrestantier, remitetrat 

ärendet till Stadskamreraren och Stadskassören, hade dessa inkommit med följande yttrande 

och förslag i saken: 

Till Drätselkammaren, Luleå 

Sedan Ekonominämnden från oss infordrat över den av särskilt utredde revisorer avgivna 

revisionsberättelsen över verkställd granskning av stadsfogden Bexells redovisning med 

avseende å den del av nämnda berättelse, som innefattar förslag till sättet för restlängds 

upprättande samt ordnande för framtiden av stadsfogdens redovisningar till staden, få vi 

avgiva följande yttrande. Revisorernas förslag till sådan ändring av nu gällande bestämmelser, 

att skattskyldig, som icke i behörig tid erlägger sina utskylder, uppföres å restlängd med hela 

det efter varje uppbörd kvarstående beloppet av de honom påförda utskylder, få vi på det 

livligaste tillstyrka, då en sådan åtgärd icke endast förenklar drätselkontorets och stadsfogdens 

arbete, utan även torde lämna långt större möjligheter för en effektiv indrivning än det nu 

tillämpade systemet. Revisorernas förslag till formulär för de restlängder, som efter varje 

uppbördstermin ska överlämnas till stadsfogden, tillstyrkes i den det samma icke är stridande 

mot det av oss här nedan avgivna förslag till ordnande av stadsfogdens redovisningar till 

staden av utestående restantier. Även får vi tillstyrka revisorernas förslag rörande upprättande 

av en särskild liggare över i konkurs bevakade utskylder ävensom de anteckningar, som där 

bör göras, och anser att ett liknande förfaringssätt bör tillämpas även ifråga om medel, som 

bevakas vid exekutiv auktion. Tillika får vi uttala önskvärdheten av att dylika bevakningar för 

framtiden åläggas stadsfogden, därest ej laga hinder härför möter. För att det vid varje års slut 

i stadens räkenskaper såsom utestående bokförda restantiebeloppet skall överensstämma med 

stadsfogdens redovisningar, är det nödvändigt, som ock av revisorerna föreslagits, att 

specifikation medföljer kolumn. Vi bifogar förslag till formulär till en dylik specifikation. 

Revisorerna har vidare föreslagit, att å drätselkontoret skulle föras särskild kontrollängd efter 

samma formulär som originalrestlängden, men med uteslutande af de för stadsfogdens 



särskilda anteckningar avsedda kolumner, och skulle i denna kontrollängd avföras dels alla 

influtna poster dels de av stadsfullmäktige beslutade avskrivningarna, varefter i särskild 

kolumn skulle utföras vad som vid varje års slut vore utestående. Detta för-slag anser vi oss ej 

kunna biträda. Förutom det tidsödande arbete, som härför skulle krävas och möjligen ej ens 

medhinnas med nu tillgänglig arbetskraft, anser vi, att nödig överskådlig-het över utestående 

restantier härigenom ej skulle vinnas. I stället föreslår vi att stadsfogden ålägges att varje år 

avgiva fullständig redogörelse över utestående kommunalrestantier i enlighet med bifogade 

formulär. Redogörelsen bör omfatta kalenderår så att möjlighet finnes att kontrollera 

överensstämmelse mellan stadsfogdens redovisning och stadens räkenskaper. Genom ett 

dylikt redovisningsväsen – blir det för vederbörande myndigheter synnerligen lätt att i detalj 

granska utestående restantier ävensom skälen för deras balanserande, varjämte å andra sidan 

stadsfogden har lättare att kontrolelra, att exekutionsbetjänterna verkställer den dem åliggande 

indrivningen utan onödigt dröjsmål ävensom att handräckningsärenden redovisas inom rimlig 

tid och ej – sådan väl ofta varit fallet – först efter flera år efter det handräckning begärts. 

 

Luleå den 8 november 1915. 

K.H.Santesson 

J.O.Dahl 

 

Sedan de revisorer, som verkställt ifrågavarande revision, lämnats tillfälle att taga del av 

förenämnda förslag och därvid förklarat sig förorda dess införande från ingången av år 1916, 

hade Drätselkammaren översänt förslaget till stadsfullmäktige med hemställan, att 

stadsfullmäktige ville antaga ifrågavarande av Stadskamreraren och Stadskassören uppgjorda 

förslag till sättet för restlängds uppförande samt ordnande för framtiden av Stadsfogdens 

redovisningar av kommunalrestantier till staden att träde i kraft fr.o.m. den 1 januari 1916. 

Magistraten, som satts i tillfälle att taga del av detta Drätselkammarens yttrande, hade 

förklarat sig ej ha något att invända, dock att Stadsfogden ej torde kunna lagligen åläggas 

skyldighet att bevaka utskylder vid konkurser eller exekutiva auktioner. Vid behandling av 

detta ärende beslöt stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin del 

godkänna ovannämnda av Stadskassören och Stadskamreraren uppgjorda förslag till sättet för 

restlängds upprättande och ordnande för framtiden av Stadsfogdens redovisningar, dock med 

den ändring att bevakning av utskylder vid konkurs eller exekutiv auktion icke ålägges 

Stadsfogden. Beträffande revisionsberättelsen och Stadsfogdens däröver avgivna förklaring 

beslöt stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att överlämna de 

revisionsberättelsen åtföljande förslagen till avkortning av kommunalutskylder för åren 1903 

– 1912 till Drätselkammaren för yttrande samt att i övrigt bordlägga ärendet. 

 

§12. 

Vid föredragning och granskning av från Magistraten inkommet generalsförslag till utgifts- 

och inkomststat för Luleå stad för år 1916 samt de till grund för detsamma liggande 

specialstater hade Beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville fatta följande 

beslut: 

Rörande  Hamndirektionens stat: 

1:o) att som hamnbokhållarens lön fr.o.m den 1 januari 1915 är höjd till 2,400 kronor pr år, 

anslaget till hans avlöning skulle ökas från 2,000 kronor till 2,800 kronor, motsvarande 

löneförhöjningen för åren 1915 och 1916; 

2:o) att under hamnen upptagna utgiftsposten ”tillfälligt biträde å hamnkontoret” skulle utgå, 

men att istället såsom avlöning till Drätselkontorets tjänstemän skulle upptagas samma belopp 

som i Drätselkammares stat eller kronor 3,666:67; 



3:o) att till utjämning av förenämnda 2:ne ändringar utgiftsposten under a 22 ”oförutsedda 

utgifter” skulle minskas med kronor 2,466:67; 

Rörande Drätselkammarens stat: 

4:o) att utgiftsposten under 15 a till reparation och underhåll av stadshuset skulle minskas 

med 320 kronor, beräknad kostnad för fullständig reparation av stadsfogdens 2:ne rum; det till 

utaxering erforderliga belopp minskas alltså med 320:- 

5:o) att under 16 bc upptagana utgiftsposten å 6890 kronor till ommakadamisering av en del 

av Storgatan skulle utgå; bristen att uttaxera minskas sålunda med 6890:- 

6:o) att under utgiftsposten 17 ”parker och planteringar” upptaget anslag å 700 kronor till 

iordningställande av allén i Storgatan mellan Ny- och Kyrkogatan skulle utgå; bristen att 

uttaxer minskas med 700:- 

7:o) att under ”lån” beräknat belopp till amortering å den svävande skulden skulle höjas från 

3,000 kronor till 7786:41, varigenom bristen att uttaxera  ökas med 4786:41. 

Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist av kronor 406,066:37, sålunda enligt 

punkterna 4, 5 och 6 ovan borde minskas med 7,910 kronor samt enligt punkt 7 ökas med 

kronor 4,786:41, alltså en minskning utöver ökningen av kronor 3,123:59, återstod till 

utaxering en brist av kronor 402,942:78, med anledning varav Beredningsnämnden hemställt, 

att stadsfullmäktige med godkännande i övrigt av de föreliggande staterna ville till täckande 

av nämnda brist fastställa en uttaxering av 6 kronor 45 öre pr bevillningskrona av 62,471:75 

bevillningskronor. Slutligen hade Beredningsnämnden föreslagit, att summan av i general-

förslaget beräknade avkortningar måtte fördelas mellan kommunen och skolan efter det 

uttaxerade beloppet; 

eller på kommunen………………kr.28,076:27 

på skolan…………………………kr.  7,000.- 

tillhopa…………………………...kr.35,076:37 

Stadsfullmäktige beslöt att göra följande ändringar i och tillägg till dessa Beredningsnämn-

dens förslag: 

att på grund av stadsfullmäktiges under § 8 här ovan i protokollet fattade beslut utgiftsposten i 

Drätselkammaren under 17 n § 7 å 14,000 kronor till iordningställande av kvarteret Loet samt 

inkomstposten under 1 lån å samma belopp, skulle utgå samt att i stället under 17 n skulle 

upptagas ett anslag å 3,500 kronor till planeringsarbeten i kv. Loet; bristen att uttaxera ökas 

med 3,500:-; 

att enär i elektricitetsverkets stat en felräkning å 1,000 kronor förekommer, under rubrik 25 

upptagna poster, å inkomstsidan ”nyanskaffning och underhåll av värdeökningsnatur” och å 

utgiftssidan ”överskott” minskas med samma belopp 1,000 kronor till 22,930 kronor samt att 

under rubrik 37 diverse inkomster upptagen post ”överskott från elektricitetsverket” minskas 

med 1,000 kronor, vilket åstad kommer en ökning i uttaxeringen med 1,000 kronor.; 

att enär i generalsförslaget bristen i folkskolestyrelsens stat på grund av felskrivning upptagits 

till 91,500 kr, i stället för 95,100 kr., i generalförslaget upptaga sistnämnda belopp, varigenom 

bristen att uttaxera ökas med 3,600 kronor.; 

att till utjämning av dessa ökade utgifter anslagsposten i Drätselkammarens stat under 1 lån å 

kr. 7,786:41 till amortering å den svävande skulden utgå och utgiftsposten i generalförslaget 

”beräknade avkortningar” skulle minskas med kr. 313:59, varigenom bristen att uttaxera 

minskas med 8,100 kronor. 

Med godkännande i övrigt av Beredningsnämndens samtliga här ovan upptagna förslag 

fastställde stadsfullmäktige till täckande av den i staten förefintliga brist å kr. 402,942:78 en 

uttaxering för år 1916 av 6 kronor 45 öre per bevillningskrona av 62,471:75 bevillnings-

kronor. Då för kyrkan förut bestämts en uttaxering av 55 öre per bevillningskrona, kom 1916 

års utskylder i sin helhet att belöpa sig till 7 kronor per bevillningskrona. 

 



§13. 

På hemställan av Beredningsnämnden beslöt stadsfullmäktige i enlighet med bestämmelsen i 

§ 15 av gällande Kungl.förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelse till allmän 

rådstuga och stadsfullmäktiges sammanträden under nästkommande år skola införas i 

Norrbottens-Kuriren, Norrskensflamman och Norrbottens-Tidningen. 

 

§14. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöt stadsfullmäktige att företaga val av sex ledamöter 

och lika många suppleanter i 1916 års taxeringsnämnd för Luleå stads, samt utsagos därvid: 

till ledamöter:                                                                 till suppleanter: 

bagaren C.Marklin,                                                         snickaren B.A.Hellsten, 

lokföraren E.Säfbom,                                                      järnhandlaren K.A.Lind, 

stadskassören J.O.Dahl,                                                  exekutionsbetjänten G.Wetter, 

handlanden W.Thurfjell,                                                 grosshandlaren M.Linquist, 

bankdirektören S.Forsgren                                              bankkamreraren H.Flodmark, 

maskinisten E.Sandberg.                                                 lokföraren N.Falk. 

 

Därjämte beslöts, att suppleanterna skulle anses vald var och en för den ledamot, som hade 

samma ordningsföljd som suppleanten. 

 

§15. 

Vid härefter företagna i Drätselkammaren för åren 1916-1919: herrar K.A.Nordin, P. 

Edström, H.K.Brändström, A.H.R. Sjöstedt och H. Fernlund; 

Till suppleanter i Drätselkammaren för samma tid: herrar L. Brännström, E.P. Lantz och S. 

Forsgren; 

till ledamöter i Hamndirektionen för år 1910: herrar G. Burström, N. Falk, L. Nordlander, L. 

Hjelm och K.A Nordin; 

till suppleanter i Hamndirektionen för år 1916: herrar P.Th. Aurén, K. Mattson och Karl 

Olsson; 

till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen för åren 1916 – 1919: herrar H.T. Berlin, A. Gullberg och 

Axel Nilsson samt fru Märta Sundström; 

till suppleanter i samma styrelse: fru Jenny Johansson och herr A. Ulander för åren 1916 – 

1919 samt herr C.A. Vikén för åren 1916 – 1917; 

till ordförande i Fattigvårdsstyrelsen herr H.T. Berlin med 14 röster samt till vice ordförande 

herr A.Gullberg med 17 röster; 

till ledamot i styrelsen för Pantlånekontoret för åren 1916 – 1918: herr J.A. Thorslund samt 

till suppleant för samma tid herr N.O. Lundström; 

till delegerad för flickläroverket för åren 1916-1917 herr H.F. Pira samt till suppleant för 

samma tid herr C.J. Bergström; 

till ledamöter i Planteringsnämnden för åren 1916 – 1918: herrar C.J. Bergström, A. Ulander 

och G. Engman; 

till ledamöter i Handels- och Sjöfartsnämnden för åren 1916-1917: herrar A.J. Westerberg, H. 

Örtenblad, W. Jäger, N.O. Lundström, G. Nyberg, J.A. Thorslund och O. Linder; 

till ledamöter i Brandstodskommittén för Städernas allmänna Brandstodsbolag för 1916; 

herrar C.A. Flemström och N.J. Nordström; 

till suppleanter i samma kommitté för år 1916: herrar J. Vikberg och Jonas Carlsson; 

till ledamot i Luleå Utskänkningsbolags styrelse för åren 1916 – 1918:: herr H.K. Brändström 

efter lottning med herr N. Falk, som erhöll lika röstetal; 

till suppleant i samma stryrelse för samma tid: herr J.G. Roth; 



till revisorer av stadens räkenskaper för år 1915: herrar E. Lindblad, K. Liljekvist och K. 

Mattsson; 

till deras suppleanter: herrar R. Jacobsson, E. Kruse och E. Berlin; 

till revisorer av Läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1915: herr S. Forsgren samt till 

dennes suppleant herr C. Olsson; 

till revisor av Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper för år 1915: herr H. Flodmark med 13 

röster; 

till dennes suppleant: herr E. Kruse; 

till revisor av länets arbetförmedlingsanstalts räkenskaper för år 1915: herr E. Hage med H. 

Björklund som suppleant; 

till ledamöter i Hästuttagningsnämnden för åren 1916-1919: herrar N.O. Lundström,C.A. 

Baudin, O. Linder och C.A. Gowenius; 

till suppleanter i samma nämnd för samma tid: herrar J. Asplund och C.J. Andersson. 

 

§16. 

Vid företagen utlottning av de ledamöter och suppleanter i Pensionsnämnden, som vid 

innevarande års slut skola ur nämnden avgå, utlottades av ledamöterna herrar K.V.Palm, G. 

Wetter och N. Boman samt av suppleanterna herrar C.A.Palm, J.V. Bergman och P.A. 

Nordström. Vid därefter företaget val blev samtliga, de utlottade omvalda för åren 1916- 

1919. 

 

§17. 

Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från Magistraten med tillkännagivande att 

vid förrättat val den 10 i denna månad till Stadsfullmäktige för en tid av fyra år, räknade från 

och med den 1 januari 1916 utsetts följande personer, nämligen: rektor H. Wallin, förste 

landtmätaren H.K. Brändström, handlanden W. Thurfjell, lokföraren N. Falk, konsistorinota-

rien A. Carlgren, handlanden P. Th. Aurén, snickaren B.A. Hellsten, domprosten J. Hansson, 

kassören Axel Nilsson, kommissionären Algot Lind, distriktschefen C.A. Schultz, 

bankvaktmästaren C Lindgren, folkskolelärarinnan Elin Bohlin, skolföreståndarinnan Anna 

Svensson och maskininspektören J.O. Svensén. 

 

 

§18. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

1:o) En framställning från stadens arbetslöshets- och hjälpkommitté om ersättning till 

kommitténs ordförande för åren 1914 och 1915. 

2:o) Frimurarelogen Ultima Thules begäran om rätt till utskänkning av spritdrycker. 

 

§19. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

1:o)   Hamndirektionens begäran att få köpa stadens tomr n:r 7 i kvarteret Ripan; 

2:o) Hamndirektionens framställning om ett tilläggsanslag å 2,200 kronor till södra 

hamnplanens ordnande; 

3:o) En framställning från A.V. Falk m.fl om inledande av elektrisk belysning till 

Mjölkudden; 

4:o)  En framställning från A.V. Falk m. fl. om uppsättande av vattenkastare i Mjölkudden; 

5:o) E.A. Salanders begäran om bidrag av staden för uppförande av en stödmur för fastigheten 

n:r 182 a; 

6:o) Av Kungl. Lotsstyrelsen anförda besvär över Länstyrelsens beslut i fråga om sökt 

åläggande för staden att upplåta en tomt åt Lotsverket. 



 

§20. 

Till Lönenämnden remitterades en framställning om ersättning från hushållerskan vid fattig-

gården om löneförhöjning. 

 Som ofvan 

Justerat                                                       På Stadsfullmäktiges vägnar: 

A.Ljungberg                                             A.Ljungberg/A.Holm 

C.A.Flemström 

S.Forsgren” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 december 

1915. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander och Mattsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 14 december föredrogs och justerades. 

 

§2. 

En från Luleå stads lönenämnd inkommen anhållan om uppgift dels å de sportler och öfriga 

extra inkomster som Hamnservisen Carl Friberg och Hamnbetjänten B. Jansson uppburit 

under de senaste åren dels och beträffande arten af det arbete, arbetets varaktighet under 

hvarje år m.m för Hamnbetjänten Jansson under dennes anställning i Hamnens tjänst före år 

1903 remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§3. 

Sedan Hamnmästaren jämlikt honom lämnadt uppdrag inkommit med yttrande öfver en af 

Kammarskrifvaren B.Ridderstråhle gjord framställning om förhöjt arvode för utarbetandet af 

vissa uppgifter om export och import i Luleå hamn under år 1915, beslöt Hamndirektionen på 

de skäl som af Hamnmästaren i afgifna yttrandet anförts att bevilja Ridderstråle en ersättning 

af 300 kronor för under år 1915 lämnade dylika uppgifter. 

§4. 

Direktionen för bron öfver Luleå älf vid Edefors hade genom arbetsledaren Kapten C.Skar-

stedt anhållit att få under cirka en månads tid förnya Hamnen tillhöriga 3 större stensaxar 

äfvensom ett handvindspel och två skruflyftblock med kättingar. Sedan Hamnmästaren 

upplyst, att Hamnen endast ägde två stensaxar medan däremot icke något vindspel eller 

skruflyftblock, som kunde uthyras, beslöt Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i 

uppdrag att till Hamndirektionens sammanträde den 14 nästkommande december inkomma 

med utredning om lämpligheten och behovet av anordnande av kaj på hamnens bekostnad vid 

de ifrågavarande tomterna, varjämte uppdrogs åt sekreteraren att till samma tillfälle inkomma 

med utredning beträffande stadens rätt att utmed ovan berörda tomter framdraga kaj. 

 

Justerat 14/12 1915                                          Som ovan 

Gustaf Burström”                                             In fidem 

                                                                          Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 december 

1915. 



 

Närvarande: herrar C.Lindgren, Gullberg, Nilsson, Ahlström, Jonsson och J. 

Lindgren, fruarna Sundström och Johansson, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollen för den 18 och 30 november 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för januari månad 1916.  

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 152 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under december månad, 

uppgående till kr. 780:56. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen, att följande priser skulle debiteras andra kommuner för till deras understöds-

tagare lämnad ved, nämligen för björkved kr. 19:50 pr. famn, för barrved kr. 16:50 pr. famn, 

kajved kr. 13:- pr. famn och spinkved kr. 9:- pr. famn. 

 

§6. 

Till ledamöter i beredningsutskottet under år 1916 valdes herrar Berlin och Gullberg samt 

fröken Sundberg med herr Nilsson och fru Sundström som ersättare. 

 

 

§7. 

Att under år 1916 granska och utanordna till styrelsen ingifna räkningar utsågos herr Gullberg 

och fru Sundström. 

 

 

§8. 

Till investeringsmän utsågos herrar Gullberg och Ahlström samt fru Sundström. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen utackordera Viola Johanssons son Folke hos fru Emma Johansson mot en 

ersättning af 15 kronor pr. månad och skulle hvad styrelsen sålunda komme att få för honom 

vidkännas, utsökas hos vederbörande kommun. 

 

§10. 

På därom gjords framställning beviljades arbetaren G.A.Holmberg, Sandåkern, Umeå, ett 

arvode af 10 kronor pr. månad f.o.m. den 1 januari 1916 såsom bidrag till flickebarnet Ebba 

Eugenia Viktoria Jonssons vård och uppfostran. 

 

§11. 

Föredrogs och godkändes kvitteringslistan å fosterbarnsarvoden för fjärde kvartalet, slutande 

å kr. 1723:50. 

 

§12. 



En skrifvelse från Kungl. Pensionsstyrelsen angående utbetalning af understödsbelopp till 

under styrelsens målsmanskap stående understödstagare föredrogs och lades till handlingarna.  

 

§13. 

Stadsfullmäktiges protokoll för den 25 november 1915, § 10, angående ett anslag mot 

redovisningsskyldighet till slumverksamheten för år 1916 af i ett för allt 400 kronor att upp-

tagas i fattigvårdstyrelsens stat för nämnda år föredrogs och lades till handlingarna. I samband 

härmed beslöt styrelsen, att förmånen af fri ved till slumstationen skulle indragas. Mot detta 

beslut reserverade sig herr Gullberg i en detta protokoll bilagd skifvelse. 

 

§14. 

Sedan stadsfullmäktige remittrerat en från Britta Holmvall inkommen ansökan om erhållande 

af pension till drätselkammaren för yttrande, hade kammaren vid sammanträde den 14 

december 1915 beslutat remittera ärendet till fattigvårdstyrelsen med erhållan att styrelsen vill 

afgifva yttrande i saken. Vid föredragning häraf beslöt styrelsen göra det uttalandet att Holm-

vall, som en längre tid åtnjutit understöd i form af hyresbidrag, befunne sig i synnerligen 

fattiga omständigheter, men att styrelsen det oaktadt af formella skäl icke ansåg sig kunna 

tillstyrka någon pension från staden, då Holmvall icke varit anställd i stadens tjänst. 

 

§15. 

Konungens Befallningshafvande i Norrbottens lön utslag i fattigvårdsmål rörande Johan 

Oskar Johansson föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§16. 

Till byggnadskomitén remitterades för yttrande det af stadsfullmäktige vid sammanträde den 

25 november 1915 till styrelsen återremitterade förslaget till inrättande af en kommunal 

arbetsinrättning m.m. 

 

§17. 

Till ledamot i byggnadskomitén efter herr Lindgren utsågs herr Berlin, sammankallande. 

 

 

§18. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Hulda Hanssons och Hulda Lovisa Sandgrens 

vård å sanatorium samt Algot Hjältes vård å Luleå lasarett. 

 

§19. 

På därom gjord framställning beviljades arbetaren Daniel Eriksson medel till inköp af ett par 

lappskor. 

 

§20. 

Till fattigvårdare efter fru Elsa Nyberg, som afsagt sig uppdraget, utsågs fru Mimmi Falk. 

 

§21. 

Beslöt styrelsen bifalla en af Hvita Bandets trädgårdskomité gjord framställning att äfven 

under år 1916 i och för potatisodling få diponera det område vid begrafningsplatsen, som 

under innevarande år upplåtits åt komitén för samma ändamål. 

 

§22. 



Till distriktsföreståndare i första distriktet efter herr Gullberg, som afsagt sig uppdraget, 

utsågs fru Märta Sundström och till hennes efterträdare i fjärde distriktet fröken Ellen 

Sundberg. 

 

§23. 

På därom gjord framställning beviljades sömmerskan Elin Johansson en half famn ved. 

 

§24. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 8 december: Maria E. Drugge 

den 27 december: Bror Axel Nilsson, Märta Ingeborg Nilsson, Astrid Maggi Nilsson, Beda 

Gullberg, Isak Löfdahl, samt att följande utgått, nämligen den 10 december: Maria E. Drugge, 

den 16 december Karl Emil Englund. 

 

§25. 

Diakonissans rapport öfver december månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§26. 

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Katarina Daniels-

dotter Wikström. 

Som ofvan 

Justeras:                                                     Å tjänstens vägnar: 

H.J.Ringnell                                               J.O.Dahl 

M.Sundström 

Alf Gullberg” 


