
Protokoll 1916 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 3 januari 1916. 

 

Närvarande:Herrar Brändström, Edström, Fernlund, Ljungberg, Nilsson, Sander, och 

Sundström. 

 

§1. 

Sedan drätselkammaren i enlighet med föreskrift uti § 4 af reglementet utan kallelse 

sammanträdt för fullgörande af i nämnda paragraf bestämda ärenden företogs nu först med 

slutna sedlar val af ordförande och vice ordförande, och valdes till ordförande: förste 

landtmätaren H.K. Brändström med 6 röster, hvarjämte 1 röst tillföll herr Schultz. 

Drätselkammaren beslutade vidare att betsämma följande fördelning af kammarens 

ledmöter och suppleanter på de båda nämnderna: att förutom herr Ljungberg ledamöterna 

herrar Edström, Nilsson, Nordin och Sandström skulle tillhöra ekonominämnden med herrar 

Lindqvist, Lantz och Forsgren som suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning samt att 

tekniska nämnden skulle förutom herr Brändström utgöras af ledamöterna herrar Fernlund, 

Sander, Schultz och Sjöstedt och af suppleanterna herrar Nilsson, Brännström och Ahlström, 

att inträda i här nu nämnd ordning. 

 

§2. 

Beslutade drätselkammaren att verkställa föreskrifven granskning af drätselkontorets 

kassarapporter genom tvenne förtroendemän, hvilka skulle bland kammarens ledamöter och 

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

 

Som ofvan 

Justeras   A tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                            K.H.Santesson” 

 

 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 januari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Ullman och stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Till nämndens ordförande under innevarande år valdes enhälligt tjänstförrättande 

borgmästaren. 

 

§2. 

Protokollet för den 2 december 1915 föredrogs och justerades. 

 

§3. 

På därom gjord framställning beviljades v. Häradshöfding S. Tornberg anstånd till den 1 

oktober 1916 med vissa föreskrifna förändringsarbeten i fastigheten n:r 7 i kvarteret Ejdern. 

 



Som ofvan 

Justeras:   Å tjänstens vägnar 

P.Sandström                                             J.O.Dahl” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde vid Luleå stads folkskolestyrelse den 7 jan 1916. 

 

Närvarande: Herr A.Gullberg, O.Åhrström, H. K.Hultström, D.Andersson, M.Lindqvist, 

B.A.Hellsten, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt underteckn.sekr. 

 

§1. 

Herr H.Hultström och fröken Märta Bucht erhölls i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Till ordförande under år 1916 valdes hr A.Gullberg med sex röster. En röst tillföll hr 

G.Landström. 

 

§3. 

Till v.ordf. valdes hr G.Åhrström med sex röster. En röst tillföll herr H.K.Hultström: 

 

§4. 

Drätselkontoret bemyndigades att även under år 1916 handhava folkskolestyrelsens 

räkenskaper. 

 

§5. 

Folkskolestyrelsen beslöt tillsätta en ekonominämnd bestående av fem ledamöter och två 

suppleanter. Samtliga avgående ledamöter och suppleanter omvaldes. 

 

§6. 

Styrelsen beslöt tillsätta en undervisningsnämnd bestående av fyra ledamöter och två 

supplanter. Till ledamöter valdes herr O.Åhrström, K.H.Hultström och O.E.Wester samt 

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

 

§7. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att själf utgöra barnavårdsnämnd, hvarför val af särskild sådan 

icke skulle äga rum. 

 

§8. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att antingen själv eller genom en eller två personer låta 

utanordna räkningar på skolkassan. 

 

§9. 

Till tillsyningsman för Karlsviks skola under år 1916 utsågos direktör G.Tillman. 

 

§10. 



Befattningarna som tillsyningsmän från de olika skolklasserna i stadens, Mjölkuddens och 

Notvikens skolor förklarades fördelades bland folkskolestyrelsens ledamöter enligt samma 

ordning som under år 1915. (Se protokoll för den 5 jan 1915 §11) 

 

§11. 

Överlärare P.Edw.Lindmark, som under år 1912 på förordnande skött överläraretjänsten vid 

Luleå stads folkskolor och sedan den 1 jan 1913 såsom ordinarie innehaft samma tjänst hade 

hos folkskolestyrelsen anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt styrelsen tilldela honom så 

lydande vitsord: 

 

Undervisningsskicklighet                                                                Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och 

i övrigt leda ungdomars uppfostran                                                 Berömlig; 

Nit                                                                                                    Berömligt,  

Vandel                                                                                              Hedrande; 

varjämte folkskolestyrelsen betygade att hr Lindmark på berömligt sätt fullgjort samtliga till  

överlärarebefattningar hörande åligganden, varigenom tillerkänt sig folksskolestyrelsens 

synnerliga förtroende. 

 

§12. 

Från lärarinnan vid Notvikens skola hade inkommit en anmälan, att vaktmästaren vid 

samma skola underlåtit att elda den 16 dec. sistl. år, trots att han erhållit meddelande att 

skolan skulle fortsätta undervisning. Dessutom hade från en del föräldrar inkommit i en 

skrivelse med klagomål över eldningen i samma skola. Med anledning härav beslöt 

folkskolestyrelsen tillsätta en kommité av tre personer, som skulle utordna och inkomma till 

styrelsen med redogörelse, varjämte lärarinnan fröken Vera Magnusson och vaktmästaren R. 

Johansson skulle kallas att infinna sig vid det sammanträde, då detta ärende ånyo förelågo 

till behandling. Till ledamöter av denna kommitté utsågos herr ordföranden, D. Andersson 

och överläraren. 

 

§13. 

Småskollärarinnan Hilma Nyman hade anhållit om tjänstledighet under vårterminen för 

enskilda angelägenheters vördnad, och biföll styrelsen denna hemställan. Till vikarie utsågs 

lärarinnan Fanny Eklund. 

 

§14. 

Folkskollärarinnan Georgina Dahls anhållan om tjänstledighet under tiden 15 jan 29 febr. på 

grund av sjukdom blev bifallen. Till vikarie utsågs fru Anna Hallberg. 

 

§15. 

Från ekonominämnden anmäldes, att desamma inköpt 500 hl koks från folkskolan i Karlsvik 

till ett pris av 2:85 kr. per seth. 

 

§16. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att försälja två kaminer från Västra skolan. 

 

§17. 



Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att inköpa undervisningsmateriell för ett belopp 

intill tre fjärdedela rav en för detta ändamål anslagna medel. 

 

Dag som ovan 

Justerat med den i §7 gjorda                   Alfr. Gullberg/P.Edw.Lindmark 

ändringen: 

Harald Hultström 

Märta Bucht” 

 

 

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

januari 1916. 

 

Närvarande: Herrar H.K. Brändström, Fernlund, Sander, Sjöstedt och L.Brändström. Stads-

ingenjören och Brandchefen. 

 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 6 december 1915. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af F.J. Holmqvist hos Kungl. Maj:t 

gjord ansökan om tillstånd till anläggandet af ett eget hem å Luleå stads donationsjord. 

Sedan stadsingenjören inkommit med af kammaren infordradt yttrande, däri han på anförda 

skäl afstyrker bifall till sökandens ansökning, beslutade nämnden att återställa 

remisshandlingen till stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville med stöd af 

hvad stadsingenjören i stt närlagda yttrande anfört afstyrka bifall till Holmqvists ansökning. 

 

 

 

§3. 

Hos drätselkammaren hade vägdirektionen för Neder-Luleå sockens del af vägbyggnaden 

Luleå och Hertsön gjort förnyad framställning att kostnadsfritt eller mot rimlig ersättnig få 

taga c:a 1000 kbm, bindjord från bottnen i stadens grusgrop å Svartön. Medan 

stadsingenjören i afgifvet yttrande föreslagit att vägdirektionen skulle medgifvas rätt att från 

af stadsingenjören anvisad plats i grustaget uttaga c:a 1000 kbm, mot en afgift af 25 öre pr. 

kbm., beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att lämna bifall till stadsingenjörens 

förslag med den ändrig att afgiften skulle utgå med 20 öre pr. kbm. 

 

§4. 

Innehafvaren af s.k. grindvaktsbostället å Notviken C.J. Johansson hade i skrifvelse till 

drätselkammaren anhålit att få erforderligt virke uttsämplat å stadsskogen för underhåll af 

boställets gärdesgårdar äfvensom ved af torr och skada skog för boställets behof. Sedan 

stadsingenjören i afgifvet yttrande dels hänvisat till arrendekontraktets bestämmelse om 

arrendatorns rätt till vidnfällen och torrt ris till vedbrand dels meddelat att revirförvaltaren, 

som för sin del tillstyrker ansökningen, lämnat den uppgift att fullt tillräckligt med 

gallringsskog för reparation af stängslet finnes, beslutade nämnden att bifalla sökandens 



framställning; och skulle utdrag af protokollet delgifvas revisförvalatren för verkställande af 

utstämplingen ifråga. 

 

§5. 

Sedan stadsbyggmästaren inkommit med yttrande öfver Robert R. Ruthbergs förnyade 

ansökan om tillstånd att få fullborda en utan tillstånd uppförd nybyggnad å vreten n:r 134 – 

135 beslutade nämnden att remittera ärendet till stadskamreraren för ytterligare utredning. 

 

§6. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare till drätselkammaren öfversändt kopior af tvänne 

skrifvelser till Elekr.A.B.Fram angående af bolaget insända räkningar å utförda elektriska 

arbeten dels i saluhallen dels i stadshuset, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet 

att remittera räkningarne till t.f. föreståndaren för elektricitetsverket för möjligast noggranna 

undersökning. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne stadsfullmäktiges protokoll för sammanträdet den 25 

nov. 1915 beträffande §§ 3,4,6,7,12,13,16 och 17. 

 

§8. 

Föredrogs ett från Arbetslöshets- och hjälpkomitén inkommit protokollsutdrag med 

hemställan att stenkrossen måtte repareras och omedelbart igångsättas. Sedan upplysts att 

krossen vore igång sedan den 14 nästlidne december lades protokollsutdraget till 

handlingarne. 

 

§9. 

Vid föredragning af från flottningschefen Axel Österberg inkommit intyg öfver verkställd 

besiktning af den af drätselkammaren beslutade ombyggnaden af kistorna till fisket vid 

Edefors laxfiske antecknades, att Österberg funnit byggnaderna uförda med största omsorg 

och noggrannhet; och beslutade Nämnden att utanordna entrepenadsumman, 600 kronor. 

 

§10. 

Föredrogs och lades till handlingarna en skrifvelse från Stadskamreraren angående af honom 

utanordnadt förskott till vid vägbyggnaden Luleå  - Hertsön skadade arbetaren A.Borg. 

 

§11. 

Sedan Jägmästaren i Bodens revir i afgifvet förslag till stat för stadsskogen för innevarande 

år upptagit bl.a, en extra afverkning à 1000 kbm, utöfver hushållningsplanen, hade han 

under hand anhållit att, då det kunde befaras att förslaget skulle vinna bifall hos 

vederbörande myndigheter endast på det villkor att denna extra afverkning komma att anses 

som ett förskott på den normala afverkningen under de följande åren, drätselkammaren ville 

afgifva yttrande i ärendet. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden, som ansåg det 

vara för staden fördelaktigast att såsom hushållningsplanen afser från stadsskogen erhålla 

ungefär samma virkeskvantitet år efter år, hvilket nämligen ungefär motsvarar stadens 

normala årsförbrukning af ved, timmer och öfrigt virke, att icke tillstyrka den föreslagna 

extra afverkningen, om därmed afses att densamma skall komma att afräknas på kommande 

årens normala afverkningskvantiteter. Nämnden beslutade vidare, då enligt jägmästarens 



inhämtade åsigt en extra afverkning af förenämnda omfattning vore nödvändig ur ren 

skogsvårdssynpunkt, göra det uttalandet att staden gärna ser att under sådana förhållanden 

en extra afverkning göres, men endast under förutsättning att afdrag icke göres på de 

följande årens normala afverkningsbelopp enligt hushållningsplanen. 

 

§12. 

Till stadsingenjören remitterades för yttrande 

1:o) C.J.Anderssons anhållan om tillstånd till vattenledningsanläggningar inom staden; 

2:o) Robertsviks ångsågs anhållan om att få upptaga en kanal genom karantänkajen. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en ansökan från jordägaren Hans A. 

Hornberg om tillstånd till att uppföra en uthusbyggnad å honom tillhörig mark å 

Mjölkudden. Sedan stadsingenjören i afgifvet yttrande meddelat, att ansökan afsågs 

byggandet af ett uthus å vreten n:ris 465 – 475 i st. f. den nu befintliga gamla uthuslängan, 

som består af flere vid olika tillfällen sammanbyggda mindre snygga delar, beslutade 

nämnden på tillstyrkan af stadsingenjören och stadsbyggmästaren att hos stadsfullmäktige 

hemställa bifall till sökandens framställning. 

 

§14. 

T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrifvelse anmält att verkets förre 

föreståndare, ingenjören R. Bergman, i denna sin egenskap låtit införa serviser till fastigheten 

Sillen N.r 7 från Sandviksgatan öfver tomt n:r  4 i samma kvarter, hvilken åtgärd kan åsamka 

staden stor kostnad för omändring af servisen vid ett eventuelt bebyggande af tomt n:r 4. 

Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till t.f. föreståndaren för 

elektricitetsverket att bestämma lämplig ändrad plats för servisledningens införande till 

fastigheten i fråga. 

 

§15. 

Sedan t.f föreståndaren för eletkricitetsverket inkommit med yttrandet öfver C. Skarstedts 

m.fl. framställningar em elektrisk lednings framdragande till Bergviken och Lulsundet, 

beslutade nämnden att, sedan handlingarna blifvit kompletterade med karta och 

kostnadsförslag, dessa skulle delgifvas nämnden ledamöter i tur och ordning. 

 

§16. 

Brandchefen hade i till drätselkammaren afgifven rapport under förmälan att brandmannen 

n:r 1 O.K Lundberg vid inspektion den 6 innevarande januari kl. 1,22 f.m. befunnits vara 

frånvarande från stationsvakt föreslagit att drätselkammaren vill förklara Lundberg, som 

omedelbart försatts ur tjänstgöring, afskedad för upprepad frånvaro från vakt. Af rapporten 

antecknades vidare dels att Lundberg en gång förut gjort sig skyldig till samma förseelse, då 

han i januari 1915 var frånvarande från telegrafvakt, för hvilken förseelse han af brandchefen 

då ådömdes förlust af 3 fridagar dels att brandchefen från tillförlitligt håll erhållit anmälan, 

att Lundberg upprepade gånger gjort sig skyldig till samma förseelse. Vid föredragning af 

ärendet beslutade nämnden att, sedan Lundbergs skriftliga erkännande af de upprepade 

förseelserna förelåge, han omedelbart skulle erhålla afsked från sin befattning hos 

brandkåren; och skulle protokollet i denna del genast justeras. 

 



§17. 

Beslutade nämnden att på af stadskamreraren i skrifvelse anförda skäl sänka årliga 

arrendeafgiften från 5 till 3 kronor för det af A.T. Olsson arrenderade området af 216,59 kvm. 

af fastigheterna 196 och 201. 

 

§18. 

På förslag af brandchefen beslutade nämnden att från Stocholm stads brandkår inköpa 1 par 

lokselar med tillbehör för ett erbjudet pris af 150 kronor. 

 

§19. 

Sedan t.f. föreståndaren för elektricitetsverket i till drätselkammaren i till drätselkammaren 

ställd skrifvelse hemställt att nämnden ville på i skrifvelsen anförda skäl taga i öfvervägande 

om icke lämpligt vore att i samband med nu till utförande beslutad reparation af och utbyte 

af kärl till hälften af elektricitetsverkets accumulatorbatteri samtidigt utöka batteriets 

kapacitet med 40 %, hvilket skulle draga en kostnad af kronor 12530:-, beslutade nämnden 

vid behandling af ärendet, att arbetet ifråga skall utföras så, som för närvarande är bestämt. 

 

Som ofvan 

Justeradt 7/2 1916                                      Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström.  K.H.Santesson” 

 

 

Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 8 januari 1916. 

 

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

Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. An-dersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, 

Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. 

Andersson, Sölvén, Hage, Gillqvist, Widlund, Fors-gren, Schultz och Fru Bohlin, varemot 

som frånvarande antecknades Herr Svensén. 

Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos Herrar Westerberg och Thurfjell att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 11 i 

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

 

§2. 

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

Fernlund med 17 röster; 12 röster tillföllo Herr Falk. 

 

§3. 

Utsågs Herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 16 röster; 12 röster 

tillföllo Herr Falk och 2 röster Herr Wallin. 

 

§4. 

Antecknades, att Herr Svensén under behandlingen av det i föregående paragraf 

omförmälda ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 



§5. 

Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i Stadsfullmäktiges beredningsnämnd 

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

förenade sig om detta yrkande samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde nio, 

förklarade Ordföranden, att valet jämlikt gällande bestämmelser skulle förrättas 

proportionellt. 

Vid valet avgåvos 30 röstsedlar, varav 17 med partibeteckningen ’moderata gruppen’ och 13 

med partibeteckningen ’vänstern’. Då 9 platser vid valet skulle besättas, tillföllo alltså 5 

platser moderata gruppen och 4 platser vänstern. 

Samtliga den moderata gruppens valsedlar upptogo de fem första namnen i följande 

ordning: Herrar Ljungberg, Wallin, Westerberg, Brändström och Fernlund. 

Samtliga vänsterns valsedlar upptogo de fyra första namnen i följande ordning: Herrar Falk, 

Thurfjell, Widlund och Lindgren. 

Valda blevo alltså med tillämpning av rangordningsregeln Herrar Ljungberg, Falk, Wallin, 

Thurfjell, Westerberg, Widlund, Brändström, Lindgren och Fernlund. 

 

§6. 

Magistraten hade infordrat Stadsfullmäktiges yttrande över ett från Luleå 

Utskänkningsbolag inkommet anbud å övertagandet emot i lag föreskrivna avgifter och 

skyldigheter av all detaljhandel med brännvin i Luleå stad för år 1916. 

Beredningsnämnden hade vid behandling av detta ärende hemställt, att Stadsfullmäktige 

mätte förklara sig ej hava något att erinra emot antagande av bolagets anbud. 

Vid detta ärendes behandling i Stadsfullmäktige framställdes yrkande om dess 

bordläggning, och då vid anställd votering 13 röster avgåvos för detta yrkande och 16 röster 

för ärendets omedelbara avgörande, hade alltså Stadsfullmäktige beslutit att bordlägga 

ärendet till nästa sammanträde. 

 

§7. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Herr Wallins motion om anordnande på försök för ett år av en verksammare indrivning 

av grundavgifterna till pensionsförsäkringen; 

2:o) Slumsystrarnas framställning om erhållande av fri ved åt slummen. 

 

§8. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Rådman P. Sandströms avsägelse av ledamotskap i lönenämnden; 

2:o) Länsnotarien O. Forsgrens avsägelse av uppdragen såsom ledamot i Byggnadsnämnden 

och god man för tillsyn över förmynderskap. 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

 A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, A. J. Westerberg, W. Thurfjell. 

 

År 1916 den 11 januari efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, betygar 

Å tjänstens vägnar: 



A. Holm.” 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 9 

januari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nilsson, Nordin och Lindqvist. 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 14 december 1915. 

 

§2. 

Valdes rådmannen P.Sandström till nämndens vice ordförande för innevarande år. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 25 november 1915 

beträffande §§6,8,10 och 11. 

 

§4. 

Hos drätselkammaren hade poliskåren, som genom sammanskjutning av medel inköpt en 

skrivmaskin, vilken så gott som uteslutande användes i tjänstebruk å polisstationen, i 

skrivelse anhållit att de måtte erhålla behövliga färgband till maskinen på stadens bekostnad. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att lämna bifall till 

framställningen. 

 

§5. 

Nya AB Bodens Tegelbruk hade inlämnat anbud å inköp av 200 ton kolstybb, fritt levererad 

å banvagn Luleå till ett pris av 25:10 per ton om 1000 kg. Som emellertid någon rapport om, 

vilket resultat den förnyade proveldningen med småkoksen i stadshuset givit och ej heller 

väntat anbud från Statens Järnvägar inkommit bordlades ärendet till nästa sammanträde. 

 

§6 

T.f. föreståndaren vid elektricitetsverket hade med anledning av Stadsfullmäktiges beslut 

den 25 november 1915 angående nya tarfiffer för elektricitetsverket i skrivelse till 

drätselkammaren föreslagit att kammaren ville i anslutning till dessa fastställa 

betalningsterminerna till trenne och tiderna för dessa till följande: 

1 januari – 14 april. 

15 april – 15 augusti. 

16 augusti – 31 december. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla detta föreståndarens förslag. 

 

§7. 

Bordlades styrelsens för folkbiblioteket begäran om anslag till läsrumsverksamheten för år 

1915 för att behandlas i samband med uppgörande av förslag till utdelandet av de i staten för 

diverse ändamål avsatta brännvinsmedlen. 



 

§8. 

Beslutade ekonominämnden att kravmålen mot redaktörerna C.A.Nordin och C.A. Tärnlund 

för utbekommande av oguldna belysningsavgifter skulle fullföljas med konkursåtgärd. 

 

§9. 

Beslutade Nämnden att omedelbart justera detta protokoll. 

 

Som ovan 

                                                                    Å tjänstens vägnar 

                                                                    K.H.Santesson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 januari 1916. 

 

Närvarande:Herrar Burtsröm, Falk, Nordin, Aurén och Olsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

På framställt förslag omvaldes till ordförande för år 1916 Disponenten Gustaf Burström och 

till vice ordförande för samma tid Lokomotivföraren Nils Falk. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades protokollet för den 29 sistlidne december. 

 

§3. 

Sedan nya Försäkringsbolaget Hansa inkommit med offert å s.k. ansvarsförsäkring d.v.s. 

försäkring omfattande lagansvaret mot tredje och denna offert remitterats till herr 

ordföranden och Hamnmästaren för deras yttrande, föreslogs nu dessa, att Hamndirektionen 

måtte besluta att på i försäkringsbrefven närmare angifna villkor låta i nämnda bolag 

ansvarsförsäkra för skada förorsakad af stadens bogserångare, ångfärjan samt stadens hamn- 

och muddringsarbeten under en tid af 10 år för en sammanlagd årlig premie af kronor 356:70 

och fann Hamndirektion skäligt att till detta förslag bifall. 

 

§4. 

Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen återremitterat revisorernas för granskning af 

stadens räkenskaper för år 1914 anmärkning mot att 1914 års anslag för södra hamnplanens 

ordnande öfverskridits med anhållan om fullständig utredning om anledningen till anslagets 

öfverskridande beslöt Hamndirektionen vid ärendets föredragning att till stadsfullmäktige 

öfverlämna en af Hamnmästaren verkställd utredning i frågan. 

 

§5. 

Sedan Hamnmästaren på sätt protokollet för den 14 december 1915 § 11 utvisar anmodtats 

inkomma med yttrande öfver en af A.W.Falk m.fl. gjord framställning om anläggande af en 

ångbåts- och tvättbrygga å angifven plats å Mjölkudden på hamnens bekostnad, hade denne 

i inkommet yttrande hemställt, att, då isförhållandena vintertiden försvårade eller så godt 

som omöjliggjorde nödiga undersökningar, ärendet måtte få hvila för att upptagas senast i 

samband med 1917 års stat. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen lämna 



Hamnmästaren i uppdrag att så snart förhållandena sådant medgåfve verkställa 

undersökning om möjlighet för anläggande af ifrågavarande bryggor och därefter inkomma 

med kostnadsberäkning för arbetets utförande. 

 

§6. 

Sedan Hamnbokhållaren B. Fridströms anhållit om extra godtgörelse för det öfvertidsarbete 

han utfört under föregående års seglation och hamnmästaren i häröfver afgifvet yttrande 

bekräftadt, att Fridström för att medhinna de löpande göromålen ofta måst utsträcka arbetet 

utöfver den ordinarie expeditionstiden. Beslöt Hamndirektionen vid ärendets föredragning 

att återremittera detsamma till Fridström med anmodan till denne att inkomma med specifik 

uppgift på den tid hvilken han sålunda fordrade ersättning. 

 

§7. 

Eldaren å ångfärjan A.Wikström, hvilken under den tid färjan varit igång därstädes 

tjänstgjort som maskinist mot åtnjutande af för maskinisten fastställd aflöning, hade anhållit 

att äfven under vintermånaderna få komma i åtnjutande af maskinistaflöning. I infordradt 

yttrande hade Hamnmästaren anfört att Wikström vore anställd som eldare å ångfärjan mot 

en kontant aflöning af kronor 1080 för år jämte fri bostad i färjbostället å Bergnäset, denna 

senare förmån uppskattad till 120 kronor, hvadan hans sammanlagda inkomst för år 

uppginge till 1200 kronor; vidare att Wikström under de båda senaste åren under seglationen 

skött maskinen å färjan och därvid åtnjutit maskinistaflöning. Då detta emellertid icke kunde 

medföra att han gjort eller gör sig förtjänt af maskinistaflöning för hela året hade 

Hamnmästaren, ehuruväl han ansåge att Wikströms lön som eldare under nu rådande 

dyrtider skäligen borde höjas, afstyrkt bifall till framställningen. Vid föredragning af ärendet 

beslutade Hamndirektionen att på grund af hvad Hamnmästaren anfört afslå den gjorda 

framställningen.Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att på grund af 

hvad Hamnmästaren anfört afslå den gjorda framställningen. 

 

§8. 

Luleå stads arbetslöshets och hjälpkommitté hade i skrifvelse, för den händelse 

hamndirektionen hade möjlighet att bereda dem arbetstillfälle anmält att en del personer i 

staden under de senaste veckorna varit arbetslösa under kortare eller längre tid. Enligt 

honom i anledning häraf lämnadt uppdrag hade Hamnmästaren efter infordrande af anbud 

å stensprängning, forsling af nödig sten och makadamslagning: dock med den afvikelsen 

från Hamnmästarens förslag att såsom ersättning för körning af sten till arbetsplatsen finge 

utbetalas högst kr.1:75 per kbm.; och skulle arbetslöshets- och hjälpkomittén underrättas om 

de vidtagna åtgärderna. Vidare beslöts att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om ett 

anslag på 1500 kronor för ifrågavarande arbete. Protokollet förklarades i denna del genast 

justeradt. 

 

§9. 

Sedan Hamndirektionen lämnats tillfälle att afgifva yttrande öfver ett af chefen för 

Marinstaben utarbetadt förslag till nådig förordning om motorbåtstrafik, hade 

Hamnmästaren i infordradt yttrande anfört att intet synes vara att erinra mot förslaget i 

fråga, och beslöt Hamndirektionen vid ärendets föredragning att i enlighet härmed förklara 

sig icke hafva något att invända mot ovannämnda förslag. 

 



§10. 

Föredrogs och lades till handlingarna en från Norrbottens och Västerbottens läns 

Handelskammare inkommen skrifvelse med vissa erinringar mot hamndirektionens åtgärd 

att låta utkräfva hamnafgifter för år 1914 å utgående varor för hvilka afgift redan vid 

ingåendet erlagts. 

 

§11. 

En från E.A.Sundström inkommen framställning om att komma i åtnjutande af någon del af 

det med ångaren Balder inseglade beloppet remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§12. 

Sedan Luleå stads lönenämnd i anledning af för lönenämndens yttrande öfverlämnade 

ansökningar om löneförbättring åt Hamnservisen Carl Friberg och hamnbetjänten R. 

Jansson, anhållit om uppgift dels beträffande de sportler och öfriga extra inkomster, som 

nämnda befattningshafvare kunna anses hafva uppburit under se senaste åren, dels ock 

beträffande arten af det arbete, arbetets varaktighet under hvarje år, aflöningssättet och 

aflöningsförmånerna för hamnbetjänetn Jansson, hade Hamnmästaren i enlighet med honom 

lämnadt uppdrag inkommit med de begärda uppgifterna och beslöt Hamndirektionen vid 

ärendets föredragning att öfverlämna dessa af Hamnmästaren lämnade uppgifterna till 

lönenämnden. 

 

§13. 

Med bifall till en af Hamnbetjänten R.Jansson därom gjord framställning beviljades denne 6 

veckors ledighet från och med den 17 dennes. 

 

§14. 

Föredrogs Hamnspårskontorets räkenskapssammandrag för år 1915 och lades, efter beslut 

om afskrifning af kronor 72:88, hos okända godsmottagare utestående hamnafgifter, till 

handlingarna. 

 

§15. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för december månad 1915. 

 

§16. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§17. 

En af firman Larsson & Lind ingifven räkning å kronor 132:- för 1 st. manillatross kunde icke 

till betalning godkännas då någon sådan tross icke inköpts för hamnens behof. 

 

Som ofvan 

Justerat den 31 jan 1916  In fidem 

Gustaf Burström  Hilding Glimstedt” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 januari 1916. 

 



Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Grafström, Olsson samt stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Till nämndens ordförande för innevarande år valdes länsveterinär F.Rosengren med 3 röster 

af 4 afgifna. 

 

§2. 

Till nämndens vice ordförande för innevarande år valdes enhälligt stadsläkaren Per Gustav  

Olsson. 

 

§3. 

Protokollen fördd en 25 oktober samt den 10 och 22 november 1915 föredogs och justerades. 

 

§4. 

Sedan stadsbyggmästaren, som fått nämndens uppdrag att låta inmontera den nya 

desinfektionsugnen i epidemisjukhusets källare, uti skrifvelse till nämnden anmält, att 

tillräckligt utrymme härför ej funnes, beslöt nämnden på förslag af stadsbyggmästaren att 

för en tilläggskostnad af cirka 250 kronor låta utvidga källaren invid tvättstugan 2 meter åt 

öster och skulle byggnadsnämndens tillstånd härtill utverkas. 

 

§5. 

Godkändes till utbetalning en räkning från fattigvårdstyrelsen å 200 kronor för huggning och 

inbärning af ved åt epidemisjukhuset samt en räkning från vaktmästaren B.A.Larzén å 200 

kronor för uppehållande under år 1915 af vaktmästaretjänsten vid epeidemisjukhuset. 

 

Som ofvan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren                                             J.O.Dahl” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse den 17 jan. 1916. 

 

Närvarande: Ordf. herr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, D. 

Andersson, O.E.Wester, E.Kruse, f r. Lydia Sundström samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr D.Andersson och K.H.Hulström. 

 

§2. 

Till sammanträdet hade enligt beslut den 7 januari kallats lärarinnan Nora Magnusson och 

vaktmästaren R. Johansson i Notviken. Av dem hade endast Johansson infunnit sig, åtföljd 

av sin hustru. På förfrågan förklarade Johansson, att barn ofta begärt eldning, och att denna 

begäran ibland bifallits. Han sade, att barnen aldrig, honom veterligt, hämtat ved själva, då 

han alltid hade vedboden låst. Han medgav att han vid ett tillfälle sagt, att han ej eldade, om 

ej dörren hålles stängd, men förnekade att han fått yttrandet, att det ingen brasa skulle bli, 

även om de ginge till kungs. Han förnekade fortfarande, att han erhållit kännedom om att 

skolan skulle pågå den 16 dec. Fröken Magnusson skulle ha sagt till Johanssons gosse, att 



han skulle säga till sin mor, att hon finge ligga länge den 16.- Fru Johansson förnekade, att 

flickan Sahlin sagt till om eldning den 16. Likaså förnekade han bestämt, att han försökt eller 

ämnat slå fr. Magnusson. Med stöd av vad som under förhöret framkommit och av vad som 

meddelats i den rapport, som av de utsedda kommitterade, ordföranden, överläraren D. 

Andersson, inlämnats till sammanträdet, beslöt folkskolestyrelsen tilldela hr Johansson en 

varning, samt en tillsägelse att bättre fullgöra sina åligganden. Herr Andersson, som under 

diskussionen yrkat, att vaktmästaren skulle uppsägas, reserverade sig mot beslutet. 

 

§3. 

Överläraren anmälde, att stadsläkaren uttagit salarna 6,7 och 8 i östra skolan jämte skolköket 

till sjuksalar att tagas i bruk för difterisjuka, i händelse epidemisjukhusen ej skulle räcka till, 

dels att på framställning av militärbefälhavaren och stadsläkaren ett antal mobiliserade, som 

insjuknat i påssjuka, förlagts i sal 18 i samma skola. På förslag av hr Åhrström beslöt 

styrelsen med 4 röster mot 3 att ogilla åtgärden. Minoriteten röstade för hr Hultströms 

förslag, att styrelsen skulle godkänna åtgärden under förutsättning, att militärförläggningar 

ej komme att räcka längre än till skolans början. På fråga av överläraren, om beslutet finge så 

fattas, att de sjuka genast skulle avlägsnas, beslöt styrelsen med 5 röster mot 1 göra det 

uttalandet, att förläggningen av militär under inga förhållanden finge fördröja skolans 

början. 

 

§4 

Överläraren hade i till barnavårdsnämnden ställd skrivelse av den 8 jan redogjort för ett 

förhör med gossen Karl Sigfrid Boman, son till försågaren Ferd. Boman, Skeppsbrogatan 39, 

och hemställt, att barnavårdsnämnden ville besluta att skilja gossen från hemmet och söka 

plats för honom å skyddshemmet i Nederkalix och att beslutet måtte fattas pr. capsulan. 

Sedan styrelsen hade dock beslutat uppskjuta ärendet. Då ärendet nu återuppstod beslöt 

styrelsen med stöd av vad som framkommit vid förhör med gossen inför 

barnavårdsnämnden den 10 dec. 1915 och inför överläraren den 4 jan. 1916 att skilja gossen 

Karl Sigfrid Boman från hemmet och utackordera honom i enskilt hem på landet. 

Ordföranden och överläraren finge i uppdrag att bringa beslutet i verkställighet. Överläraren 

begärde att få till protokollet antecknat, att han vore övertygad om att det varit gossen 

Boman till större nytta, om styrelsen vid ärendets utsändande den 8 januari beslutat hans 

intagning å skyddshem. 

 

§5. 

Folkskolestyrelsen godkände den av stadsläkaren vidtagna åtgärden att på grund av epi-

demiska sjukdomar hålla folk- och småskolorna inom staden stängda t.o.m. den 30 jan. 

 

Dag som ovan 

Justeras   Alfr.Gullberg/P.Edw. Lindmark 

D.Andersson 

Herman Hultström” 

 

 

”Protokoll vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 19 januari 1916. 

 



Närvarande: Herrar Sandström, Falk, Santesson och Palm. Herr Tillman som kallats till 

sammanträdet hade denna dag anmält sig vara hindrad närvara. 

 

§1. 

Uppfördes och justerades protokollet för den 15 december 1915. 

 

§2. 

Uti det av lönenämnden förut beslutade och uti protokollet för den 15 december 1915 senast 

antecknade ärendet rörande ifrågasatt dyrtidstillägg åt vissa stadens befattningshavare hade 

nu tillkommit av lönenämnden infordrade uppgifter å de löneförmåner, som en del av 

nämnda befattningshavare senast åtnjutit,  efter diskussion och behandling av det material, 

som ifrågan redan förelåge, fattade nämnden följande preliminära beslut: 

att på grund av den avsevärda prisförhöjning, samt med av ledning av pågående krig skall å 

livsmedel och andra livsförnödenheter hos stadsfullmäktige föreslå att efter vissa grunder 

utgående dyrtidstillägg till de stadens befattningshavare, vilkas löneförmåner ej översteg 

2500 

kronor, att utgå för tiden fr.o.m. den 1 januari 1915 till den 1 januari 1916; dock att vid 

bestämmande av storleken av dyrtidstillägget för år 1915 hänsyn borde tagas till den 

omständigheten att nämnda prisförhöjning i viss mån från redan vid tiden för krigets början 

varjämte  vid bestämmande av huruvida befattningshavare med med hänsyn till åtnjutna  

inkomster skulle erhålla dytidstillägg, skulle iakttagas dels att, därest man och hustru  

åtnjöto inkomster vars sammanlagda belopp översteg 3000 kronor, något dyrtidstillägg icke 

skulle ifrågakomma, dels och att befattningshavare, som åtnjöto fritt logi, fri kost och fri 

beklädnad, ej skulle bekomma sådant tillägg. Tillika uppdrog lönenämnden åt sekreteraren 

att med ledning av ovangivna grunder uppgöra en förteckning åt alla de stadens 

befattningshavare som kunde komma ifrågakomma att erhålla dyridstillägg, ävensom 

verkställa uträkning å vad som skulle tillfalla varje befattningshavares under året åtnjutna 

löneförmåner dock efter fallande skala så att inkomster ej överstigande 1500 kronor tillägget 

beräknas efter 15 %, inkomster däröver t.o.m 1600 kronor efter 14 % o.s.v. t.o.m. inkomster 

överstigande 2400 efter 5 %, dels och att befattningshavare, som hade understödsplikt åt 

barn under 15 år eller annan familjemedlem, skulle utöver ovannämnda bidrag erhålla 10 

kronor för varje sådan understödstagare. 

 

Dag som ovan. 

Justeras   Vid protokollet 

P.Sandström   E.Emilén” 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 27 januari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. 

Andersson, Fröken Holm, Herr Lind, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hanson, Palm, 

Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Gillqvist, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin 

och Herr Svensén ävensom Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades 

Herrar Falk och Hage, vilka ej kunnat med kallelse anträffas. 



Därjämte övervar Herr t. f. Borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Wallin och Brändström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den l 

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

 

§ 2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra 

emot det vid senaste sammanträdet den 8 dennes förda protokoll. 

 

§ 3. 

Företogs till förnyad behandling det från senaste sammanträdet bordlagda ärende angående 

genom Magistraten infordrat yttrande över ett från Luleå Utskänkningsbolag inkommet 

anbud å övertagande emot i lag föreskrivna avgifter och skyldigheter av all detaljhandel 

med brännvin i Luleå stad för år 1916. 

Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte för-klara sig ej hava något 

att erinra emot antagande av bolagets anbud. Vid föredragning av detta ärende yrkade Herr 

Hanson, att Stadsfullmäktiges yttrande måtte avfattas i enlighet med följande till 

Stadsfullmäktige nu ingivna skrivelse: 

"Sedan Magistraten i Luleå genom remiss den 7 januari 1916 infordrat Stadsfullmäktiges i 

Luleå yttrande över en av Luleå Utskänkningsbolag gjord ansökning om detaljhandel med 

brännvin, få vi, som icke kunna biträda Beredningsnämndens förslag, härmed avgiva 

följande yttrande: 

Till en början må erinras, att Stadsfullmäktige vid sammanträde den 15 oktober 1914 med 15 

röster mot 13 beslöto, att ingen utskänkning eller utminutering av brännvin skulle äga rum i 

Luleå stad under år 1915. För-nyad motion om detaljhandel med brännvin väcktes emellertid 

på våren 1915, och vid sammanträde den 22 april 1915 fattade Stadsfullmäktige följande 

beslut: 

’att detaljhandel med brännvin skall äga rum i Luleå stad under åren 1916 — 1918; 

att utminutering endast må utövas å ett och utskänkning å två försäljningställen, 

att den ena utskänkningen eller den, som hittills 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.’ 

Vid den omröstning, som föregick detta beslut, avgåvos 15 röster för bifall och 15 röster för 

rent avslag. Ordförandens utslagsröst blev alltså utslagsgivande för ärendet. 

I förbigående må här nämnas, att Konungens Befallningshavande sedermera och i anledning 

av detta beslut med synnerligen erkännansvärt hänsynstagande till det starka 

nykterhetsintresset i staden och dess kommunalrepresentation, beviljade rättighet till 

detaljhandel med brännvin för endast ett år eller för år 1916. 

För kännedom om innebörden av Stadsfullmäktiges ovan angivna beslut, vari hänvisas: 

dels till Stadsfullmäktiges beslut av år 1912, 

dels ock till Luleå Utskänkningsbolags beslut om restriktioner, torde ett refererande härav 

vara av nöden. 



Vad beträffar Stadsfullmäktiges beslut av den 9 maj 1912, var detta av följande lydelse: 

’dels rörande utminuteringen att hos Luleå Utskänkningsbolag göra framställning, att 

densamma från och med den l instundande juli må hållas öppen endast måndagar, tisdagar, 

onsdagar och torsdagar från kl. 10 f. m. till kl. 5 e. m. samt fredagar, lördagar och dagar före 

helgdag från kl. 10 f. m. till kl. 2 e. m., ävensom att vissa personer icke må äga att därvid 

inköpa spritdrycker, nämligen sådana, som vid upprepade tillfällen blivit lagförda och 

straffade för fylleri, försumliga familjeförsörjare, begivna på drycken-skap, personer, som 

äro i åtnjutande av understöd från fattigvården och personer, som i försäljningslokalen icke 

iakttaga ett ordentligt uppförande, personer, som tillhandagå vanedrinkare med langning 

eller salning, och personer, som, ehuru ej berusade, dock synbarligen äro vad man kallar 

"rörda" av sprit, ävensom att rusdrycker ej må utlämnas till personer, som kunna antagas ej 

ha fyllt 18 år, 

dels rörande utskänkningen å den s. k. skeppsbrokällaren att hos nuvarande källarmästaren 

hemställa, att utskänkningen endast må hållas öppen söckendagar från kl. 9 f. m. till 10 e. m. 

och söndagar från kl. 2 till 4,30 samt från kl. 6,30 till kl. 9 e. m. samt att spritdrycker ej må 

serveras i större mängder än 2 supar och l halv öl åt gäst, som förtär mat för minst 15 öre, 

samt att en blivande källarmästare skall genom kontrakt tillförbindas att iakttaga samma 

bestämmelser.’ 

Vad härefter angår de restriktioner, som Luleå Utskänkningsbolag infört i slutet av år 1914 

må erinras, att Herr Landshövdingen W. Murray på sin tid uppgjorde förslag till 

kontrollföreskrifter och översände detta till samtliga spritbolag i länet med hemställan, att de 

måtte taga förslaget under omprövning och tillämpa detsamma vid framtida försäljning av 

alkoholhaltiga drycker. I anledning härav och med bifall till Herr Landshövdingens 

hemställan utfärdade sedermera Luleå Utskänkningsbolag följande i platstidningarna 

offentliggjorda kungörelse om föreskrifter och villkor för en var, som ville hos bolaget 

inköpa alkoholhaltiga drycker: 

Kungörelse. 

Undertecknade spritbolag hava överenskommit att vid utminutering av spritdrycker tills 

vidare tillämpa följande bestämmelser: 

l:o 

Var och en som vill hos bolaget inköpa alkoholhaltiga drycker, skall till bolaget inlämna 

skriftlig egenhändigt undertecknad rekvisition med utsättande av fullständigt namn, yrke 

och hemvist. 

 

2:o 

Bolaget försäljer icke alkohaltiga drycker till annan än den, om vilken man kan antaga, att 

han icke skall missbruka sådana eller med varans anskaffande tillhandagå någon, som gjort 

sig känd för sådant missbruk. 

Person, vars måttlighet och pålitlighet i sistberörda avseende icke är för bolaget känd, bör 

därför vid första rekvisition foga intyg av kronofogde, länsman, stadsfiskal, pastor, 

kommunalnämndsordförande eller annan för bolaget känd trovärdig person därom, att 

alkoholhaltiga drycker utan fara för missbruk i något avseende kunna till honom utlämnas. 

Vid bolagets prövning av inkommande rekvisitioner tages jämväl sär-skild hänsyn till de 

upplysningar, som beträffande vederbörande kunna hava erhållits från domstolar samt 

polis-, fattigvårds-, hälsovårds eller barnavårdsmyndighet. 

 

3:o 



Vid försäljning av alkoholhaltiga drycker iakttages, att i regel ingen rekvirent erhåller större 

myckenhet än efter beräkning av l liter brännvin för veckan. Med brännvin likställes i sådant 

avseende andra drycker, som hålla mer än 25 volymprocent alkohol, samt oberoende av 

alkoholhalten, punsch och likör. Av vin, som håller mindre än 25 volymprocent alkohol, 

anses 2 liter svara mot en liter brännvin. 

När särskilda skäl föreligga, kan bolaget i avseende å person, vars måttlighet och pålitlighet 

är höjd över varje tvivel, medgiva undantag från nämnda regel. 

 

4:o 

Som bolagets kunder mottagas endast myndiga personer, kvinnor dock endast undantagsvis 

och efter särskild prövning. 

 

5:o 

Över dem, som hos bolaget gjort rekvisition, föres hos bolaget anteckningar, upptagande: 

a) personens fullständiga namn, yrke och hemvist; 

b) upplysningar, som kunna giva en vägledning vid bedömandet av skäligt 

spritbehov; 

c) den myckenhet alkohol, som till personen försålts samt dag för expedierandet. 

Piteå Spirituosabolag. Luleå Utskänkningsbolag. 

Haparanda Spirituosabolag. 

 

Vi ha ansett oss böra i detalj redogöra för vad sålunda förekommit, på det att Konungens 

Befallningshavande och Kontrollstyrelsen, som jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 

8 juni 1915 § 15 mom. 2 äger att granska och fastställa grunderna för den kontroll å 

utminuteringen, som spritbolagen från och med den l januari 1916 äro skyldiga att anordna, 

må äga kännedom om de minimikrav, som Luleå Stadsfullmäktige uppställt i fråga om 

detaljhandel med brännvin. Vi säga med avsikt ’minimikrav’ ty orden: ’andra lämpliga 

sådana (restriktioner) minst lika effektiva’ lära icke utan våldförande av ordalagen, kunna 

tolkas på annat sätt. (Se Stadsfullmäktiges beslut den 22/4 1915, sista stycket). 

Stadsfullmäktige i Luleå ha sålunda jämlikt beslut den 22/4 1915, jämfört med Luleå 

Utskänkningsbolags här ovan intagna kungörelse och be-slut, såsom sin mening 

tillkännagivit, dels att individuell kontroll skall införas, dels ock att i regel ingen rekvirent 

må erhålla större myckenhet spirituosa än efter en beräkning av 1 liter brännvin för vecka. 

Vid en granskning av det P. M., som kontrollstyrelsen den 30 september 1915 utsänt till 

samtliga brännvinsförsäljningsbolag, som utöva utminutering av brännvin, med förslag till 

bestämmelse och plan vid utminutering av brännvin, synes oss tydligt framgå, att 

Stadsfullmäktige i huvudsak godkänt de kontrollstyrelsens minimikrav, som där innehållas i 

’A. Bestämmelser för utminuteringen i   

§ l — § 7 (alternativ a.) 

Enär Stadsfullmäktige med ordförandens utslagsröst fattat beslut om detaljhandel med 

brännvin i Luleå stad under år 1916 och ändring häruti icke står att vinna, få vi för vår del 

förklara, 

att vi icke hava något att erinra mot att detaljhandel med brännvin i Luleå stad anordnas i 

överensstämmelse med i kontrollstyrelsens ovan om-förmälda P. M. angivna 

förslagsbestämmelser § l — §7 (alternativ a.) 

Vi tillåta oss dock såsom önskemål, värda allt behjärtande, hemställa: 



dels att § 4 mom. 4 i omförmälda kontrollstyrelsens P. M. erhåller i huvudsak följande 

ordalydelse: ’Den som är känd för våldsamt uppträdande i hemmet till följd av bruket av 

rusdryck-er, eller om från sökanden nära stående personer eller från myndighet, 

nykterhetsnämnd eller annan institution i samhället begäran framställts, att sökanden icke 

må erhålla rätt att inköpa brännvin.’ 

dels att till omförmälda § fogas ett nytt 5:e mom., som torde kunna avfattas på ungefär 

följande sätt: ’Den som under senast förflutna tidrymd av ett år varit straffad för fylleri, 

lösdriveri, misshandel eller är i skuld för under denna tid åtnjutet understöd från 

fattigvården för sig och sin familj.’ 

dels även att tiden för öppenhållande av utminuteringslokalen under fredagar och lördagar 

eller dagar före helgdagar inskränkes med en timme. (Se Stadsfullmäktiges ovan ang. beslut 

av den 9/5 1912.) 

 

Då genom en sådan åtgärd måhända mer än en skulle bli satt ur stånd att gå direkt ifrån 

avlöningskontoret till utminuteringslokalen för att där avlämna en del av avlöningen, torde 

en dylik åtgärd vara värd allt beaktande. 

 

 John Hanson, Axel Nilsson,   C. Lindgren, 

  W. Thurfjell,   M Sölwén.    K. V. Palm, 

   H. Gillqvist,  Elin Bohlin, Oskar Vidlund, 

 D. Andersson, A. Svensson,   Sigrid Holm.’ 

 

Vid anställd votering beslöto Stadsfullmäktige med 16 röster mot 12, vilka avgåvos för bifall 

till Herr Hansons yrkande, att bifalla Beredningsnämndens förslag, vadan Stadsfullmäktige 

alltså beslutit att förklara sig ej hava något att erinra emot antagande av Luleå 

Utskänkningsbolags anbud. 

Emot detta beslut anmäldes reservation av Herrar Hanson, Palm, Nilsson, Fru Bohlin m. fl. 

 

§ 4. 

Magistraten hade till Stadsfullmäktige återsänt den utav särskilt tillsatta revisorer avgivna 

berättelse över verkställd granskning av Stadsfogdens redovisningar för samtliga till honom 

överlämnade kom-munalrestantier samt tillika öfverlämnat från Stadsfogden infordrad 

förklaring över de i berättelsen gjorda anmärkningar ävensom avskrift av en i samband 

därmed från Magistraten till Stadsfogden avlåten skrivelse. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden, att några vidare åtgärder med anledning av revisionsberättelsen icke 

skulle från Stadsfullmäktiges sida vidtagas. 

 

§ 5. 

Stadens arbetslöshets- och hjälpkommitté hade hos Stadsfullmäktige gjort framställning, att 

kommittén skulle bemyndigas att av tillgängliga medel till sin ordförande få för åren 1914 

och 1915 utbetala ett arvode av 200 kronor. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla kommitténs 

framställning. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att på så sätt bifalla kommitténs 

framställning, att dess ordförande för vart och ett av åren 1914 och 1915 beviljades ett arvode 

av 100 kronor. 



 

§ 6. 

Sedan Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande över en av frimurarelogen Ultima 

Thule hos Konungens Befallningshavande gjord begäran om tillstånd att jämlikt 

bestämmelserna i 16 § l mom. av gällande förordning angående försäljning av brännvin få 

under år 1916 i samband med högst tjugo vederbörligen annonserade och kungjorda 

sammanträden i av logen förhyrda lokaler inom Luleå stad till logens medlemmar och 

inbjudna gäster utskänka brännvin, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att förklara sig ej hava något att erinra emot bifall till framställningen. 

Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 12, vilka senare avgåvos för ett av Herr 

Hanson väckt förslag, att Stadsfullmäktige skulle avstyrka bifall till framställningen. 

 

§ 7. 

Konungens Befallningshavande hade 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 vilken brandstadgan för rikets städer icke är 

gällande, men brandordning för sådant område icke kan fastställas i den för brandordning 

för stads planlagda område föreskrivna ordning, funnit hinder möta för fastställelse å 

Stadsfullmäktiges beslut om antagande av ifrågavarande brandordning. 

Sedan Stadsfullmäktige återremitterat ärendet till Drätselkammaren för uppgörande av 

förslag till de ändringar uti brandordningen, som kunde finnas erforderliga, hade 

Kammaren efter Brandchefens hörande hos Stadsfullmäktige föreslagit: 

att i kapitel l, § l, orden ’ävensom för det utanför stadsplanen belägna området s. k. 

Bergviken’ måtte utgå samt 

att kapitel 4, § 11, punkt 5 måtte ändras sålunda: ’4de distriktet omfattar nordöstra staden 

mellan Skutviken, Stadsviken, Nygatan, Storgatan, Skurholmsfjärden och Lulsundet’. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna de av 

Drätselkammaren föreslagna ändringar uti den år 1915 antagna brandordningen för Luleå 

stad. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat ett från O. R. Marklund i skrivelse 

gjort erbjudande att mot en köpeskilling av 1,300 kronor få förvärva den s. k. Stabsgärdan 

eller staden tillhörig del av Moritzängen, som ligger å Notvikshemmanet mellan landsvägen 

och Statens järnvägar, hade Drätselkammaren på av Stadskamreraren i avgivet yttrande 

anförda skäl hos Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen. 

På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att avslå Marklunds framställning. 

 

§ 9. 

Uti avgivet yttrande över en av Johan Olsson hos Stadsfullmäktige gjord begäran om 

tillstånd till flyttning av ett boningshus från vretan n:r 447 — 448 till vretan n:r 348 —352 

hade Drätselkammaren hemställt, att då Stadsfullmäktige genom beslut den 30 september 

1915, § 9, i samband med inköp av mark för egnahemsområde beviljat Olsson tillstånd till 

uppförande av ett boningshus jämte uthus å vretan n:r 348 — 352, ansökningen icke måtte 

föranleda vidare åtgärd. 

Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

Drätselkammarens förslag. 



 

§ 10. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 15 december 1913 i sam-band med 

behandlingen av ett av elektricitetsverkets föreståndare utarbetat förslag till ny anordning av 

gatubelysningen i staden bland annat beslutit att lämna Drätselkammaren i uppdrag att 

inkomma med fullständigt förslag till omläggning av hela elektricitetsverket, eventuellt till 

växelström och jämväl beträffande personalen, varvid Kammaren jämväl bemyndigades att 

anlita expert för uppgörande av grunderna för omläggningen. 

Sedan den i enlighet härmed anlitade experten ingenjör Charles Hässler till 

Drätselkammaren avlämnat utlåtande i frågan, hade Kammaren efter inhämtande av 

yttrande från elektricitetsverkets föreståndare beslutit att översända den förebragta 

utredningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville avslå det väckta 

förslaget om elektricitetsverkets övergång från likström till trefasdistribution. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda 

föreslagit. 

 

§ 11. 

Uti avgivet yttrande över en från styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt 

inkommen ansökan om ett anslag av minst 1,400 kronor såsom bidrag till fortsatt 

uppehållande av arbetsförmedlingsanstalten under år 1916 hade Drätselkammaren hos 

Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till framställningen, varvid Kammaren tillika erinrat, att i 

dess förslag till utgiftsstat för år 1916 under rubrik 35: ’anslag till diverse sociala ändamål’ 

upptagits 1,800, kronor till oförutsedda utgifter, av vilket belopp 1,400 kronor vore avsedda 

att möta denna utgift, som plägar årligen återkomma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§ 12. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Föreningen för 

upprätthållande av skridskosporten i Luleå gjord anhållan att även för år 1916 erhålla ett 

anslag för vidmakthållande av en skridskobana, hade Drätselkammaren, under erinran dels 

att föreningen förklarat sig villig förbinda sig att liksom förut varit fallet avgiftsfritt ställa 

skridskobanan till förfogande för folkskolebarnen under vissa dagar i veckan efter 

överlärarens anvisning, dels att Drätselkammaren i sitt förslag till utgiftsstat för år 1916 

under rubrik 35 ’anslag till diverse sociala ändamål’ upptagit 1,800 kronor till oförutsedda 

utgifter, men att 400 kronor av detta belopp avsetts för sedvanligt anslag för skridskobana, 

hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till framställningen under villkor att redovisning lämnas 

till Drätselkammaren över medlens användning. 

Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden, som med hänsyn till härstädes 

rådande klimatiska förhållanden satte i fråga, huruvida intresset för skridskosporten kunde 

anses så stort, att anslag från stadens sida till dess befrämjande kunde anses motiverat, 

hemställt att Stadsfullmäktige för innevarande år ville för ändamålet bevilja sökanden 

samma anslag som under fjolåret eller 300 kronor att utgå på sätt Drätselkammaren 

föreslagit. 

Stadsfullmäktige beslöto att bifalla Beredningsnämndens förslag. 

 

§ 13. 



Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från arbetaren vid Karlshälls 

träsliperi Johan Blom gjord anhållan om avkortning av innevarande års kommunalutskylder 

ävensom de honom för föregående år påförda men oguldna utskylder. 

Sedan Stadsfogden i infordrat yttrande, under uppgift att sökandens restantier uppginge till 

56 kronor för år 1914 och kr. 15: 36 för år 1913 eller tillhopa kr. 71: 36, tillstyrkt ansökningen 

av skäl att sökanden länge varit sjuklig och har stor familj, hade Drätselkammaren återställt 

ansökningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma. 

Emot detta beslut hade reservation anförts av herr Sandström, som icke ansett lagliga skäl 

föreligga för bifall till framställningen. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden, att då Stadsfogden vore oförhindrad att, därest laga skäl därtill 

förelåge, upptaga utskylderna i fråga å avkortningsförslag, framställningen ej skulle till 

vidare åtgärd föranleda. 

 

§ 14. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade länsnotarien O. Forssgren, enär han på grund 

av ändrad verksamhet tills vidare icke komme att uppehålla sig i Luleå, avsagt sig de honom 

meddelade uppdrag att vara ledamot i Byggnadsnämnden samt godeman för tillsyn av 

förmynderskap. 

På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att med bifall till hans avsägelse i 

hans ställe till ledamot av Byggnadsnämnden för tiden intill 1918 års slut utse e. länsnotarien 

E. Emilén samt till gode man för tillsyn av förmynderskap intill 1916 års slut t. f. 

länsbokhållaren H. Glimstedt. 

 

§ 15. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Länsstyrelsens skrivelse rörande väganläggningen Luleå— Svartöstaden; 

2:o) Hamndirektionens framställning om ett anslag av 1,500 kronor för anordnande av 

makadamslagning för arbetslösa. 

§ 16. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Drätselkammarens begäran om fullmakt att å stadens vägnar anföra besvär i 

mantalsskrivningsfrågor; 

2:o) Lönenämndens utlåtande med förslag till föreskrifter rörande den myckenhet ved, som 

skall tillhandahållas stadens befattningshavare, som åtnjuta fri bostad och bränsle; 

3:o) Lönenämndens utlåtande rörande tillsyningsmannen V. Oskarssons begäran om rätt till 

tjänsteårsberäkning m. m. 

 

§ 17. 

Till stadens livsmedelskommitté remitterades en skrivelse från Konungens 

Befallningshavande angående de lokala livsmedelskommissionerna och den lokala 

verksamheten för livsmedelsfrågans ordnande. 

 

§ 18. 

Till Drätselkammaren och Fattigvårdsstyrelsen remitterades en framställning från Emma 

Wennberg om anstånd med rivning av stadens fastighet N:o 232 m. m. 

Som ovan. 



På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

 A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, H.K.Brändström,  Harald Wallin. 

 

År 1916 den l februari efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, betygar 

Å tjänstens vägnar: 

A. Holm.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 januari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Falk, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 11 januari 1916 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Sedan Konungens Befallningshafvande i skrifvelse den 28 september 1915 efter anhållan af 

Kungl. Kommerskollegium anmodat Hamndirektionen att inkomma med nya räkenskapsut-

drag allenast beträffande Luleå hamn i stället för tidigare insända räkenskapshandlingar, 

dels ock att inkomma med specificerade redogörelser för i tidigare öfversända 

räkenskapsutdrag upptagna utgiftsposter nämligen ”löner och arvoden”, ”polisbevakning”, 

”tullverket och diverse utgifter” jämte förklaring öfver staden debiterad ränta å 

Hamndirektionens lån af staden, hade hamndirektionen från Stadskamreraren, hvilken 

åtagit sig att lämna de begärda räkenskapsutdragen och förklaringarna fått mottaga en 

skrifvelse med fyra bilagor jämte två räkenskapsutdrag; och beslöt Hamndirektionen vid 

ärendets föredragning att öfver lämna de sålunda mottagna handlingarna till Konungens 

Befallningshafvande med följande skrifvelse. 

”Till Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län. 

I anledning af Konungens Befallningshafvandes resolution den 26 september 1915 med 

infordrande af vissa i Kungl. Kommerskollegii skrifverlse den 22 i samma månad begärda 

räkenskapshandlingar, upplysningar och förklaring har Hamndirektionen på den grund att 

Luleå stads drätselkammare i enlighet med stadsfullmäktige därom fattade beslut 

omhänderhar Hamnens kontanta medel, hänvändt dig till stadskamreraren i Luleå för 

erhållande af de i Kommerskollegi ofvannämnda skrifvelse begärda räkenskapsutdrag m.m. 

och nu från honom fått mottaga två räkenskapssammandrag och en skrifvelse med fyra 

bilagor hvilket allt jämte remitterde handlingarna härmed öfverlämnas. Protokollet 

förklarades genast justeradt. 

 

Som ofvan 

                                                                   In fidem 

                                                                   Hilding Glimstedt” 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 31 jan. 

1916. 

 

§1. 

Till ordförande under år 1916 valdes folkskolläraren O.Åhrström. 

 

§2. 

Ansökningar för Anna Björklund, Sigrid Lindqvist och Oskar Dahlström att få bevista 

nattvardsundervisningen under innevarande vårtermin blev av nämnden bifallen varemot 

dylika ansökningar för Joh.Gust. Nyström, Karl Edvin Johansson och Wilh. Evert Backman 

blev avslagna. Med hänsyn till Anna Björklunds klena hälsa befriades hon från skolgång och 

tilldelades avgångsbetyg efter § 48. 

 

§3. 

Ansökan för Anna Sofia Riström att få bevista nattvardsundervisningen bifalles, mot villkor 

att under vårterminen ordentligt besöker skolan. 

 

§4. 

Ansökan för Elis Samuelsson att under vårterminen få deltaga i nattvardundervisningen 

bifölls emot villkor att han ordentligt besökt ersättningsskolan. 

 

§5. 

Överläraren erhöll bemyndigande att efter vederbörande klasslärares hörande avgöra 

huruvida Hilma Berglund skulle få deltaga i nattvardsundervisningen. 

 

§6. 

Sjätte folkskoleklasserna och ersättningsskolans lärjungar erhöllo tillstånd att deltaga i 

nattvardsundervisningen. 

 

§7. 

Undervisningsnämnden beslöt ånyo meddela kyrkorådet, att gossen Karl Backteman och 

flickan Anna Sofia Riström ej infunnit sig till skolgång. 

 

 Luleå den 31jan. 1916. 

 Oskar Åhrström” 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 januari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Wikén, Lindgren, Nilsson, Gullberg, fru Sundström, fröken 

Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 december 1915 föredrogs och justerades. 

 

§2. 



Föredrogs och godkändes understödslistorna för februari månad. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen, att arbetaren L.A. Phil skulle erlägga en månatlig hyra  af kr. 7:50 f.o.m. Den 

1 februari 1916 för den af honom bebodda lägenheten i Pontusbacken och skulle han 

uppsägas till afflyttning den 1 oktober 1916. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 132 kronor. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under januari månad, 

uppgående till kr. 437:73. 

§6. 

Till fattigvårdare efter fröken Sundberg och herr Nilsson utsågos herr H.Johansson och fru 

Jenny Sandström. 

 

§7. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen den 21 

januari: 

Anna Albertina E.Nordin samt att följande utgått, nämligen den 7 januari: Henrietta 

Zachrisson (död) 

den 13 januari:Karin Bergner (död) 

den 15 januari Bror Axel Nilsson, Albin Valfr. Nilsson 

den 15 januari Märta Ingeborg Nilsson, Astrid Maggi Nilsson, Berta Gullborg Nilsson, den 

18 januari: Sigrid Pettersson med två barn, den 26 januari: Isak Löfdahl (död) 

 

§8. 

Rapport öfver diakonissan utgifter under januari månad föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§9. 

Beslöts, att en dubbeldörr skulle genom tillsyningsmannens försorg insättas till en sjuksal å 

fattiggården. 

 

§10. 

Uppdrogs åt fröken Sundberg och herr Wikén att undersöka huruvida det är med sanningen 

öfverensstämmande, att ogifta Albertina Holmström vanvårdar sina två minderåriga barn. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beviljades fru Hanna Åström en förhöjning i 

fosterbarnsarfvodet för Anna Lisa Lindvall och Per Daniel Åström från 12 till 20 kronor per 

månad. 

 

§12. 



Beslöt styrelsen, att ogifta Signe Linds gossebarn skulle utackorderas genom 

tillsyningsmannens försorg samt att modern såsom bidrag till fosterbarnsarfvodet skulle 

betala 5 kronor per månad. 

 

§13. 

Beslöt styrelsen tilldela frånskilda hustru Alma Andersson, hvilken på grund af styrkt 

sjukdom vore oförmögen att försörja sig och sina barn, att understöd af 20 kronor samt en 

half famn ved, och skulle, hvad styrelsen komme att få för henne vidkännas, utsökas hos 

Anundsjö kommun, där Andersson ägde hemortsrätt. 

 

§14. 

Afslog styrelsen en ansökan om understöd åt arbetaren K.G.K.Lifbom. 

 

§15. 

Skomakaren Viktor Alfred Hansson hade med företeende af läkareintyg, att han leds af en 

tuberkulos hudåkomma i ena handen, anhållit, styrelsen ville bekosta honom behandling vid 

Finseninstitutet i Stockholm. Vid föredragning häraf beslöt styrelsen uppdraga åt 

ordföranden att efterhöra hos stadsläkaren och lasarettsläkaren, huruvida man kunde vänta 

sig en gynnsam utgång af en dylik behandling, och skulle styrelsen i sådant fall ikläda sig 

kostnaden härför. 

 

§16. 

På framställning af stationskarlen Erik Johan Eriksson beslöt styrelsen bekosta hans hustrus 

vård å hospital f.o.m. den 1 juli 1916. 

 

§17. 

Uti ingifven skrifvelse meddelade Majblommans lokalkomité, att komitén f.n. bestrede 

omkostnaderna för vård af Linnéa Karlsson och Elin Sundqvist å Sandsträsk 

tuberkulossjukhus samt af Ingeborg Lundmark å anstalten Hälsan i Antnäs, men att komitén 

på grund af bristande medel icke kunde bekosta den två förstnämndas vård längre än till 

den 1 februari och den sistnämndes till den 1 mars 1916. Efter föredragning häraf beslöt 

styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för ofvan nämnda flickors vidare vård å Sandträsk och 

Hälsan. 

 

§18. 

Från stadsfogden A.Bexell förelåg en räkning å kr. 140:15 utgörande kostnader och arfvode 

för anhängiggörande och utförande af talan emot skomakaren Gideon Sundling, Boden, 

angående barnuppfostringsbidrag till Agda Malms den 4 februari 1912 födda barn Inga 

Gurly. Efter föredragning häraf beslöt styrelsen bordlägga räkningen till ett kommande 

sammanträde samt uppdrog åt ordföranden att underhandla med herr Bexell om 

nedsättning i priset för uppvaktning vid rätten till 10 kronor per gång. 

 

§19. 

Till handlingarna lades: Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Hildur Berggren samt Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål 

rörande Maria Husberg. 

 



§20. 

Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål röranden Ottilia Aqvilina 

Sundqvist och Anna Viktoria Löfgren samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Amanda 

Edin. 

 

§21. 

Vid senaste mantalskrifning upprättad förteckning öfver personer, hvilka på grund af 

fattigdom eller sjukdom böra befrias från från utgörande af mantalspenningar, 

öfverlämnades till herrar Gullberg och Boman. 

 

§22. 

Beslöt styrelsen, att ved skulle tillhandahållas slummen så länge densamma vore förlagd till 

Pontusbaracken, och skulle frågan om betalning för den ved, som lämnades, lämnas öppen, 

intilldess stadsfullmäktige fattat beslut med anledning af en från slummen inkommen 

ansökan om erhållande af fri ved. 

 

§23. 

Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattson att verkställa inköp av tyger m.m. för fattig-

gårdens behof i enlighet med en af fröken Mattsson upprättad föreckning. 

 

§24. 

Från stadsfiskalen hade inkommit rapport, att Edvin Lindfors som f.n. är intagen å 

fattiggården, gjort sig saker till stöld, m.m. Med anledning häraf beslöt styrelsen uppdraga åt 

tillsyningsmannen att försöka utackordera honom i lämpligt hem å landet. 

 

 

§25. 

Anmälde inventeringsmännen, att inventering verkställts å fattiggården samt hos 

diakonissan. 

Inventariernas värde uppgick till kr.8593.80. 

 

§26. 

Beslöt styrelsen påkosta körning af sin c:a 20 lass fyllning från epidemisjukhuset till 

svinhusbyggnaden vid fattiggården . 

 

§27. 

Beslöt styrelsen att skräddaren F.V. Wallström skulle erhålla en liter mjölk om dagen under  

februari månad. 

 

§28. 

Beslöt att antaga Norrbottens-Tidningens anbud å tryckning af 5000 st. kontrollnotor för ett 

pris af 25 kronor. 

 

§29. 

Uppdrogs åt herr Gullberg och fru Sundström att anmoda arbetaren Leo Öqvist och hans 

hustru tillhålla dottern att hålla sig hemma om kvällarna och ej såsom hittills springa på 

biograf- och danstillställningar. 



 

Justeras:                                                     Som ofvan 

Alfr.Gullberg                                             Å tjänstens vägnar 

M.Sundström                                             J.O.Dahl 

Axel Nilsson” 

 

 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Byggnadsnämnden i Luleå den 2 februari 1916. 

 

Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, Forsgren, Flemström, Emilén. Ullman.  

Stadsbyggmästaren och stadsingenjören. 

 

§4. 

Protokollet för den 5 januari 1916 föredrogs och justerades. 

 

§5. 

Hos Byggnadsnämnden hade postiljonen L.J.Andersson anhållit om tillstånd att få i 

hörnrummet 2 trappor upp i fastigheten n:r 339 kvarteret Ripan insätta en mindre kamin 

med skyldighet att borttaga densamma senast den 15 maj 1916. Det antecknades, att en 

liknande fram-ställning den 8 december 1915 avslagits av nämnden. Vid föredragning därav 

beslöt nämnden avslå ansökningen, enär ett dylikt anordnande av eldstad vore stridande 

mot bestämmelserna i § 37 av gällande byggnadsordning. 

 

§6. 

Hos Byggnadsnämnden hade förvaltaren B.Wenner i egenskap av förmyndare för sin dotter 

S.B.Wenner anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning anordna fyra 

skyltfönster jämte butiksdörr med därtill hörande trappa i fastigheten n:r 1 kvarteret 

Strutsen. Det antecknades, att arbetet redan vore utfört samt att anmälan härom gjorts till 

allmänna åklagaren för åtals anställande. Vid föredragning härav beslöt Nämnden bifalla 

ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagits vid 

arbetets utförande. 

 

§7. 

Hos Byggnadsnämnden hade maskinisten A.G.Johansson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning inreda en lägenhet om ett rum och kök på vinden i södra 

flygeln av boningshuset å tomt n:r 2 kvarteret Lejonet. Uti avgivet yttrande hade 

stadsbyggmästaren avstyrkt bifall till ansökningen, enär trappan till vindsvåningen vore 

mindre väl belägen och de inneboendes säkerhet sålunda komme att i hög grad äventyras 

vid en eventuell eldsvåda. Vid föredragning härav beslöt Nämnden avslå ansökningen. 

 

§8. 

Uppdrogs åt stadsbyggmästaren att upprätta och till Kungl.Socialstyrelsen insända begärd 

uppgift å tillkomna och avgångna hus och byggnader i Luleå stad under år 1915 och skulle 

uppgiften underskrivas av Nämndens ordförande. 

 



Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

Luleå den 8 mars 1916  J.O.Dahl 

J.A.Forsgren” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 

februari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander, Schultz och Sjöstedt. Stadsingenjören,  

Stadsbyggmästaren, Brandchefen. 

§1. 

Valdes herr Schultz till vice ordförande för innevarande år. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 7 nästlidne januari. 

 

§3. 

I skrivelse till Drätselkammaren hade Stadsingenjören med erinran, att i utgiftsstaten för 

innevarande år ett anslag av 2900 kronor finnes upptaget för utbyte av stadens stenkross mot 

en större sådan av samma fabrikat, hemställt att då detta fabrikat icke visat sig lämpligt, 

Drätselkammaren i stället för det förenämnda utbytet ville inköpa en stenkross N:o 3 av 

Svedala fabrikat samt att i enlighet med skrivelsen bifogade anbud och nedan angivna 

kostnadsberäkning låta ändra nuvarande elevator och sorterare, så att de kunna användas 

vid den nya krossen: 

Stenkross, inclusive underrede                                                            2800:- 

Frakt m.m                                                                                               200:-  3000:- 

Ändring av elevator, axlar m.m                                                              190:- 

Ny skoplänk, inclusive frakt                                                                   110:-    300:- 

Ändring av sorteraren                                                                                58:- 

Ny remskiva                                                                                               42:-   100:- 

                                                                                                  Summa kronor 3400:- 

Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att lämna bifall till Stadsingenjörens här 

ovan antecknade förslag; och skulle Stadsingenjören meddelas uppdrag att inkomma med 

förslag till försäljning av den gamla stenkrossen. Herr Sander anhöll om anteckning till 

protokollet att han icke deltagit i beslutet angående inköpet av den nya stenkrossen. 

 

§4. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 22 december 1915 beträffande §§ 4,6,8,9 och 12; 

och beslutade Nämnden beträffande § 8, att uppdraga till Stadsingenjören att inkomma med 

av Stadsfullmäktige anvisade belopp av 3500 kronor till utförande av planeringsarbeten 

under år 1916 i kvarteret Loet; och lades protokollet beträffande övriga ärendet till 

handlingarne. 

 

§5. 

Vid förnyad föredragning av P.Lalanders hos Stadsfullmäktige gjorda anhållan om tillstånd 

till uppförande av en byggnad å vreten n:r 443 å Mjölkudden beslutade Nämnden att 



bordlägga ansökningen tills plan och byggnadsbestämmelser bli fastställda för det område, i 

vilket tomten ingår. 

 

§6. 

Sedan filaren Daniel Anderssons hus Drästelkammaren gjorda anhållan om att få köpa en 

tomt å stadens mark invid Notviksverkstaden vid sammanträde den 3 november 1911 blivit 

bordlagd i avvaktan på att tomtindelning och byggnadsbestämmelser skulle bli fastställda 

för området i fråga, beslutade nu Nämnden vid förnyad föredragning av ärendet, att avslå 

ansökningen, enär ifrågavarande tomtplats ingår i det egnahemsområde, som är avsett att 

övergå i Statens Järnvägars ägo. 

 

§7. 

Sedan arrendekontraktet mellan Drätselkammaren och C.A. Wallstén rörande upplåtelse av 

ett område av ett område av 4350 kvm av Notvikshemmanet upphört att gälla med 

innevarande års ingång, meddelade Stadskamreraren, att han under januari månad låtit 

delgiva ägarne till byggnaderna som äro uppförda på området i fråga, en av 

Drätselkammaren undertecknad skrivelse med anmodan att de måtte omedelbart avflytta 

och borttaga respektive å tomten stående byggnader, nämligen Carl E.Åström, Gäddvik, 

G.A. Ljungholm, Sundsvall och sysslomannen i Oskar Sjöbergs konkursmassa, J. Robert 

Sandström i Gammelstad. Vid behandling av detta ärende föredrogs dels en skrivelse från 

Paula Ljungholm med anhållan att få arrendera den del av tomten stående gård måtte få 

kvarstå därstädes under ett år mot samma arrendeavgift, dels ock en skrivelse från 

sysslomannen i avlidne snickaren Oskar Sjöbergs konkursmassa, J.Robert Sandström, däri 

han meddelar, att han vid blivande auktion å den konkursmassan till-höriga byggnaden 

kommer att meddela eventuella köpare, att de hava att omedelbart låta bortföra densamma. 

Efter föredragning härav beslutade Nämnden att med avslag å ansökningarna om fortsatt 

före den 1 nästkommande juli hava bortflyttat desamma från tomten ävensom att i enlighet 

med kontraktets bestämmelse i § 3 hava rengjort densamma utan kostnad för staden. 

 

§8. 

Kapten C. Skarstedt hade med överlämnande av 7 anbud å körning av grus under denna 

vinter till stadens del av vägen från Luleå till Svartön och Hertsön i skrivelse till 

Drätselkammaren tillstyrkt antagande av följande 2 anbud, nämligen från C.P Johansson, 

Björsbyn m.fl å 100 kbm à Kr. 4:40 och I.A.Flodström, Luleå m.fl. å 300 kbm à kr. 4:40. Vid 

föredragning av ärendet beslutade Nämnden att remittera detsamma till Stadsingenjören för 

att efter samråd med kapten Skarstedt inkomma med utredning i vad mån ett utbyte av grus 

mot makadam skulle kunna göras och vilken ökad kostnad detta utbyte eventuellt skulle 

åstadkomma för vägbygganden. 

 

§9. 

Beslutade Nämnden att till arbetaren A.Borg, som den 27 novemebr 1915 i arbete vid 

vägbyggnaden Luleå-Hertsön skadat sitt högra öga, utbetala en olycksfallsersättning för 47 

dagar, under vilken tid han enligt läkareintyg varit oförmögen till arbete, att utgå med Kr. 

1:72 per arbetsdag, kr.80:84, jämte fri läkarvård och medicin, kr.34:75, eller tillhopa Kr.115:59. 

 

§10. 



Stadsingenjören hade i skrivelse hos Drätselkammaren anhållit, att Kammaren ville för 

upptiningar av vattenledningar verkställa inköp av en mindre ångpanna för 750 kronor, varå 

AB Luleå Verkstäder lämnat anbud och ritning. Vid föredragning av ärendet beslutade 

Nämnden att, då inköpet av ångpannan komme att åstadkomma minskning i en del andra 

kostnader såsom mindre av Stadsingenjören begärd ändring skulle en draga en kostnad av 

775 kronor att utgå av i utgiftsstaten under rubrik 21 u, anslagna medel. 

 

§11. 

Sedan Brandschefen inkommit med protokoll, fört vid förhör med brandmannen N:r 1 O.K. 

Lundberg den 6 januari 1916, antecknades vid föredragning av detta, att Lundberg, för 

vilken protokollet upplästs den 8 januari, vitsordat riktigheten av den förseelse, att han varit 

frånvarande vid kvällsvisitationen den 5 januari samt från stationsvakten utan permission 

till kl.3 fm. den 6 januari d.å., men att Lundberg på förfrågan av Brandchefen bestritt 

riktigheten av uppgiften, att han förut upprepade gånger gjort sig skyldig till samma 

förseelse. Efter anteckning härav beslutade Drätselkammaren med frångående av sitt beslut 

den 7 nästlidne januari, § 16. att Lundberg i enlighet med Brandchefens förslag skulle för sin 

förseelse bestraffas med ½ månads avdrag av den kontanta lönen. 

 

§12. 

Inventeringsnämnden, John A. Lydh och J.A. Nilsson, som Drätselkammaren den 6 

december 1915 utsett att inventera under Kammarens vård varande husbyggnader jämte 

inventarier i dessa, hade i avgiven berättelse meddelat att inventarierna och deras värde 

antecknats i den vederbörliga inventarielängden samt att anmärkningar och avskrivningar å 

inventarierna gjorts i enlighet med bifogad förteckning och i inventarielängden inskrivna, 

daterade anmärkningar. Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att remittera 

handlingarna i saken till Stadsbyggmästaren med uppdrag att inkomma dels med utredning 

och kostnadsförslag rörande de bristfälligheter å möbler och övriga inventarier, som nu böra 

avhjälpas, dels med förslag till fördelning av kostnaderna på staden och på 

hotellinnehavaren. 

 

§13. 

Stadsbyggmästaren hade till Drätselkammaren överlämnat 9 st. inkomna anbud å reparation 

av s.k.Skeppbrokällarens lokaler i stadshuset jämte protokoll över desammas öppnande den 

10 januari d.å. Sedan vid föredragning av ärendet antecknats att Ordföranden och 

Stadsbyggmästaren, då det ansetts av vikt att reparationsarbetet kommer igång fortast 

möjligt, prövat anbuden och därvid antagit av målaremästaren J.A.Nilsson avgivet anbud à 

1334 kronor såsom varande det lägsta av de avgivna anbuden beträffande arbetet i sin 

helhet, beslutade Nämnden att godkänna den vidtagna åtgärden. 

 

§14. 

Stadsingenjören hade med överlämnande av inkomna ansökningar till 

övermontörbefattningen vid elektricitetsverket i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit att, 

då bättre meriterade sökande torde erhållas, därest platsen på en gång kan utbjudas som fast 

anställning, ingen av de nu sökande måtte antagas till befattningen i fråga. Vid föredragning 

av ärendet beslutade Nämnden att uppdraga till herr Sjöstedt och Stadsingenjören att 

upprätta förslag till anställande av övermontör. 

 



§15. 

Sedan Nämnden vid sammanträde den 6 december 1915 remitterat Elektriska AB Frams 

anhållan om förnyad prövning av firmans förut gjorda begäran om förhöjning av 

entreprenadtaxans priser, till elektricitetsverkets föreståndare för yttrande med rätt att anlita 

elektrisk ingenjör vid frågans utredning, hade nu Stadsingenjören E.Kinnman och 

telegrafingenjören A.B.R. Sjöstedt inkommit med gemensamt yttrande i ärendet, varvid de i 

samband härmed, i avsikt att få frågan avgjord på en gång, så att Drätselkammaren å sin sida 

slipper att oupphörligt handlägga densamma och firman å sin sida erhåller priser, som giva 

honom samma förtjänst på anläggningen, som ursprungligen beräknats, uppgjort ett förslag 

till ny prisberäkning, specificerat införd i det avlämnade yttrandet. Vid föredragning av 

detta ärende beslutade Nämnden att godkänna detta förslag. 

 

§16. 

Enär för elektrictetsverket behövdes 100 st. 3 amp.220 volt kwt.mätare hade t.f  föreståndaren 

infordrat anbud å partiet från firmorna A.E.G. och Siemens Schuckert, vilka erbjödo mätarne 

till ett pris av Kr. 30:- resp. 27:50 per st. Av föreståndarens med anledning härav till 

Drätselkammaren avgivna skrivelse inhämatdes dels att prov utförts å elektricitetsverket å 

de bägge mätaresorterna, därvid A.E.G:s mätare visat sig vara bättre, i synnerhet för mindre 

belastningar, dels att prisförhöjning å mätarne väntades inträda den 15 nästlidne januari, 

äfvensom att föreståndaren efter samråd med Nämndens ordförande antagit A.E.G.:s anbud 

å 100 st. Hcp mätare 3 amp. 220 volt à 30:- kr per styck inclusive tull, frakt och emballage; 

och beslöt Nämnden vid föredragning av ärendet att godkänna den sålunda vidtagna 

åtgärden. 

§17. 

På förslag av t.f. föreståndaren för elektricitetsverket beslutade Nämnden att sedan verket 

övergått från ångdrift till vattenkraftsdrift ändra benämningarne på verkets maskinister så, 

att 1:ste ångmaskinisten benämndes 1:ste maskinist samt elektriska och 2:dre ångmaskinisten 

benämnas 2:dre maskinist vid elektricitetsverket. 

 

§18. 

Som den ene 2.dre maskinistbefattningen vid elektricitetsverket f.n. vore vakant och tjänsten 

sedan den 29 maj 1915 uppehållits av båglampskolaren vid verket J.O.Blomqvist, hade t.f 

föreståndaren  i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit att Blomqvist måtte utses till 2:dre 

maskinist vid elektricitetsverket fr.o.m. den 1 januari 1916. Av skrivelsen inhämtades, att 

Blomqvist erhöll anställning som eldare vid verket den 1 juni 1908 och att han sedan dess 

hela tiden varit i stadens tjänst. Vid verkets övergång från ångdrift år 1912 flyttades han en 

tid som extra maskinist till pumpstationen, tjänstgjorde därefter ungefär ett år som 

vaktmästare å fattiggården och återkom till elektricitetsverket den 15 september 1914 som 

båglampskolare. Efter anteckning härav beslutade Nämnden att förordna J.O. Blomqvist till 

2:dre maskinist vid elektricitetsverket f.o.m. den 1 januari 1916. 

 

§19. 

T.f föreståndaren för elektricitetsverket hade till Drätselkammaren inkommit dels med 

förslag till minipris för mätarström dels med förslag till bestämmelser ang.säsongtariffens 

användning i kombination med övriga belysningstariffer m.m. Vid föredragning av dessa 

ärenden besslutade Nämnden att de skulle bordläggas för att behandlas i samband med 

ingenjör Bergmans alternativa förslag till tariffer för motorström. 



 

§20. 

Lades till handlingarna en från förre föreståndaren för elektricitetsverket R.Bergman till 

Drätselkammaren ingiven, vid sammanträde den 16/12 1914 § 11 bordlagd skrivelse rörande 

elektricitetsverkets skötsel, ekonomi och personal. 

 

§21. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 maj 1913 § 29 till Drätselkammaren 

remitterat en från Bergverksaktiebolaget Freja inkommen skrivelse med förfrågan om och i 

så fall under vilka villkor staden är villig att för bolagets kranläggning å Svartön leverera 

elektrisk ström. Sedan Elektricitetsverkets dåvarande föreståndare inkommit med infordrat 

yttrande, däri han på anförda skäl avråder leverans av ström till Frejabolagets kran, bordlade 

Drätselkammaren vid sammanträde den 29 maj 1914 ärendet i avvaktan på den Hässlerska 

utredningen rörande överloppsströmmens användning. Vid förnyad föredragning av 

ärendet beslutade nu Nämnden på av föreståndaren anförda skäl att hemställa att 

Stadsfullmäktige ville besluta att någon elektrisk ström f.n. icke må levereras till aktiebolaget 

Freja för ifrågavarande ändamål. 

 

§22 

Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat att utskänkningsbolaget 

önskade få igångsätta östra ingången till utminuteringslokalen och borttaga vindfånget vid 

detsamma samt att därjämte få göra en del mindre ändringar i vinhandelslokalen, allt för en 

av Stadsbyggmästaren beräknad kostnad av 200 kronor. Vid föredragning av ärendet 

beslutade Nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot de föredragna anordningarna 

och ändring-arna; men skulle ärendet beträffande frågan, om kostnaden för dessa arbeten 

skola bekostas av staden eller hyresgästen, hänskjutas till Ekonominämnden, som har 

uthyrningen av lokalerna om hand. 

 

 

§23. 

Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till drästelkammaren anhållit om tillstånd att få utföra 

en 

del av utskänkningsbolaget påfordrade ändringar i Skeppsbrokällarens lokaler, bland annat 

att flytta toaletten till intilliggande rum i förstugan. Sedan Stadsbyggmästaren uppgivit 

kostnaderna till 150 kronor beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att 

utföra arbetena för i utgiftsstaten för innevarande år anslagna medel till Skeppsbrokällarens 

reparation. Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§24. 

Sedan Statens Järnvägar anhållit om tillstånd att för framdragande av telefonledning få 

uppsätta två stolpar å Luleå stads mark i kvarteret Oxen, hade Stadsingenjören tillstyrkt 

ansökan med villkor att skogen icke skadas samt att stolparne flyttas eller borttagas, därest 

staden för egna ledningar, parkens iordningsställande eller av annan anledning så påfordrar. 

Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att lämna det begärda tillståndet på av 

Stadsingenjören här föreslagna villkor. 

 

§25. 



Sedan Stadsfullmäktige ordförande under hand till Drätselkammaren överlämnat avskrift av 

Kungl.Civildepartementets skrivelse till Konungens Befallningshavande i länen angående 

ifrågasatta stenleveranser till Kommunerna, beslutade Nämnden vid föredragning av 

ärendet att remittera skrivelsen till Stadsingenjören för att efter samråd med hamnmästaren 

inkomma med skyndsamt yttrande i saken. 

 

§26. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat länstyrelsens skrivelse rörande 

väganläggningen Luleå-Hertsön, beslutade Nämnden att remittera ärendet till 

Stadsingenjören för yttrande. 

 

                                                                         §27. 

Företedde Brandchefen en ny modell av arbetskavaj för brandmanskapet, vilken han 

förordade till inköp framför nuvarande kavajmodell; och uppdrogs till Ordföranden att i 

samråd med Brandchefen fatta beslut i saken. 

 

§28. 

Beslutade Nämnden att ajournera sammanträdet till torsdagen den 10 februari d.å. kl. 6 e.m. 

 

Som ovan 

Justeradt 10/2 1916                                    Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström                         K.H.Santesson” 

 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 februari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Olsson äfvensom Hamnmästaren. Därjämte 

närvar vid behandlingen af det under § 2  antecknade ärendet elektricitetsverkets 

föreståndare. 

§1. 

Protokollet för den 31 januari upplästes och justerades. 

 

§2. 

Sedan civilingenjören Rudolf Bergman antagits till entreprenör för utförande af arbetet med 

elektrifiering af fasta lyftkranen å södra hamnplanen beslöt Hamndirektionen nu att med 

honom afsluta följande kontrakt beträffande detta arbetes utförande: 

Kontrakt etc. se bilaga                                             Bergman 

 

§3. 

Sedan Hamnbokhållaren B. Fridström anhållit om särskild godtgörelse för öfvertidsarbete 

under år 1915 hade Hamndirektionen vid sammanträde den 11 januari 1916 återremitterat 

ansökningen till Fridström med anmodan till denne att inkomma med specifik uppgift på 

den tid han sålunda fordrade ersättning. Sedan Fridström därefter uppgifvit tiden för 

öfvertidsarbetet till sammanlagdt 163 timmar beslöt Hamndirektionen vid ärendets 

föredragning att bevilja Fridström ersättning härför med 163 kronor eller 1 krona för timme, 

hvilket motsvarade hans ordinarie aflöning med en arbetsdag af åtta timmar. 



 

§4. 

Sedan vederbörande förklaring infordrats öfver af siffergranskaren gjorda anmärkningar 

mot Hamnens räkenskaper för 3.dje kvartalet 1915 beslöts att öfverlämna anmärkningsakten 

jämte förklaringar till Drätselkontoret. 

 

§5. 

Befälhafvaren å ångaren Balder E.A. Sundström hade anhålllit att, i likhet hvad under 

föregående år varit vanligt, komma i åtnjutande af någon del af det med ångaren Balder 

under år 1915 inseglade beloppet. I häröfver från Hamnmästaren infordradt yttrande hade 

denne föreslagit att besättningen å sagda ångare måtte beviljas en gratifikation af 10 % af det 

belopp kronor 2556:50 ångaren inseglat under det den varit sysselsatt för enskildes räkning 

eller i rundt tal 260 kronor att fördelas sålunda: 

Befälhavaren                                                             100:- kronor 

Maskinisten                                                                 80:- kronor 

Däckkarlen                                                                  40:- kronor 

Eldaren                                                                        40:- kronor 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndriektionen att tilldela besättningen å ångaren Balder 

en gratifikation i enlighet med hvad sålunda af Hamnmästren föreslagits. 

 

§6. 

Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes kungörelse 

angående prolongation för år 1916 af den till 1915 års utgång gällande taxan för Luleå hamn 

m.m. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag ur Stadsfullmäktiges i Luleå protokoll med 

beviljande af ett förskott å 1916 års stat för likviderande af för kajreparationer inköpt timmer. 

 

§8. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag af Stadsfullmäktiges i Luleå protokoll angående 

ledamöter och suppleanter i Hamndirektionen för år 1916. 

 

§9. 

Föredrogs och lades till handlingarna en af Hamnmästaren uppgjord förteckning å hamnens 

Brandförsäkrade fasta och lösa egendom. I samband härmed meddelade Hamnmästaren att 

sjöförsäkringsaktiebolaget Vega förklarat sig icke hafva något att erinra mot att ny värdering 

företages af Hamnens hos bolaget försäkrade material samt att bolaget jämväl godkände 

Hamnmästaren som eventuell värderingsman. Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen 

att låta omvärdera Hamnens hos nämnda bolag försäkrade flytande material och uppdrogs 

åt Hamnmästaren och maskinisten Ferdinand Lindblom att verkställa nämnda omvärdering. 

 

§10. 

Baningenjören vid 24 bansektionen hade, med förmälan att järnvägsbron mellan Svartön och 

Luleå komme att utbyggas åt öster för ytterligare ett spår eller 5 meter, anhållit om 

meddelande, huruvida Hamndirektionen hade något att häremot erinra.Vid föredragning 

häraf beslöt Hamndirektionen att förklara sig icke hafva något att invända mot brons 



utbyggande på angifvet sätt, dock att uppgrundning af farleden icke finge af utbyggandet 

förorsakas. 

 

§11. 

Af stadens siffergranskare gjorda anmärkningar mot hamnens räkenskaper för 4:de kvartalet 

1915 remitterades till Stadsingenjören för förklaring i de delar, där sådan icke redan af 

Hamnmästaren lämnats. 

 

§12. 

Jonas Sandström hade inkommit med anbud å leverans af 100 småfamnar vinterhuggen 

granved till ett pris af kronor 14:50 per famn fritt upplagd å anvisad plats vid 

Tjufholmssundet, och beslöt Hamndirektionen antaga anbudet under förutsättning att hvarje 

famn hölle 108 kub.fot. 

 

§13. 

Från E.Edlund och E.Sundling hade inkommit ett anbud å makadamslagning, hvilket anbud 

emellertid icke föranledde till någon Hamndirektionens åtgärd. 

 

§14. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för januari månad 1916. 

 

§15. 

På förfrågan om Hamnmästaren föreskref Hamndirektionen att bokslut skulle upprättas å  

Hamnkontoret för år 1915. I samband härmed beslöt Hamndirektionen att från 

Drätselkontoret infordra uppgift dels åt den ränta som debiterats Hamnen för dess lån från 

staden, dels ock å den ränta, som krediterats Hamnen för till Drätselkontoret under år 1915 

inlevererade medel. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§16. 

Sedan Hamnmästaren anmält att de elektriska värmeelementen i klosetterna i saluhallen icke 

förmått hålla temperaturen uppe utan att vattnet i rören frusit, hvilket omöjliggjort 

klosetternas användande, beslöt Hamndirektionen att anmäla förhållandet för 

Drätselkammaren för rättelses vinnande. 

 

§17. 

Meddelade Hamnmästaren, att maskinisten på mudderverket A.G.Johansson vägrat att 

ställa sig till efterrättelse föreskrifterna i 1912 års lönereglemente för stadens 

befattningshafvare han i det icke kunde förmås att förrätta annat arbete än å mudderverket. 

Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen att allvarligen erinra Johansson om 

bestämmelserna i § 9 af nämnda lönereglemente. 

 

§18. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

Justeradt den 14/3- 1916                                        Som ovan 

Gustaf Burström   In fidem 

                                                                                Hilding Glimstedt” 



 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 10 februari 1916. 

 

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter. Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och 

Brandchefen. 

 

§ 29. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 7 innevarande februari. 

 

                                                                         §30. 

Beslutade Nämnden att medelst protokollsutdrag giva Ekonominämnden del av den åtgärd, 

tekniska nämnden enligt § 27 av protokollet den 7 innevarande februari vidtagit. 

 

§31. 

Sedan Kapten C.Skarstedt till Drätselkammaren med skrivelse överlämnat 7 st. anbud till 

stadens del av vägen från Luleå till Svartön och Hertsön, hade Nämnden vid sammanträde 

den 7 innevarande februari remitterat ärendet till stadsingenjören för att efter samråd med 

kapten Skarstedt inkomma med utredning i vad mån ett utbyte av grus mot makadam skulle 

kunna göras, utan att kostnaden för vägbyggnaden avsevärt fördyrades. Av Stadsingenjören 

nu avlämnade utredning antecknades, att för vägbanans iordningställande medelst enbart 

grusning skulle påfordras 400 kbm grus i år och 300 kbm nästa vinter med en kostnad för 

gruset av 3290 kronor på platsen samt att vägbanans färdigställande med användande av 

delvis makadam skulle erfordra 300 kbm grus och 500 kbm makadam à kr.5:25 på platsen, 

varvid kostnaden för gruset skulle bli 1410 kronor och för makadamen 2625 kronor eller 

tillhopa kr.4035:-. Efter anteckning härav beslutade Drätselkammaren att antaga 

J.A.Flodströms anbud å leverans av 300 kbm grus à kr.4:40 pr kbm; att, om detta grusparti 

uttages å stadens mark, detta skall ske efter anvisning av Stadsingenjören och till ett pris av 

30 öre pr kbm, som skall inlevereras till revirförvaltningen i Bodens revir, samt att åtaga sig 

att under vintern till stadens del av vägbyggnaden leverera 500 kbm landsvägsmakadam till 

ett pris av kr. 5:25 pr kbm, fritt på vägen. Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§32. 

Stadsbyggmästaren hade med skrivelse till Drätselkammaren överlämnat räkningar från 

entrepenörerna, som utfört omändringsarbetena i Saluhallsbyggnaden, målaren J.A.Nilsson 

och snickaren J.Bergström för prövning, i vad mån böter böra åläggas dem för försummelsen 

att icke hava färdigställt arbetet på i kontraktet föreskriven tid, nämligen östra delen av 

fiskhallen den 1 januari och övriga arbeten den 1 mars 1915. Av Stadsbyggmästarens 

skrivelse inhämtades, att arbetena i sin helhet varit färdiga först i slutet av juli månad, men 

att 2 månader av denna tid orsakats av svårigheten att till kabinetten anskaffa automatlås, 

vilka hamnen utöver planen hade fordrat att få där insatta, varför entreprenörerna borde 

anses ha gjort sitt arbete i saluhallen färdigt i slutet av maj månad 1915. Vidare antecknades 

att i entreprenadskontraktet stipulerades att, därest arbetena icke voro färdiga till avsyning 

till bestämd tid entreprenörerna hade att för varje vecka denna tid betala 50 kronor till 

Drätselkammaren, vilket vid slutuppgörelsen skulle avdragas från entreprenadsbeloppet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att av entreprenadsumman endast avdraga 



ett så stort belopp, som motsvarade de hyror, som staden mistat, på grund av att 

entreprenören icke färdigställt lokalerna till kontrakterad tid, nämligen: 

Fiskhallen 1/1 – 30/4 – 2/3 hyra                             100:- 

Tullokalen 1/3 – 15/5                                              125:- 

Kabinettet 1/3 – 31/5                                              112:50 

                                                          Tillhopa Kr.   337:50 

 

§33. 

Som snickaren N.P Boman, vilken på entreprenad utfört reparationsarbete i fastigheten 435 

Kråkan, fördröjt utförandet av detta 14 dagar utöver i kontraktet bestämd tid, hade 

Stadsbyggmästaren, då detta fördröjande av arbetet förorsakat Hälsovårdsnämnden extra 

kostnader i form av hyresersättning till boställhavaren, i skrivelse till Drätselkammaren 

hemställt, att det i kontraktet stipulerade bötesbeloppet, 20 kronor pr vecka eller 40 kronor 

måtte avdragas från entreprenadbeloppet vid slutuppgörelsen med entreprenaören. Vid 

föredragning av ärendet beslutade Nämnden att bifalla vad Stadsbyggmästaren sålunda 

föreslagit. 

 

§34. 

På tillstyrkan av Brandchefen beviljade Nämnden på därom gjord ansökan brandmännen 

Roger Åström och L.K.Wikström avsked från innehavande befattningar vid Luleå brandkår 

f.o.m den 29 februari 1916 samt tjänstledighet under februari månad mot avstående av 

samtliga löneförmåner under den sålunda beviljade tjänstledigheten; och skulle Brandchefen 

anställa nödiga vikarier för upprätthållande av resp. tjänster. 

 

§35. 

Brandchefen hade i skrifvelse till Drätselkammaren under påpekan att de nuvarande 

straffbestämmelserna i ’instruktionen för manskapet vid Luleå fasta brand- och poliskår’ icke 

längre vore tillämpliga efter brandkårens skilsmässa från poliskåren hemställt, att de 

straffbestämmelser, vilka finnas inryckta i det förslag till instruktion för brandmanskapet 

m.m, som äro utarbetande av en av Stadsfullmäktige tillsatt kommitté måtte få tillsvidare 

gälla för brandkåren. Vid föredragning härav beslutade Nämnden, som icke ansåg sig 

befogad att ändra gällande instruktion, att avslå framställningen. 

 

§36. 

Sedan Atle Burman hade Stadsfullmäktige gjort anhållan att för reglering av tomt n:r 1 i 

kvarteret Laken få av staden inköpa dess del av tomten, utgörande 160,0 kvm utfyllning, 

hade Drätselkammaren då staden icke är skyldig att sälja sin del, utan i stället har rätt att 

inlösa övriga delar av densamma, anhållit om Hamndirektionens utlåtande i saken. Vid 

föredragning av Hamndirektionens nu inkomna yttrande, vari Direktionen meddelar, att 

den för sin del intet har att erinra mot den ifrågasatta försäljningen av tomtdelen, beslutade 

Nämnden att med remisshandlingarnas återställande föreslå att Stadsfullmäktige ville för 

reglering av tomt n.r 1 i kvarteret Laken till sökanden försälja Luleå stadsdel av tomten, 

160,0 kvm till av Stadsingenjören föreslaget pris av 65 öre pr kv.fot eller Kr. 7:37 pr kvm eller 

en summa av 1179 kron-or 20 öre. 

 

§37. 



Föredrogs Överexekutors i Luleå stad utslag på Drätselkammarens den 5 november 1915 

gjorda ansökan att en å handlanden Ture Hagberg i Luleå tillhörig del av vreten n:o 189-191 

å Luleå stads donationsjord utan tillstånd av staden uppförd byggnad måtte på sökandens 

bekostnad borttagas från vreten i fråga. Sedan av utslaget inhämtats att överexekutor, enär 

något sådant förhållande, som uti § 191 av utsökningslagen avses, ej förefinnes, ansett sig 

sakna befogenhet att meddela den begärda handräckningen, beslutade Nämnden 

bemyndiga Stadskamreraren K.H. Santesson enär den han i till stånd att vid Luleå 

Rådstuvurätt uttaga stämning på Hagberg med yrkande att han måtte åläggas att utan 

kostnad för staden borttaga den å vreten n:o 189-191 å Luleå donationsjord uppförda 

byggnaden; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt. 

 

§38. 

Beslutade Nämnden att till J.Edv.Johansson i Bergviken utarrendera stadens del av vreten 

n:o 130 öster om Statens Järnvägar för ett år i sänder mot en arrende avgift av 19 kronor. pr 

år. 

 

§39. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Länsstyrelsen inkommen 

skrivelse med begäran om yttrande, huruvida Stadsfullmäktige äro villiga att låta bygga och 

för framtiden underhålla den inom Luleå stads område fallande delen av vägen Luleå-

Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, föredrogs nu Stadsingenjörens infordrade 

yttrande över vägförslaget. Vid behandingen av ärendet beslutade Nämnden att då det 

kunde befaras, att den till förslaget fogade kostnadsberäkningen vid arbetets utförande 

skulle visa sig otillräcklig, anhålla hos kapten Skarstedt att han ville för stadens räkning 

revidera densamma; och förklarades protokollet i denna del genast justerat. 

 

§40. 

Sedan Stadsfullmäktiges ordförande till Drätselkammaren överlämnat från länstyrelsen 

avskrift av Kungl.Civildepartementets skrivelse angående ifrågasatta stenleveranser till vissa 

kommuner, hade Drätselkammaren remitterat ärendet till Stadsingenjören med uppdrag att 

efter samråd med Hamnmästaren inkomma med yttrande i saken. Vid föredragning av 

ärendet antecknades av Stadsingenjörens nu avgivna yttrande; att Luleå stad, som använder 

uteslutande makadamiserade gator, icke har användning av gatsten i annan utsträckning än 

till kant- och rännstenar; att staden sedan krigsutbrottet såsom nödhjälpsarbete låtit slå dylik 

gatsten, som f.n utgör 1200 kvm, lagd i förråd och tillräcklig för stadens behov under 3 à 4 år 

framåt, samt att hamnen, som under senaste tid iordningställt de nya hamnplanerna med 

yttjärade makadamisering, icke är i behov av någon gatsten. Efter anteckning härav 

beslutade Drätsel-kammaren att hemställa hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige icke ville 

fästa avseende vid det i skrivelsen gjorda erbjudandet; och skulle protokollet vad detta 

ärende beträffar genast justeras. 

 

§41. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat av Kungl.Lotsstyrelsen anförda 

besvär över Länsstyrelsens beslut i fråga om sökt åläggande för staden att upplåta en tomt åt 

Lotsverket, beslutade Nämnden vid föredragning av ärendet att återställa remitterade 

handlingar Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville yrka, att besvären måtte 

lämnas utan avseende. 



 

§42. 

Till Stadsingenjören remitterades för yttrande; 

1:o E.A. Salanders hos Stadsfullmäktige  gjorda ansökan om bidrag till uppförande av en 

mur vid fastigheten n:o. 182 a. 

2:o A.V. Falks m.fl. hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om uppsättning av 

vattenkastare i Mjölkudden. 

3:o O.Fr. Carlssons anhållan att få arrendera område å Svartöudden för sågverksrörelse. 

 

§43. 

En hos Stadsfullmäktige av A.V. Falk m.fl. gjord framställning om inledande av elektrisk 

belysning till Mjölkudden remitterades till elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§44. 

Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige gjorda begäran att få köpa tomt n:o 7 i kvarteret 

Ripan remitterades till Stadskamreraren för yttrande. 

 

§45. 

Sedan G.&J. Edberg i skrivelse att de av Stadsfullmäktige i samband med utgiftsstatens 

godkännande beslutade ändringar och reparationer i stadshotellets kött- och iskällare måtte 

med det snaraste utföras, beslutade Nämnden att bemyndiga ordföranden och 

Stadsbyggmästaren att efter upptagande av anbud antaga det för staden fördelaktigaste. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§46. 

Kapten C. Skarstedt hade beträffande bron över Skurholmsfjärden översänt ett av J.O. och 

J.A Hedlund avgivet nytt anbud å 410 kronor på utförande av pallskrift och grusskift av 

granit i cementbruk i stället för av betong, beklädd med nubbsten enligt Kungl. Aväg- och 

Vattenbyggnadsstyrelsens fordran. Sedan antecknats att kapten Skarstedt tillstyrkt anbudet, 

beslutade Nämnden att antaga detsamma; och skulle protokollet vad detta ärende angår 

omedelbart justeras. 

 

§47. 

Sedan åkaren C.F. Andersson i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att Kammaren ville 

medgiva honom att på sonen Carl G. Andersson överlåta entreprenadskontraktet rörande 

körning av sand till vägen Luleå – Svartön, beslutade Nämnden på tillstyrkan av kaptenen 

C. Skarstedt och byggmästaren J.A.Lindqvist att bifalla framställningen med det villkor att 

sådan borgen erhålles, som Drätselkammaren kan godkänna. 

 

§48. 

Sedan Stadsbyggmästaren i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit att i skrivelsen 

uppräknade reparationer måtte få utföras i Utskänkningsbolagets lokaler i terassbyggnaden, 

dragande en kostnad av 650 kronor, beslutade Nämnden att då lokalerna, varå skadorna 

huvudsakligen uppstått i slutet av nästlidne januari och under innevarande februari 

månader, vore i stort och omedelbart behov av reparation, uppdraga till Stadsbyggmästaren 

att låta uppföra arbetena i Skeppsbrokällaren, målaren J.A.Nilsson, under förutsättning att 

anbud kunde erhållas av honom enligt samma priser och grunder som för anbudet 



beträffande förenämnda arbeten i Skeppsbrokällaren; och skulle i annat fall anbud under 

hand infordras och det fördelaktigaste antagas efter prövning av Ordföranden och 

Stadsbyggmästaren. Nämnden beslutade vidare att kostnaderna, 650 kronor, skulle bestridas 

av i utgiftsstaten under rubrik 15 a avsatta medel för diverse och oförutsedda utgifter à 1200 

kronor. Protokollet blev i denna del omedelbart justerat. 

 

§49. 

Sedan Stadsbyggmästaren anmält att han med ordförandens medgivande satt igång arbetet 

med iordningställande av rummet i gårdsbyggnaden å fastighet n:o 7 Örnen, beslutade 

Nämn-den vid föredragning av ärendet att godkänna den vidtagna åtgärden. 

 

§50. 

Avslog Nämnden Stadsbyggmästarens hemställan om inköp av 25 kg av ett 

bränslebesparande ämne, kallat ’kohlyth’, för proveldning i stadshusets ångpannor. 

 

§51. 

Beslutade Drätselkammaren att Mia Lifbom, arrendator av 1443,14 ar av vreten n:o 200 å  

Hertsön, skulle hos Konungens Befallningshavande lagsökas för utbekommande av ogulden 

arrendeavgift av 40 kronor för år 1915; och skulle, därest avgiften ej kan utfås, avhysning av 

arrendatorn begäras. 

 

Som ovan 

Justeras:   Å tjänstens vägnar 

Herman Fernlund  K.H.Santesson” 

 

 

”Protokoll, förr vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 14 februari 

1916. 

 

Närvarande:Herrar Ljungberg,Brändström, Fernlund, A.Nilsson, Sander, Sandström, 

Sjöstedt, Lantz och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes Kammarens protokoll den 3 januari 1916. 

 

§2. 

Godkändes av Stadskamrerarens upprättad turlista för granskning av Drätselkontorets 

kassarapporter. 

 

§3. 

Efter föredragning av Stadsingenjörens E.Kinnman skrivelse till Drätselkammaren ang. 

ersättning för det ökade arbete, som åsamkats honom under den tid av tre månader, han 

under år 1915 uppehållit föreståndarebefattningen vid Elektricitetsverket, beslutade 

Drätselkammaren att uppskjuta ärendet tills frågan om ledningen för verket blivit definitivt 

ordnad. 

 

§4. 



Sedan Stadskamreraren med åberopande av bestämmelsen i Drätselkammarens reglemente 

§1 mom. V punkt 14 i skrivelse till Kammaren på anförda skäl anhållit att det i utgiftsstaten 

under rubrik 5 cd anslagna belopp av 200 kronor till skrivbiträde måtte få i sin helhet anlitas, 

beslutade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet att lämna bifall till skrivelsen 

gjorda framställning. 

 

§5. 

Med anledning av ett par av herr Sander i skrivelse gjort förslag i saken beslutade 

Drätselkammaren att bemyndiga ordföranden i samfällda Drätselkammaren ävensom 

ordföranden i respektive ekonomi- och tekniska nämnden att, när han så finner lämpligt, 

remittera inkommet ärende till Drätselkammaren underlydande resp. tjänstemän för 

yttrande, utredning eller annan åtgärd; att på så sätt remitterat ärende, vilket icke är till 

behandling upptaget å förtskommande föredragningslista, i korthet skall refereras å denna å 

plats skiljd från de ärende, som äro avsedda att behandlas å sammanträdet; samt att, när 

kallelse till sammanträde utgår, kopia av föredragningslistan skall tillställas resp. ledamöter. 

 

§6. 

Sedan kontorsskrivaren G.Ohlsson, som blev antagen till ordinarie i nu innevarande 

befattning f.o.m. den 1 juli 1915, den 4 september föregående år blivit utkallad för 

fullgörande av repetitionsövning under 30 dagar och under denna tid uppburit full avlöning, 

hade Stadskamreraren i skrivelse till Drätselkammaren anhållit om Kammarens uttalande, 

huruvida Ohlsson på grund av bestämmelsen i Drätselkontorets reglemente §7 mom. 1 bort 

vara skyldig att avstå tjänstgöringspenningar för samma tid. Vid föredragning av ärendet 

beslutade Drätsel-kammaren att, då tydliga föreskrifter saknades och Ohlsson vid sitt 

återinträde i tjänst delvis fått på extra tid arbeta igen, vad kommit att ligga efter, han icke 

skall avstå sina tjänstgörings-penningar för ifrågavarande tid. 

 

§7. 

Luleå stads livsmedelskommité hade till Drätselkammaren under hand överlämnat ett av 

kommittén till Stadsfullmäktige ställt yttrande över Kungl.Jordbruksdepartementets 

skrivelse till Konungens Befallningshavande i länet den 31 december 1915 ang. de lokala 

livsmedelskommissionerna och den lokala verksamheten för livsmedelsfrågans ordnande, 

vilket yttrande utmynnar i att tillstyrkande av att Stadsfullmäktige ville besluta att med 

entledigande av den nuvarande livsmedelskommittén tillsätta en livsmedelsnämnd med i 

Kungl. Jordbruksdepartementets förenämnda skrivelse åsyftad befogenhet samt att till 

nämndens förfogande ställa en kredit hos Drätselkontoret å 10.000 kronor. Vid föredragning 

av ärendet beslutade Drätsel-kammaren att för sin del hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall 

till detta livsmedelskommitténs förslag; och skulle protokollet vad detta ärende angår genast 

justeras. 

 

§8. 

Luleå stads livsmedelskommitté, som ansett sig böra begagna sig av Domänststyrelsens 

erbjudande att få inköpa ved från stadens skogar och med anledning därav träffat 

preliminärt avtal med revirförvaltaren i Bodens revir angående köp av 300 järnvägsfamnar 

barrved, befintliga i Brännberg, hade, då för avtalets fastställande fordras borgen, gjort 

förfrågan hos Drätselkammaren, huruvida Kammaren är villig att å stadens vägnar teckna 

oförmälda borgen. Vid föredragning av ärendet beslutade Drätselkammaren att å stadens 



vägnar teckna den av revirförvaltaren fordrade borgen; och skulle anmälan om den sålunda 

vidtagna åtgärden göras till Stadsfullmäktige med anhållan om godkännande. Protokollet 

förklarades i denna del genast justerat. 

 

§9. 

Sedan ledamoten herr Axel Nilsson framfört en begäran från arbetarne, som äro sysselsatta 

vid stenkrossen, om erhållande av förhöjt dagsverkan och accordspris för sitt arbete, 

beslutade Drätselkammaren att uppdraga till Stadsingenjören att till tekniska nämnden 

skyndsamt inkomma med utredning och förslag i saken; och skulle protokollet i denna del 

genast justeras. 

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                              K.H.Santesson” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 14 

februari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, A. Nilsson och Lantz. Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 22 december 1915 beträffande §§ 5,7,11,12 och13. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 december 1915, § 11, beträffande 

revisorernas berättelse och stadsfogdens redogörelse för utestående kommunalrestantier för 

åren 1903 – 1912 bl.a beslutat att överlämna de berättelsen åtföljande förslagen till avkortning 

av kom-munalutskylder för åren 1903 – 1912 till drätselkammaren för yttrande. Revisorerna 

föreslå i sin berättelse först att de i Luleå stads huvudbok för år 1914 balanserade 

kommunalrestantier för åren 1897, 1900 och 1902 måtte avkortas, då det ej nu är möjligt att 

konstatera, vad som fortfarande står ute för stadsfogdens åtgärd. Dessa belopp äro: 

för år 1897              kr.  3917:22 

för år 1900              kr.  2640:13 

för år 1901              kr.27547:37 

för år 1902              kr.  5712;28                         kr.398:17 

Beträffande åren 1903, 1904 och 1905 föreslå revisorerna vidare att de för dessa år utestående 

restantierna måtte i sin helhet avkortas, då det på grund av förut nämnd anledning även 

beträffande dessa restantier är omöjligt att utröna, vilka personer, som restera för dessa år, 

och 

utgöra dessa belopp: 

för år 1903              kr. 2218:17 

för år 1904              kr. 1515:71 

för år 1905              kr. 2072:41                          kr.5806:29 

Vad slutligen beträffar stadsfogdens förslag till avkortning av kommunalutskylder för åren 

1906- 1912, om vilka revisorerna i sin berättelse yttra, att de böra ingivna till stadsfullmäktige 

i så god tid att beslut härom kan fattas inom 1915 års slut, utgöra dessa enligt närlagda av 

drätselkontoret upprättade sammandrag följande belopp för de olika åren: 



för år 1906               kr.1264:98 

för år 1907               kr.2170:13 

för år 1908               kr.5698:28 

för år 1909               kr.11352:41 

för år 1910               kr.23608:46 

för år 1911               kr.16379:03 

för år 1912               13056:27                              kr.73527:56 

De utestående kommunalutskylder, som antingen revisorerna enbart eller både stadsfogden  

och dessa föreslå till avkortning, utgöra sålunda enligt föreliggande redogörelse följande 

belopp : 

för åren 1897 – 1902 kr. 39817:- 

för åren 1903 – 1905 kr.   5806:29 

för åren 1906 – 1912 kr. 73527:56 

eller tillhopa              kr.119150:85 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att i anslutning till vad av 

revisorerna och stadsfogden sålunda föreslagit hemställa, att stadsfullmäktige ville besluta 

att förenämnda oguldna kommunalutskylder afseende åren 1897 – 1912 och utgörande 

119150 kronor 85 öre skola avkortas. 

 

§3. 

Herr Wallins hos stadsfullmäktige väckta motion om en verksammare indrivning av 

grundavgifterna till pensionsförsäkringen remitterades till stadskamreraren för förslag. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en medlem från Brita Holmvall om 

erhållande om pension av staden, hade ekonominämnden översänt densamma till 

fattigvårdstyrelsen med anhållan att styrelsen ville avgiva yttrande i saken. Av 

fattigvårdsstyrelsens nu inkomna yttrande antecknades, att Holmvall, som en längre tid 

åtnjutit understöd i form av hyresbidrag, befinner sig i synnrligen fattiga omständigheter, 

men att styrelsen det oaktat av formella skäl icke ansåg sig kunna tillstyrka någon pension 

från staden, då Holmvall icke varit anställd i stadens tjänst. Vid föredragning av ärendet 

beslutade nämnden att med instämmande uti vad fattigvårdsstyrelsen anfört hos 

stadsfullmäktige hemställa om avslag å ansökningen.  

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från änkan 

efter avlidne t.f. maskinisten vid elektricitetsverket Helmer Wikström om erhållande av 

pension, hade verkets förre föreståndare, ingenjören H.Bergman, inkommit med av 

ekonominämnden infordrat yttrande över ansökningen, däri han bl.a. vitsordar att Wikström 

under sin c:.a 12-åriga tjänstetid vid verket utfört sina åligganden till full belåtenhet och visat 

ett hedrande uppförande. Vid föredragning av ärendet inhämtades vidare av en skrivelse 

från stadskamreraren, som erhållit nämndens uppdrag att inkomma med förslag i saken, att 

bouppteckningen efter Wikström icke visat någon behållning samt att änkan Wikström, som 

hade ett barn, vore sjuklig och i små omständigheter; och föreslog stadskamreraren att 

tilldela henne ett årligt understöd av 100 kronor att utgå f.o.m den 3 april 1915. Efter 

anteckning härav beslutade nämnden att återställa remisshandlingen till stadsfullmäktige 

med hemställan att fullmäktige ville bevilja Helmer Wikströms änka Hanna Wikström ett 



årligt understöd av 100 kronor att utgå retroaktivt f.o.m. den 3 april 1915 till sonens vård och 

uppfostran att uppbäras så länge hon styrkte sig meddellös och högst intill dess sonen 

uppnått 15 år. 

 

§6. 

Enär 1915 års anslag för södra hamnplanens ordnande enligt hamnkontorets utgiftsjournal 

överskridits med omkring 8350:-kronor, varjämte ännu – den 7 december 1915 – återstode 

olikviderat omkring 13600 kronor för år 1915 å ifrågavarande arbete, hade hamndirektionen 

hos stadsfullmäktige anhållit, att ett tillägg av 22000:- kronor till 1915 års anslag till södra 

hamnplanens ordnande måtte ställas till hamndirektionens förfogande. Sedan 

stadsfullmäktige rem-itterats denna framställning till drätselkammaren, beslutade 

ekonominämnden vid föredrag-ning av ärendet att återställa skrivelsen till stadsfullmäktige 

med det yttrande, att ekonominämnden icke hade något att erinra mot bifall till 

hamndirektionens förevarande framställning. 

 

§7. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från hamndirektionen inkommen 

skrivelse med anhållan, att sedan direktionen på grund av i staden rådande arbetslöshet 

beslutat att anordna nödhjälpsarbete i form av makadamslagning, ett anslag av 1500 kr måtte 

ställas till hamndirektionens förfogande för ifrågavarande ändamål, beslutade 

ekonominämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

direktionens framställning. 

 

§8. 

Sedan stadsbyggmästaren i infordrat yttrande meddelat, att staden icke förfogade över 

lämplig lokal, som kan upplåtas till avhållande av sammanträden för de trenne inom staden 

verkande sjukkassorna hvilka därom ansökt beslutade nämnden att överlämna 

ansökningarna till stadskamreraren för att beaktas vid blivande förslag till fördelning av de i 

utgiftsstaten under rubrik 35 avsatta brännvinsmedlen till diverse sociala ändamål.. 

 

§9. 

Godkändes av stadsbyggmästaren upprättad tablå, utvisande kostnaden för uppvärmning 

med högtryckspannan samt driftkostnaden för maskintvätten och för uppvärmning av 

vatten under år 1915 i närvarande stadshus ävensom för uppvärmning av lokalerna i 

stadshuset med lågtryckspannorna i stadshuset under samma år. 

 

§10. 

Stadsbyggmästaren hade i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med uppgift å den i 

stadshusets lokaler befintliga belysningsarmatur, som tillhörde Luleå stad, men som av 

sterbhuset efter förre källarmästaren C.J.Dahné upptagits å hotellvärdens inventarium och 

av sterbhuset i samband med övriga hotellinventariers överlåtelse försålts till nuvarande 

hotellinnehavare, källarmästarne Edberg; och utgjordes armaturen av följande effekter: 

Lilla kaféet: 2 st. takkronor, 8 st. väggarmar 

Pianorummet: 1 st. takkrona 

Korridoren till matsalen: 4 st. takbelysningar 

Trappan till fästvåningen: 2 st. takbelysningar 



Vid föredragning av detta ärende beslutade ekonominämnden att efter granskning av 

räkenskapen vid tiden för armaturens uppsättande meddela herrarne Edberg om 

förhållandet för rättelse i hotellinventariet. 

 

§11. 

I skrivelse till drätselkammaren hade stadsbyggmästaren med underrättelse, att han i 

enlighet med ekonominämndens uppdrag uppsagt hyreskontrakten med herr J.Lannge och 

fru M.Gråberg rörande resp. lokaler i stadshuset, meddelat dels att Lannge förklarat sig villig 

att mot en nedsättning av hyran f.o.m. den 1 juli 1916 från 2000 kronor till 1800 kronor 

retroaktivt f.o.m. den 1 januari 1915 erlägga särskild ersättning för värme, beräknad efter 

fastställd fördelning av den totala värmekostnaden på butiken resp. år dels ock att fru 

Gråberg förklarat sig villig att mot nedsättning av nuvarande hyra från 900 kronor till 800 

kronor betala särskild ersättning för värme för butiken enligt fastställd fördelning av årliga 

värmekostnaden. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bestämma hyran för 

bokhandelsbutiken till 2000 kronor och för cigarrbutiken till 900 kronor förutom att för båda 

skall erläggas den årliga ersättning för värme, som drätselkammaren enligt uppgjord 

fördelning av värmekostnaden kan bestämma. 

 

§12. 

Godkändes av stadsbyggmästaren upprättat förslag till hyresavtal mellan drätselkammaren 

och frimurarelogen angående förhyrande av sammanträdeslokal i stadshusets fästvåning 

under år 1916 mot en hyra av 25 kronor pr. sammanträde förutom ersättning för elektriskt 

ljus enligt mätare. 

 

§13. 

Efter föredragning av stadsbyggmästarens skrivelse angående sitt uppdrag att underhandla 

med A.B. Stockholms handelsbank om någon förhöjning av hyran för banklokalen beslutade 

ekonominämnden att uppdraga till stadskamreraren och stadsbyggmästaren att träda i ny 

underhandling med banken. 

 

§14. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 25 november 

1915, § 10, angående beviljadt anslag i ett för allt av 400 kronor till bidrag till 

slumverksamhetens upprätthållande inom Luleå stad för år 1916, att upptagas i styreslens 

stat för nämnda år beslutat, att slumstationens förmån av ved skulle indragas, hade 

slumsystrarne i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit, att, då genom detta styrelsens beslut 

den fria ved, slumstationen alltsedan stadsfullmäktiges beslut den 19 mars 1908, § 5, 

angående fri ved åt slummen, fortfarande skall gälla även sedan slummen erhållit kontant 

hyresbidrag. Enär emellertid stadsfullmäktiges förenämnda den 25 november 1915, § 10, 

beviljade anslag icke, såsom slumsystrarnas i sin skrivelse söka göra gällande, till bestämda 

del utgör hyresbidrag, utan till formen är ett anslag i ett för allt till slumverksamhetens 

understödjande inom staden beslutade ekonominämnden vid föredragning av ärendet, att, 

då det vore uppenbart att det senast beviljade anslaget i ett för allt vore ansett att ersätta de 

förut i olika former till slummen lämande anslag, avstyrka bifall till ansökningen. 

 

§15. 



Stadsfiskalen Ebbe Hallberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren 

ville för stadsfiskalskontorets räkning inköpa en skrivmaskin av märket Smith Premier n:r 10 

med B-vagn till ett pris av kronor 525:- och skulle han i händelse av bifall härtill till 

kostnadernas täckande bidraga med 175 à 200 kronor på så sätt, att den firma, varifrån 

skrivmaskinen levereras, övertager en stadsfiskalen tillhörig maskin, värderad till 

ovannämnda belopp vadan alltså så stadens andel skulle belöpa högst 350 kronor av 

köpesumman. Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att anhålla hos 

magistraten, att magistraten ville till nämnden avgiva utlåtande i saken. 

 

§16. 

Biföll drätselkammaren Dagny Håkanssons i skrivelse gjorda anhållan om avkortning av en 

henne tillhörig hund påförd hundskatt för år 1916, av skäl att sökanden bor utom 

stadsplanen avlägset å Stadshertsön. 

 

§17. 

Sedan vagnskarlen Karls August Forssell i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att han 

måtte beviljas tillstånd att genom månatlig betalning av 5 kronor gälda honom för åren 1913 

och 1914 påförda, men ej guldna kommunalutskylder, beslutade ekonominämnden vid 

föredragning av ärendet att på så sätt bifalla sökandens begäran, att han skall äga att genom 

erläggande under nästkommande mars och april månader av 5 kronor pr.månad och 

därefter av 10 kronor pr. månad betala de honom påförda, men ej guldna 

kommunalutskylder för år 1913, kr. 121:60 och för 1914, kr.93:10, tillhopa 214:70. Protokollet 

förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§18. 

Godkände ekonominämnden följande uppbördsterminer för kommunalutskylder under 

innevarande år: 

1.a terminen 29 – 31 mars , 1,3 – 4 april. 

2:a terminen 15 – 17, 19 – 21 juni. 

3:e terminen 11 – 16 september. 

 

§19. 

Sedan drätselkammarens tekniska nämnd till ekonominämnden översänt protokollsutdrag 

angående av nämnden lämnat tillstånd till utskänkningsbolaget att vidtaga en del yttre och 

inre ändringar å terassbyggnadens lokaler, beslutade ekonominämnden att uppskjuta 

behandlingen av detta ärende, tills definitivt avtal  träffas rörande förhyrningen av 

lokalerna.  

 

§20. 

Beslutade nämnden att stämning skall uttagas å förre hamnmästaren C.A. Wolff för utfående 

av stadens fordran hos honom, 26 kronor 50 öre. 

 

§21. 

Föredrogs ett av D:r Sven Kjellman utfärdat intyg, att stadsbokhållaren A.Glaas på grund av 

lungsjukdom är tillsvidare oförmögen sin tjänst förrätta. Sedan vidare antecknats, att Glaas 

varit ur tjänst sedan den 16 innevarande februari, lades intyget till handlingarna. 

 



§22. 

Biföll nämnden af stadskamreraren framställd begäran att få för drätselkontorets räkning 

inköpa ett exemplar av vardera av statskalendern och handelskalendern för år 1916. 

 

                                                                         §23. 

Biföll nämnden en av Nykterhetsvännernas Centralkomité genom herr Nilsson framföra 

begäran att nu få å drätselkontoret uppbära att av stadsfullmäktige den 11 september 1913, § 

14, beviljat anslag av 50 kronor för nämnda år, men som komitén försummat att då uppbära. 

 

Som ovan 

Justeras                                                      Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg”                                             K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 18 februari 1916. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, M. Lindqvist, K.H. Hultström, 

D.Andersson, O.E. Wester, G. Lundström samt underteckn. sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr K.H.Hultström och O.Åhrström. 

 

§2. 

Folkskollärare A.M. Falk hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet från den 

25 jan. 1916 till vårterminens slut. Styrelsen biföll denna ansökan och förordnades till vikarie 

för sagda tid ex. folkskollärarinnan Aslög Sahlström. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Signe Hedman i Mjölkudden, som i egenskap av e.o. lärarinnans 

tjänstledighet vid folkskolans därstädes sedan den 1 sept. 1913, 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 övr. leda ungdomars 

Uppfostran                                                                   Med utmärkt beröm godkänd; 

Nit                                                                                Berömligt; 

Vandel                                                                          Hedrande. 

 

§4. 

Folkskollärarinnan Aslög Sahlström som i egenskap av vik.lärarinnan tjänstgjort vid 

Mjölkuddens folkskola under sistl. hösttermin samt från den 23 sistl. jan, hade anhållit om 

tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord: 

 

Undervisningsskicklighet                                             Med beröm godkänd; 

Förmåga etc.                                                                 Med utmärkt beröm godkänd; 

Nit                                                                                 Berömligt; 

Vandel                                                                           Hedrande. 



 

§5. 

Från föreningen Vita Bandets ordf. och sekr. hade till folkskolestyrelsen inkommit en 

skrivelse, som innehöll ett vid ’Vita Bandets’ föräldramöte i Sjömanskapellet den 6 

innevarande febr. gjort uttalande, i vilket hemställdes, att styrelsen ’ville ta i övervägande, 

om folkskolan ej skulle kunna förbjuda sina elever att annat än i föräldrars eller målsmäns 

sällskap besöka biograferna’ – Folkskolestyrelsen, som ej ansåg lämpligt att förbjuda barns 

biografbesök, uppdrog åt överläraren att eventuellt i samråd med representanter för andra 

skolor inom staden söka träffa överenskommelse med biografägaren om anordnande av 

billighetsföreställningar med särskilt för barn lämpade program samt beslöt rikta en vädjan 

till föräldrar och målsmän att ej så ofta och så utom urskiljning med avseende å programmet, 

som nu sker, låta barn besöka biografen. (Hr Wester avlägsn. sig.) 

 

§6. 

Överläraren hade i skrivelse hemställt, att folkskolestyrelsen ville besluta, att full avlöning 

skulle utgå till baderskan, städerskorna i Östra skolan och timlärarna å folkskolans högre 

avdelning, på grund av smittosam sjukdom. Förslaget bifölls i vad det gällde baderskan och 

städerskan, medan däremot frågan om timlärarnas avlöning och vikariatsarvode åt fru Anna 

Hallberg bordlades till ett följande sammanträde. 

 

§7. 

I enlighet med av vaktmästaren vid Notvikens skola R.Johansson gjord framställning 

meddelade styrelsen honom avsked från nämnda vaktmästartjänst från och med den 1 juni 

innevarande år. Styrelsen beslöt låta tills vidare anstå med tjänstens återbesättande. 

 

§8. 

Från Kungl.Kammarrättens ansökningskontor hade framställts anmärkning mot 

utanordnande av statsbidrag å 36 kr. för slöjdundervisning i Mjölkuddens skola 

höstterminen 1914, och hade med anledning härmed till Bef.haf. i Norrbottens län anordnat 

folkskolestyrelsen att återbetala drygt 36 kronor eller ihågkomma med förklaring. Styrelsen 

beslöt lämna en så lydande förklaring: Redan till vårterminens slut 1914 talades om att en ny 

slöjdgrupp skulle insättas i Mjölkudden. Det var då meningen att undervisningen i denna 

skulle börja med höstterminens ingång. På hösten kom dock den allmänna mobiliseringen 

såväl skolstyrelsens ordf. som överläraren voro mobiliserande intill höstterminens början 

och en del lärare långt in på terminen. På grund av det ökade arbetet med att under sådana 

förhållanden ordna läsningen i skolan, kom den nya slöjdgruppen att ta sin början först den 

1 okt, c:a två veckor senare att de skulle ha gjort enligt skolstyrelsens bestämmelser. Då 

antalet slöjdlärarinnor uppgick till sextio, och då vi hoppas, att någon hänsyn även tages till 

de exeptionella förhållanden, som voro rådande hösten 1914, våga vi hemställa, att 

utanordningen godkändes. 

 

§9. 

Överläraren anmälde, att Kon.Befh. vägrat utanordna statsbidrag för den slöjdgrupp vid 

Mjölkuddens skola för vårterminen 1915. Styrelsen lämnade ordföranden och överläraren i 

uppdrag att överklaga detta beslut. 

 

§10. 



Styrelsen, beslöt låta inköpa 20 par skidor. 

 

§11. 

Från undervisningsnämnden meddelades att, den beviljat flickan Amy Björklund avgång 

från skolan efter folkskolestadgans § 48, samt att följande barn erhållit tillstånd att deltaga i 

nattvardsundervisningen: Sigurd Lindqvist, Oskar Dahlström, Hilma Berglund, Sofia 

Riström, Elis Sundström och Axel Jonsson, de tre senare under vissa villkor. 

 

§12. 

Från ekonominämnden anmälde att den lämnat herr A.Gullberg och O.Åhrström i uppdrag 

att utanordna räkningar å skolorna samt att den inköpt 400 hl koks till ett pris av 2:85 kr pr 

hekt. 

 

§13. 

Till protokollet anmäldes, att gossen Karl Sigfrid Broman inarbetats hos hemmansägaren 

Aug.Johansson, Trundön, Rosvik med en årlig avgift av 100 kr. 

                      

Dag som ovan 

Justerat:                                                   Alfr. Gullberg/P.Edw.Lindmark 

Oskar Åhrström 

Herman Hultström”  

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 24 februari 1916. 

 

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

Brändström, Aurén, Carlgren, Åhr-ström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar 

Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hanson, Palm, Edström, Nilsson, D. 

Andersson, Sölwén, Gillqvist, Widlund, Forsgren, Fru Bohlin och Herr Svensén samt 

Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell, 

Hage och Schultz. Av dessa hade Herr Thurfjell anmält sig förhindrad att bevista 

sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ 1. 

Utsågos Herrar Aurén och Åhrström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 29 

innevarande februari 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 27 sistlidne januari förda protokoll. 

 

§ 3. 

Sedan med anledning av framkommen anmärkning rörande den onaturligt stora 

vedförbrukningen i maskinistens i stadhuset bostad Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige 

föreslagit utfärdande av närmare föreskrifter beträffande den myckenhet ved, som skulle 

tillhandahållas befattningshavare, vilken vore tillförsäkrad fri bostad och bränsle, varvid 



Drätselkammaren tillika hemställt att taga i övervägande, om icke förmånen om fritt bränsle 

borde utbytas mot en i varje fall lämpligt avvägd kontant ersättning, samt Stadsfullmäktige 

remitterat detta ärende till Lönenämnden, hade på uppdrag av Lönenämnden särskilda 

kommitterade uppgjort följande förslag i ärendet: 

Till Lönenämnden. 

Sedan Drätselkammaren med anledning av framkommen anmärkning rörande den 

onaturligt stora vedförbrukningen i maskinistens i stadshuset bostad hos Stadsfullmäktige 

föreslagit utfärdande av närmare föreskrifter rörande den kvantitet ved, som skall 

tillhandahållas befattningshavare, som är tillförsäkrad fri bostad med bränsle, varvid 

Kammaren tillika hemställt, att det borde tagas i övervägande om icke förmånen av fritt 

bränsle borde utbytas mot en i varje fall lämpligt avvägd kontant ersättning, hade 

Stadsfullmäktige remitterat ärendet till lönenämnden. 

Vid behandling av ärendet vid lönenämndens sammanträde den 20 januari 1915 framhölls 

att med anledning av svårigheten att i varje särskilt fall kontrollera den verkliga åtgången av 

ved och de särskilda lägenheternas olika behov, det vore önskvärt att i de fall, då det läte sig 

göra, utbyta bränsleförmånen in natura mot kontant anslag.  

Nämnden beslutade vidare att sedan nödig utredning införskaffats från Stadsbyggmästaren 

uppdraga till undertecknade att uppgöra förslag i ärendet. 

Stadsbyggmästaren har sedermera den 14 nästlidne september inkommit med den begärda 

utredningen, varav torde framgå att så gott som överallt särskilda mer eller mindre 

vidlyftiga anordningar skulle behöva vidta-gas för att varje befattningshavares ved skulle 

kunna hållas avskild från stadens vedförråd. 

Vad själva frågan beträffar anse vi den normala vedförbrukningen vara: 

För vanligt rum intill 50 kvm. golvyta 2,75 famnar björkved och till kök 5,5 famnar barrved. 

Famn = 6'x 8'x 3' = 144 kub.-fot. 

För särskilt kalla bostäder, exempelvis maskinistens i stadshuset, ökas kvantiteten med 25 %. 

Som emellertid enligt föregående ganska dyrbara anordningar äro erforderliga för att hålla 

befattningshavarnes ved avskiljd från stadens och vidare oss veterligt några anmärkningar 

avseende slöseri med den ved, staden tillhandahåller sina befattningshavare, icke hava 

förekommit samt, då i alla händelser någon verklig kontroll över att bostadshavarens och 

stadens ved ändock icke bleve sammanblandad vore svår att åstadkomma, anse vi att någon 

ändring i nu rådande förhållanden icke bör ske. 

Beträffande maskinistens i stadshuset höga vedförbrukning, som föranlett 

Drätselkammarens förslag till Stadsfullmäktige, torde den nämligen finna sin naturliga 

förklaring i den omständigheten, att den honom tilldelade bostaden är mycket kall. 

Vi vilja därför inskränka oss att föreslå, att befattningshavaren i de fall, då sådant kan ske 

utan särskild kostnad för staden, skall erhålla sin löne-ved huggen och inlagd, däremot ej, 

om arbetet därmed skulle kräva särskild kostnad för staden. 

 

Luleå den 8 november 1915. 

Carl Tillman. K. H. Santesson. 

 

Lönenämnden hade godkänt detta yttrande såsom sitt eget förslag i ärendet. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att låta vid den förebragta utredningen bero. 

 

§ 4. 



Sedan till Lönenämnden remitterats en från hälsovårdstillsyningsmannen V. Oskarsson hos 

Stadsfullmäktige gjord ansökning om rätt för honom att få tillgodoräkna dels tjänsteår från 

och med den l januari 1903, dels ock löneförmåner enligt 1912 års lönestat från och med den l 

januari 1915, hade Lönenämnden avgivit följande 

 

Utlåtande. 

Lönenämnden finner icke något skäl föreligga, varför sökanden, vilken den l oktober 1915 

skriftligen förbundit sig att godkänna de i nu gällande lönereglemente upptagna villkor och 

bestämmelser, skäligen skulle kunna anses berättigad att från tidigare tidpunkt än den dag, 

då denna förbindelse avgivits, tillgodoräkna sig löneförmåner enligt 1912 års lönestat. 

Med hänsyn till Hälsovårdsnämndens den 29 september 1915 fattade beslut, därvid 

Nämnden, med avslag å sökandens framställning om rätt för honom att återtaga sin af 

Nämnden den 23 mars 1915 beviljade ansökning om avsked från 

hälsovårdstillsyningsmannabefattningen, ånyo antagit sökanden till 

hälsovårdstillsyningsman från och med den l oktober 1915, finner Lönenämnden visserligen 

sökanden ifråga om tjänsteårsberäkning vara efter det förut erhållna avskedet att anse som 

nyantagen den 29 september 1915, men då billighetsskäl synes tala för att sökanden skall äga 

rätt att tillgodoräkna sig tjänsteår under hela den tid han varit anställd i stadens tjänst som 

hälsovårdstillsyningsman, och Hälsovårdsnämnden icke anfört någon omständighet, som 

talar för avslag å sökandens framställning om rätt att räkna lönetur från och med 1903 års 

ingång, anser sig Lönenämnden böra tillstyrka bifall till ansökningen i denna del. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Lönenämndens förslag. 

 

§ 5. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av F. J. Holmqvist hos Kungl. 

Maj:t gjord ansökan om tillstånd till anläggandet av ett eget hem å Luleå stads donationsjord. 

Uti avgivet yttrande hade Stadsingenjören, under erinran att sökanden med sin 

framställning avsåge stadens del av Nordantillheden och närmare bestämt vreten n:r 151 om 

cirka 82,5 ar, framhållit, att detta område vore beläget vid segelbart vatten och i närheten av 

järnväg samt därför lämpligt för en eller annan industri, varför han för sin del avstyrkt 

ansökningen. 

Med stöd av vad Stadsingenjören anfört hade Drätselkammaren därefter hos 

Stadsfullmäktige avstyrkt bifall till Holmqvists framställning. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att förklara sig förhindrade att upplåta någon mark å det i ansökningen 

avsedda området. 

 

§ 6. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en ansökan från jordägaren Hans A. 

Hornberg om tillstånd till att uppföra en uthusbyggnad å honom tillhörig mark å 

Mjölkudden. 

Sedan Stadsingenjören i avgivet yttrande meddelat, att ansökan avsåge byggandet av ett 

uthus å vretan n:ris 465—467 i stället för den nu befintliga uthuslängan, som består av flere 

vid olika tillfällen sammanbyggda mindre snygga delar, hade Drätselkammaren på 

tillstyrkan av Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren hemställt om bifall till sökandens 

framställning. 



På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen. 

 

§ 7. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 maj 1913 till Drätselkammaren remitterat en 

från Bergverksaktiebolaget Freja inkommen skrivelse med förfrågan om och i så fall under 

vilka villkor staden vore villig att för bolagets krananläggning å Svartön leverera elektrisk 

ström. 

Sedan elektricitetsverkets dåvarande föreståndare inkommit med infordrat yttrande, däri 

han på anförda skäl avråder leverans av ström till Frejabolagets kran, hade 

Drätselkammaren vid sammanträde den 29 maj 1914 bordlagt ärendet i avvaktan på den 

Hässlerska utredningen rörande överloppsströmmens användning. 

Vid förnyad föredragning den 7 i denna månad av detta ärende hade Drätselkammaren på 

av föreståndaren anförda skäl hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta, att någon 

elektrisk ström f. n. icke skulle levereras till Bergverksaktiebolaget Freja för ifrågavarande 

ändamål. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 8. 

Sedan Stadsfullmäktiges ordförande till Drätselkammaren överlämnat en från Länsstyrelsen 

erhållen avskrift av Kungl. Civildepartementets skrivelse angående ifrågasatta 

stenleveranser till vissa kommuner, hade Drätselkammaren remitterat ärendet till 

Stadsingenjören med uppdrag att efter samråd med Hamnmästaren inkomma med yttrande 

i saken. 

Vid föredragning i Drätselkammaren av ärendet hade ur Stadsingenjörens yttrande 

antecknats: 

att Luleå stad, som använder uteslutande makadamiserade gator, icke har användning för 

gatsten i annan utsträckning än till kant- och rännstenar; 

att staden sedan krigsutbrottet såsom nödhjälpsarbete låtit slå dylik gatsten, som för 

närvarande utgör 1,200 kvm., lagd i förråd och tillräcklig för stadens behov under 3 à 4 år 

framåt, samt 

att hamnen, som under senaste tid iordningställt de nya hamnplanerna med yttjärad 

makadamisering, icke är i behov av någon gatsten. 

Efter anteckning härav hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att 

Fullmäktige icke ville fästa avseende å det i skrivelsen gjorda erbjudandet. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 9. 

Efter föredragning av upprättad förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av 

fattigdom eller sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1916, beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag av Be-redningsnämnden att godkänna densamma. 

 

§ 10. 

Luleå stads livsmedelskommitté hade till Drätselkammaren under hand överlämnat ett av 

kommittén till Stadsfullmäktige ställt yttrande över Kungl. Jordbruksdepartementets 

skrivelse till Konungens Befallningsha-vande i länet den 31 december 1915 angående de 



lokala livsmedelskommissionerna och den lokala verksamheten för livsmedelsfrågans 

ordnande, vilket yttrande utmynnar i ett förslag, att Stadsfullmäktige ville besluta att med 

entledigande av den nuvarande livsmedelskommittén tillsätta en livsmedelsnämnd med i 

Kungl. Jordbruksdepartementets förenämnda skrivelse åsyftad befogenhet samt att till 

nämndens förfogande ställa en kredit hos Drätselkontoret å 10,000 kronor. 

Drätselkammaren hade för sin del hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till detta 

livsmedelskommitténs förslag. 

Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

i enlighet med livsmedelskommitténs förslag samt utsågo till ledamöter i Luleå stads 

livsmedelsnämnd Herrar E. P. Lantz, Elof Lindberg, A. Schalin, R Hedström och Fru Carla 

Grafström med Herr Lantz som sammankallande och med Herr A. Ulander samt Fruarne 

Julia Fernlund och Louise Bennet som suppleanter. 

 

§ 11. 

Luleå stads livsmedelskommitté, som ansett sig böra begagna sig av Domänstyrelsens 

erbjudande att få inköpa ved från statens skogar och med anledning därav träffat preliminärt 

avtal med revirförvaltaren i Bodens revir angående köp av 300 järnvägsfamnar barrved, 

befintliga i Brännberg, hade, då för avtalets fastställande fordras borgen, gjort förfrågan hos 

Drätselkammaren, om Kammaren vore villig att å stadens vägnar teckna omförmälda 

borgen. 

Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit att å stadens vägnar teckna den 

av revirförvaltaren fordrade borgen samt att om den sålunda vidtagna åtgärden göra 

anmälan till Stadsfullmäktige med anhållan om godkännande. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att god-känna åtgärden i fråga. 

 

§ 12. 

Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Drätselkammarens protokoll för den 3 

januari 1916 angående val av ordförande och vice ordförande i Drätselkammaren samt 

fördelning av kammarens ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna. 

 

§ 13. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) O. R. Marklunds begäran att få arrendera staden tillhöriga 

s. k. Stabsgärdan å Notviken; 

2:o) N. A. Erikssons begäran om tillstånd att få tillbygga uthuset å hans vreta n:r 451; 

3:o) Luleå Folkbiblioteks framställning om anslag till läsrums-verksamheten för år 1916; 

4:o) Herr Carlgrens motion rörande en del utfästelser från stadens sida för den händelse 

folkskoleseminariet i Luleå kommer att utvidgas till dubbelseminarium; 

5:o) Tornedalens skidfabriks framställning om nedsättning av priset å elektrisk ström; 

6:o) A. F. Liljas begäran om en del skyddsåtgärder för hans fastighet i kvarteret Gäddan; 

7:o) Norrbottens distriktsstyrelses av S. S. U. H. begäran om anslag till en studiekurs. 

 

§ 14. 

Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från cigarrhandlandena i staden om 

utsträckning av tiden för cigarrbutikernas öppenhållande. 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 



Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund,     P. Th. Aurén, Oskar Åhrström. 

 

År 1916 den 4 mars efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, betygar 

Å tjänstens vägnar: 

A. Holm.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 februari 1916. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, Ahlström, Wikén, Nilsson, Lindgren, fruarna Sundström och 

Johansson, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 januari 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för mars föredrogs och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 132 kronor. 

 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under januari, uppgående 

till kr.376:44. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen utackordera Naima Bergströms son Nils Erik Gösta. 

 

§6. 

På därom gjord framställning beviljades Emma Persson Uusitalo 5 kronor i månaden såsom 

bidrag till sitt barns utackordering. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen genom skrivelse anmoda tapetseraren Birger Johansson i Elfsbyn att lämna 

bidrag till underhåll åt Agda Malms barn Bertil Gustaf, tills vilket han erkänt sig vara fader. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen efter votering med 4 röster mot 2 avslå en framställning från forstmästare 

A.Carlén, att styrelsen ville betala en räkning å 67 kronor för tjänsteflickan Sofia Elenius’ 

vård å anstalten Hälsan. 

 



§9. 

Godkändes till utbetalning stadsfogden A.Bexells från förra sammanträdet bordlagda 

räkning å kr. 140:15 för anhängiggörande och utförande av talan mot skomakaren Gideon 

Sundling angående barnaföda. 

 

§10. 

På framställning av överkonstapeln A. Strand beviljades hans moder inträde å fattiggården 

och skulle Strand förbinda sig att ersätta styrelsen för hennes vård och underhåll med 50 öre 

pr. dag, så länge hon kunde göra någon nytta för sig, och därefter med belopp, som styrelsen 

kunde pröva skäligt. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen utackordera gossebarnet Erland Alexander Johansson, född den 22 juni 1911 

och som till år 1914 avlidne cirkusarbetaren Frans Ludvig Johansson, hos arbetaren 

Ferdinand Boman mot ett arvode av 15 kronor per månad och skulle vad styrelsen sålunda 

finge vidkännas utsökas hos Uddevalla stad, där Johansson ägde hemortsrätt. 

 

§12. 

Beslöt styrelsen förskottera erforderliga medel för Dagny Fredrika Håkanssons intagande å 

vanföreanstalten i Stockholm samt dessutom lämna henne ett bidrag av 25 kronor. 

 

§13. 

Anmälde snickaren C.E.Thurfjell, att han numera icke kunde leverera stora likkistor till 

billligare pris än 10 kronor pr styck och beslöt styrelsen godkänna förhöjningen. 

 

§14. 

Anmälde fru Hulda Melin, att hon på grund av dyrare inköp såge sig nödsakad att höja 

priset på svepning med en krona och beslöt styrelsen godkänna denna förhöjning. 

 

 

§15. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för vård å Sandträsk sanatorium för följande 

personer, nämligen P.O. Björling, Leo Öqvist, Maria Nilsson och Greta Nilsson. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 27 januari 1916 till styrelsen remitterat en 

framställning från Emma Wennberg om anstånd med rivning av boningshuset å stadens 

fastighet n:r 232 m.m. Vid föredragning härav beslöt styrelsen, sedan det upplysts, att 

Wennberg sålt boningshuset ifråga, hemställs, att hennes framställning måtte till ingen 

åtgärd föranleda. 

 

§17. 

Konungens Befallningshavande i Stockholms län utslag i fattigvårdsmål rörande Gustaf 

Vilhelm Rådström föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§18. 



Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande August 

Pettersson-Alverström samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Nils Leonard Andersson. 

 

§19. 

Anmälde vaktmästaren, att Johan Artur Stenberg avlidit å fattiggården den 6 februari. 

 

§20. 

Diakonissans rapport över februari månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§21. 

Som f. hotellvaktmästaren Ernst Johan Axelsson underlåtit att efterkomma styrelsens 

anmaning att inställa sig å härvarande fattiggård för att utföra arbete till gäldande av den 

skuld han åsamkat sig därigenom att understöd enligt 1 § i fattigvårdsförordningen måst 

lämnas hans hustru och minderåriga barn, beslöt styrelsen jämlikt § 35 mom. 4 i 

ovannämnda förordning härom göra anmälan till Konungens Befallningshavande. 

 

§22. 

Beslöt styrelsen prenumerera på ett exemplar av ”Tidskrift för den svenska 

pensionsförsäkringen” 

 

Som ovan 

Justeras                                                       Å tjänstens vägnar: 

H.V.Berlin 

M.Lundström                                             J.O.Dahl 

J.Johansson” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammaren ekonominämnd i Luleå den 1 mars 

1916. 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, A. Nilsson och Nordin. 

 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 14 februari 1916. 

 

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

A. Ljungberg   K. H. Santesson” 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 

mars 1916. 



 

Närvarande: Herrar Fernlund, Sjöstedt, Sander och Ahlström. 

 

§1. 

Utsågs herr Fernlund till ordförande för sammanträdet. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 10 februari 1916. 

 

Som ovan 

Justeradt 3/4 1916.                                  Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström                                      K. H. Santesson” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 1 mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sander, 

Sandström, Sjöstedt och Ahlström, Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 14 nästlidne februari. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Carlgren väckt motion, att 

stadsfullmäktige måtte besluta att för den händelse folkskoleseminariet i Luleå utvidgades 

till ett dubbelseminarium ikläda sig vissa i motionen angivna utfästelser beträffande 

tillhandahållande av mark, ordnande av gator m.m. Sedan stadsingenjören i enlighet med 

erhållet uppdrag inkommit med av kartskisser åtföljt yttrande i ärendet, beslutade 

drätselkammaren att med överlämnande till stadsfullmäktige av den av stadsingenjören 

förebragta utredningen föreslå, att fullmäktige ville, för den händelse att 

folkskoleseminarium på i motionen relaterat sätt utfästa sig. 

1. att med äganderätt till staten överlåta, dels med grön färg å närlagda av 

stadsingenjören Erik Kinnman den 2 mars 1916 upprättade karta betecknade mark 

om 8103,62 kvm:s yta, utgörande tillsammans med den nuvarande seminarietomten 4 

hektar, dels den å samma karta med röd färg betecknade mark, utgörande 1730,64 

kvm; och utgör sålunda det nu till överlåtelse till staten föreslagna området 9834,26 

kvm. 

2. att anlägga gator längs seminariekvarterets västra och norra sidor; 

3. att, när gatan söder om seminariekvarteret utfylles eller framdrages, lämna öppning 

för tvenne kanaler till seminariets damm, 

4. att, för så vitt bestämmelsen beror på staden, icke tillåta, att området mellan 

seminariekvareret och Backgatan bebygges annat än med enfamiljhus. 

Drätselkammaren beslutade vidare att föreslå, att stadsfullmäktige ville som villkor 

för dessa utfästelser påfordra rätt för staden att framdraga vatten- och 

avloppsledning genom seminariekvarteret i Malmgatans förlängning. Som emellertid 



staden icke är ägare till hela här ovan till överlåtelse på staten föreslagna område, 

varför inköp måste göras av tomterna n:ris 1,6 och 8 i kvarteret Enen, av vilka tomter 

634,13 kvm skulle tillfalla seminarieområdet och 1088,08 kvm, delvis falla inom norr 

därom liggande gatan, be-slutade kammaren att uppdraga till stadsingenjören att 

under hand infordra anbud å dessa tomter. Protokollet förklarades genast justerat. 

                                                                             

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

A. Ljungberg  K. H. Santesson” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6 

mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 27 nästlidne januari beträffande i §§ 4, 8-13, 

15 och 18 oförmälda ärenden. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från länsstyrelsen inkommen 

skrivelse jämte handlingar och ritningar rörande det nu omarbetade förslaget till vanlig 

väg Luleå – Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, i vilken skrivelse yttrande 

begäres, huruvida Stadsfullmäktige äro villiga att låta bygga och för framtiden 

underhålla den inom Luleå stads område fallande delen av vägen enligt kaptenen 

C.Skarstedt den 6 juni 1915 dagtecknade förslag. Sedan Drätselkammaren vid 

sammanträde den 10 sistlidne februari beslutit, att det kunde befaras att det till 

vägförslaget fogade kostnadsförslag på grund av stegrande arbets- och materialpriser 

m.m skulle visa sig otillräckligt, anhålla hos kapten Skarstedt, att han ville för stadens 

räkning revidera och eventuellt komplettera förslaget i fråga, hade nu kapten Skarstedt 

inkommit med bifogade betänkande och reviderade kostnadsförslag beträffande 

vägdelen, daterat den 25 februari 1916, i vilket betänkande redogörelse lämnas för de 

orsaker, som åstadkommit, att kostnadsförslaget måste omarbetas; och skulle enligt detta 

förslag vägen; som utgjorde 3464 m., med bank och bro kosta kronor 69200:-, varav inom 

Luleå stads icke planlagda område skulle falla 2181 m. med en kostnad av 59200 kronor. 

Av ärendets föregående behandling hos Stadsfullmäktige antecknades, att 

Stadsfullmäktige den 15 juni 1911, § 7, beslutat att för den händelse sedvanligt 

statsbidrag eller två tredjedelar av beräknade kostnaden – 63900 kronor för den del av 

vägen, som faller under stadens område – kunde erhållas, anlägga ifrågavarande väg i 

enlighet med alternativa förslaget V, enligt vilket Järnvägens bidrag ingick med 63000/3 – 

15000 = 21300 – 15000 eller 6300 kronor. Tolkningen av villkoren för erhållandet av 

statsbidrag var emellertid som det visat sig felaktig, varför stadens kostnad enligt 

förenämnda Stadsfullmäktiges beslut blir 63900 – 15000/3 = 16300 kronor. Efter 

anteckning vidare att då enligt nu i föreliggande förslag järnvägen utför viadukten över 

bangården i sin helhet, varför dess kontanta bidrag bortfaller, den beräknade kostnaden 



för stadens vägdel enligt det nu av kapten C. Skarstedt framlagda kostnadsförslag av den 

25 februari 1916 skulle bliva 59200 kronor och stadens kostnad således bliva 19733 kronor 

och 33 öre, beslutade nämnden vid slutlig behandling av ärendet, att hemställa hos 

Stadsfullmäktige att Fullmäktige ville förklara sig villiga att mot sedvanligt statsbidrag 

låta bygga och för framtiden underhålla inom Luleå stadsområde fallande delen av 

vägen enligt kaptenen C. Skarstedts den 6 juni 1915 uppgjorda förslag med de ändringar, 

som framgå av kapten Skarstedts förnyade betänkande och reviderade kostnadsförslag 

av den 25 februari 1916. 

 

§3. 

Godkändes till utbetalning, kapten C. Skarstedts räkning å 50:-, utgörande ersättning för 

revidering och komplettering av kostnadsförslaget för vägen Luleå – Svartöstaden med 

biväg. 

 

§4. 

T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till Drätselkammarens med 

anmälan att entreprenören för Luleå stads elektricitetsverk, Elektriska AB Fram, i strid 

mot Drätselkammarens till Stadsfullmäktige anmäld och i ortstidningarna kungjorda 

beslut av den 14 april 1915 debiterat 15 % dyrtidstillägg å hela installationskostnaden 

såväl material som montage d.v.s. 25 % å på förut gällande priser (Frams anbudspriser 

med 10 % avdrag), föreslagit, att, då på grund av det anförda entreprenören måste anses 

ha brutit sitt kontrakt med staden, Drätselkammaren ville dels ålägga entreprenören 

återbäring av de för högt uttagna betalningen med 11 % dels att antingen antaga flera 

entreprenörer eller ock överflytta installationsverksamheten till elektricitetsverket. Vid 

föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera föreståndarens skrivelse till 

entreprenören för yttrande inom 14 dagar efter delfåendet. 

 

§5. 

Med anledning av en av Robertsviks Ångsåg Viklund & Sjödin gjord anhållan beslutade 

Drätselkammaren efter föredragning av Stadsingenjörens i ärendet avgivet yttrande att 

medgiva ångsågen rätt att upptaga en 3 meters kanal genom karantänskajen mot följande 

villkor, att firman förbinder sig rätt att utföra bron och landfästen för denna på sätt och 

enligt ritning, som kan av Stadsingenjören godkännas; att staden förbehåller sig rätt att, 

så snart firman ej ordentligt underhåller anläggningen igenfyllda kanalen, varvid bron 

bliver stadens egendom; samt att firman igenfyller den gamla öppningen, så snart den 

nya kanalen tages i bruk, ävensom den senare, när den icke längre användes för sitt 

ändamål. 

 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en farmställning av A.V. Falk 

m.fl. å Mjölkudden boende personer om upprättande av tvänne vattenkastare å 

Mjölkudden för gratis tillhandahållande av vatten till befolkningen därstädes ävensom 

till de resande, hade Stadsingenjören i infordrat bilagt yttrande på tekniska och andra 

skäl avstyrkt bifall till ansökningen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att 

med anslutning till de av Stadsingenjören i ärendet anförda skäl hos Stadsfullmäktige 

hemställa om avslag å framställningen. 



 

§7. 

Sedan garvaren R.R. Ruthberg i förnyad skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit att få 

fullborda den nybyggnad han utan Stadsfullmäktiges tillstånd uppfört å vreten n:ris 134 

– 135 mot borttagande av den byggnad, han nu bebor, hade Drätselkammaren, till vilken 

Stadsfullmäktige remitterat skrivelsen, efter föredragning av ett av Stadsbyggmästaren i 

ärendet avgivet yttrande, däri han av principiella skäl avstyrker Ruthbergs ansökan, 

remitetterat ärendet till Stadskamreraren, för ytterligare utredning särskildt beträffande 

de villkor, på vilka Ruthberg kommit i besittning av denna vret, sedan staden genom 

laga kraftägande dom fått den förklarad som varande stadens egendom. Vid 

föredragning av Stadskamrerarens nu avlämnade här bilagda utredning och yttrande, 

beslutade nämnden, som har för avsikt att jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 20 

december 1909, § 15, med laga åtgärder fullfölja Fullmäktiges senaste beslut i saken om 

avslag å Ruthbergs ansökning, att på av Stadskamreraren anförda skäl hemställa att 

Stadsfullmäktige icke ville fästa avseende vid denna Ruthbergs förnyade ansökning i 

ärendet. 

 

§8. 

Sedan Drätselkammaren utsett läroverksadjunkten A.H. Sjöholm och målaremästaren 

J.A. 

Nilsson att verkställa investering av vattenverkets, gatuarbetenas, Stadsbyggmästarens 

och brandkårens förråd hade dessa nu avlämnat berättelse över av dem gjorda 

inventering; och beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att remittera 

berättelsen till Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen för avgivande av 

förklaring. 

 

§9. 

Sedan Brandchefen till Drätselkammaren inkommit med berättelse över Luleå stads 

brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed sammanhängande förhållande 

under år 1915, beslutade nämnden att översända densamma till Stadsfullmäktige. 

 

§10. 

Stadsbyggmästaren, Stadsingenjören och Brandchefen hade jämlikt Drätselkammarens 

beslut den 6 september och 13 november 1915 erhållna uppdrag till Drätselkammaren 

inkommit med dels nya kostnadsförslag till beredande av ökat utrymme för brandkåren, 

elektricitetsverket och förrådet medelst nybyggnader å tomt n.r 4 i kvarteret Strutsen dels 

med verkställd utredning med anledning av herr Falke hos Stadsfullmäktige väckta 

motion 

rörande lämpligheten av en kommunal byggnadsverksamhet. Vidare hade 

Stadsingenjören som i samband med den förstnämnda frågan erhållit uppdrag, 

inkommit med dels uppgift, å vilka delar av tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen staden hade 

att förvärva för att bliva ägare av tomten i sin helhet dels med under hand infordrade 

anbud å de i enskild hand befintliga tomtdelarnas försäljning till staden. Vid 

föredragning av ärendet beslutade nämnden att utse ledamöterna herrar Fernlund och 

Sander att gemensamt avgiva förslag till nämnden i föreliggande ärende. 

 

§11. 



Sedan jägmästaren Ivan Slettengren under hand till Drästelkammaren överlämnat en till 

honom från P.O.Engfors gjord anhållan att få mot erläggande av stubbören få utstämplat 

200 st. skadade och vindfällda träd å Luleå stads utmål till Edefors laxfiske, beslutade 

nämnden att meddela jägmästaren att nämnden intet har att erinra mot bifall till den av 

Engfors gjorda ansökningen. 

 

§12. 

Vid föredragning av en till Drätselkammaren ställd skrivelse från innehavaren av f.d. 

skogsvaktarebostället å Notvikshemmanet, G.J. Rönngren, med anhållan att få sig tillagt 

ett intilliggande område för odling i ersättning för av Karlsviksbanan på sin tid intagna 

del av boställets jord, beslutade nämnden att remitettera ärendet till Stadskamreraren 

och Stadsingenjören, till den förre för utredning i vad mån Rönngrens uppgift att staden 

skulle utan vederlag intagit en del av skogvaktarbostället vore riktig och till den senare 

för ombestyrande av uppmätning av området och yttrande i övrigt. 

 

§13. 

Sedan Rob.Johansson i Notviken i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att få sig ett 

område av Moritsängen upplåtet på arrende för nyodling, beslutade nämnden vid det 

förhållandet att den lägenhet, i vilket nu ifrågasatta område ingår, är utarrenderat till 

A.H. Hedström i Gäddvik att icke taga ansökningen i behandling med mindre sökanden  

företer skriftligt medgivande av nuvarande arrendatorn att han är villig att avstå 

området i fråga och på vilka villkor. 

 

 

§14. 

Beslutade nämnden att avslå följande framställningar 

1) Edv. Enboms begäran om erhållande av en lada å s.k. Stabsgärdan å Notviken. 

2) N.A. Englunds begäran om erhållande av en lada å vardera lägenheterna Skataudden 

och Kaplansgärdet å Ön vid Gammelstad. 

 

§15. 

Godkändes dels av Stadsingenjören upprättat förslag till bytesbrev å ägoutbyte mellan 

staden och August Fredriksson för reglering av tomt n:r 4 i kvarteret Gladan enligt 

Stadsfullmäktiges beslut den 30 september 1915, § 5, dels av Stadskamreraren upprättade 

förslag till kontrakt mellan Drätselkammaren och tullvaktmästaren E.H. Öström rörande 

arrende av staden tillhöriga fastigheten n:r 476 i kvarteret Gladan. 

 

§16. 

Beslutade nämnden att till Elektricitetsverkets föreståndare remitetra Luleå 

Badhusaktiebolags hos Drätselkammaren gjorda framställning om nedsatt pris å 

elektrisk ström för elektriska ljusbad. 

 

§17. 

En från kapten C. Skarstedt överlämnad annons om stenuttagning för stödmurar vid 

landfästena i vägbron över Luleå bangård skulle befordras till ortstidningarne för 

införande. 

 



§18. 

Luleå Rådstuvurätt hade den 22 december 1913 för lagfart åt Oskar Nyberg å 44,22 ar av 

östra hälften av vreten n:ris 390 – 396 av Luleå stads donationsjord, för vilken lagfart, 

som omförmäles i § 7 i Kungl. Förordningen ang. lagfart å fång till fast egendom den 16 

juni 1875 mött, kungjort ensamma vilande enligt § 10 mom. 2 av nämnda förordning, 

sådant detta lyder enligt lagen den 19 november 1897. Sedan Drätselkammaren, som vid 

den jämförelse mellan kartorna av åren 1805 – 1807 och år 1863, Stadsingenjören 

E.Kinnman verkställt, funnit Luleå stad vars ägare till den ifrågavarande vretdelen, 

ingivit protest till Rådstuvurätten mot lagfartens beviljande, hade t.f. 

magistratsekreteraren E. Emilén under hand återställt Drätselkammarens skrivelse med 

förmälan att ärendet icke kunde av Rådstuvurätten tagas till behandling i den form det 

förelåge. Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att bemyndiga 

Stadskamreraren K.H.Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att avhängiggöra och 

utföra stadens talan vid Rådstuvurätten i Luleå emot jordinnehavaren med yrkande att 

han måtte åläggas att avträda marken till staden; och skulle utdrag av detta protokoll 

härvid gälla honom såsom fullmakt. 

 

§19. 

Sedan herrar A.H.Sjöstedt och Erik Kinnman avgivit förslag till val av tillfällig 

övermontör för elektricitetsverket, beslutade nämnden att uppskjuta valet till nästa 

sammanträde för inhämtande genom Stadsingenjören av uppgifter från montörerna 

B.Hjort och H. Andersson, om de vore villiga att vid tjänstens övergång till ordinarie 

mottaga densamma mot en lön av 2400:- kronor per år. 

 

Som ovan 

Justeradt 3/4 1916  Å tjänstens vägnar 

H.K. Brändström  K.H.Santesson” 

 

 

”Protokoll, fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 7 mars 1916. 

 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Hjelm och Aurén äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Hamnmästaren på anförda skäl föreslagit Hamndirektionen att inköpa tomten N:o 

7 i kv. Ripan för uppförande därstädes af en Hamnförvaltningsbyggnad hade 

Hamndirektionen vid sammanträde den 24 november 1915 i anledning häraf beslutat 

tillsätta en kommitté på tre personer för frågans vidare utredning. Från denna kommitté 

hade nu inkommit dels skissritningar till byggnad för afsedt ändamål jämte 

approximativt kost-nadsförslag slutande på 170000 kronor upprättade af stadsarkitekten 

John Wikberg; dels ock förslag tillskrifvelse i ärendet till stadsfullmäktige i Luleå så 

lydande: 

 

’Till Stadsfullmäktige i Luleå kommun 

Hamnkontorets lokaler äro tillfölje af deras från hamnen frånskilda läge icke 

tillfredsställande. Tjänstemännen kunde icke så följa och öfvervaka sjöfarts- och 



trafikeringsförhållanden som om detsamma vore förlagdt vid södra kajen, där den 

hufvudsakliga trafiken är koncentrerad. Hamnspårskontoret, som ovillkorligen måste 

ligga i närheten af kaj och hamnspår, kan därför icke inrymmas i Hamnkontorets 

nuvarande lokaler, och att Hamnens expeditioner skola vara belägna på skilda håll är en 

afsevärd olägenhet, icke blott därför att arbetet därigenom försvåras och kräfver större 

kontorspersonal, utan äfven för trafikanterna. En centralisering af sjöfartsexpeditionerna 

på den plats, som så att säga ligger i rörelsens centrum, skulle för sjöfarten och den 

trafikerande allmänheten vara särdeles önskvärd. Kunde härtill, som fallet är i flera af 

våra sjöstäder på samma ställe bereda bostäder åt Hamnens tjänstemän, skulle detta icke 

vara utan betydelse för sjöfarten, i det fartygsbefälhafvare och andra, som utom den i 

hamnordningen fastställda expeditionstiden önskade träffa hamntjänsteman, alltid där 

kunde påräkna träffa någon, utan att behöfva springa omkring i staden och söka dem. 

Hamndirektionen har sedan en längre tid tillbaka umgåtts med planer att vid lämplig 

tidpunkt framlägga förslag i nu antydd riktning. Då genom oförutsedda omständigheter 

i hamnkassan uppstått ett öfverskott som möjliggör planens realiserande, har 

Hamndirektionen funnit lämpligt föreslå, att en hamnförvalningsbyggnad uppföra å 

tomten n:o 7 i kvarteret ’Ripan’, hvilken tomt Direktionen i skrivfvelse till 

Stadsfullmäktige den 7 sistlidne december begärt få köpa. Skissritningar jämte 

approximativt kostnadsförslag hafva upprättats af Stadsbyggmästaren som biläggas 

härjämte. I byggnaden skulle beredas utrymme åt följande expeditioner och 

bostadslägenheter: 

1.Hamnkontor 

2.Hamnspårskontor 

3.Sjömanshus 

4.Bostäder åt:  

Hamnmästaren, hamnservisen, hamnbokhållaren, hamnspårstillsyningsmannen, 

hamnbetjänten, signalvakten å Tjufholmen. Dessutom skulle i källaren inredas 

förrådsrum år sådana Hamnens inventarier, som tarva ständig tillsyn. 

Stadsbyggmästaren har beräknat följande hyresafkastning: 

källarlokalerna                                            500 kr. 

hamnkontor och hamnspårskontor            3000 kr. 

sjömanshus                                                  700 kr. 

4 rum och kök afsedda för hamnmäst.      1500 kr. 

Transport                                                    5700 kr. 

 

3 rum och kök afsedda för hamnservisen     950 kr. 

2 rum och kök afsedda för hamnbokhåll.     700 kr. 

2 rum och kök afsedda för hamnspårstill.     700 kr. 

2 rum och kök afsedda för hamnbetjänten    600 kr. 

1 rum och kök afsedda för signalvakten        450 kr 

Tillhopa                                                         9100:- 

I beräknades beloppet ingår fri uppvärmning. 

Hamndirektionen har emellertid ansett, att de beräknade hyrorna skulle i proportion till 

vederbörande aflöningar ställa sig för höga, hvarför följande reduceringar böra 

ifrågakomma: 

Hamnmästaren från 1500 till 1200, red. Kr.300:- 

Hamnservisen  från   950 till   700,  red. kr.150:- 



Hamnbokhåll.  från   700 till   600,  red. kr.100:- 

Hamnspårstill. från   700 till    600, red.  kr.100:- 

Hembetjänten  från   600 till    500, red.  kr.150:- 

                                                                 Kr.900:_ 

Hyresafkastningen skulle således minskas med 900 kronor eller till kronor 8200:-, därvid 

Hamndirektionen räknat med fri uppvärmning och fritt lyse. 

Enligt förslaget skulle totala byggnadskostnaden uppgå till kronor 170000:- 

Det kan ju visserligen invändas, att byggnaden under nu rådande kristid skulle särskildt 

tillfölje av stegradt pris å materialier afsevärdt fördyras, men å andra sidan är väl ovisst 

när konjunkturerna återgå till sin förutvarande normala nivå. Vidare behöfva stadens 

arbetare och handtverkare under nuvarande dyrtid all den arbetsförtjänst, som kan 

beredas dem. Särskildt gäller detta inom byggnadsfacket, då det kan förutsättas, att den 

privata byggnadsverksamheten under närmaste tid blifver ringa eller ingen. Slutligen 

vore det under nu rådande svåra bostadsbrist en afsevärd lättnad om bostäder kunde 

beredas sex familjer i en kommunal byggnad. Den ekonomiska sidan af saken torde 

kunna ordnas utan uppoffring från samhället. Hamnens disponibla medel uppgingo den 

1 januari 1916 till kronor 220196.33 och inkomsterna torde äfven framdeles med ganska 

stor visshet täck utgifterna. På grund af hvad anförts hemställer Direktionen, att 

Stadsfullmäktige måtte af dessa medel bevilja ett anslag af 170000 kronor till uppförande 

af en hamnförvaltningsbyggnad, jämte det belopp stadsfullmäktige tänker betinga sig för 

tomten ifråga, i enlighet med det af stadsbyggmästaren upprättade och här  närslutna 

förslaget. Luleå den 7 mars 1916. 

 

På Hamndirektionens vägnar: 

Gustaf Burström/Hilding Glimstedt’ 

 

Vid föredragning af ärendet beslöt Hamndirektionen att i enlighet med, hvad 

kommiterade sålunda föreslagit aflåta skrifvelse till stadsfullmäktige. Protokollet 

förklarades härutinnan genast justeradt. 

 

§2. 

I skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län den 11 februari 1916, 

hvilken skrifvelse genom Magistraten i Luleå öfverlämnats till Hamndirektionen hade 

Kung.Kommerskollegium anmärkt bland annat, att de till Kungl.Kollegium genom 

Konungens Befallningshafvande i Luleå öfversända utdragen ur räkenskaperna för Luleå 

hamn för åren 1909 – 1913 vore ofullständiga till vida att de icke vore bestyrkta. Med 

anledning häraf beslöt Hamndirektionen att öfverlämna samtliga handlingar i ärendet till 

Stadskamreraren K.H.Santesson hvilken vore den som upprättat ifrågavarande 

räkenskapsutdrag med anhållan om densamma måtte af honom bestyrkas och därefter 

jämte öfvriga remitterade handlingar till Hamndirektionen återställas före tisdagen den 

14 innevarande mars. Protokollet förklarades härutinnan genast justeradt. 

 

Som ofvan 

In fidem 

Hilding Glimstedt” 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 mars 1916. 



 

Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson, Sandström och Grafström. 

 

§1. 

Protokollet för den 11 januari 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Byggmästaren J.Johansson hade till nämnden ingivet en på honom ställd räkning å 

kr.6:75 

utgörande kostpengar för Ester Johansson under hennes vistelse å stadens 

epidemisjukhus den 6 – 14 november 1915 med hemställan, att nämnden ville betala 

räkningen, enär Ester medföljt till sjukhuset endast för att biträda vid skötseln av sin 

treåriga syster Elsa, vilken intagits för skarlakansfeber. Vid föredragning härav beslöt 

nämnden godkänna räkningen till utbetalning ävensom hos Stadsfullmäktige hemställa 

om bemyndigande att framdeles i de fall stadsläkaren prövar skäligt betala kosten å 

sjukhuset för de personer, som åtfölja de sjuka för att biträda vid deras skötsel. 

§3. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapporter för november och december 1915 samt januari 

1916 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§4. 

Tillsyningsmannens årsrapport för år 1915 föredrogs och lades till handlingarna. Med 

hänsyn till innehållet i vissa delar av rapporten prövade nämnden skäligt erinra 

tillsyningsmannen Oscarsson om nödvändigheten att i rapporter och tjänsteskrivelser 

vinnlägga sig om större saklighet, än vad nu föreliggande årsrapport utvisade, och skulle 

Oscarsson genom utdrag av protokollet delgivas detta nämndens uttalande. 

 

§5. 

Sedan stadsläkaren numera inkommit med yttrande över de av pensionsnämndens 

ordförande, fattigvårdstyrelsen och folkskolestyrelsen föreslagna ändringar i och tillägg 

till den för honom gällande instruktion, beslöt nämnden, att handlingarna i ärendet 

skulle cirkulera bland ledamöterna Grafström, Rosengren, Hellsten och Sandström i nu 

nämnd ordning och ägde varje ledamot rätta att behålla handlingarna i två dagar.  

 

§6. 

Från magistraten hade till nämnden för yttrande remitterats ett av Norrbottens läns 

djurskyddsförening upprättat förslag till reglemente för åkare och hyrkuskar i Luleå. Vid 

ärendets behandling beslutade nämnden på hemställan av herr ordföranden, som fått i 

uppdrag att närmare granska förslaget, förklara sig icke hava något att erinra mot 

detsammas antagande. 

 

§7. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 25 november 1915, § 5, angående hälsovårdsnämndens 

förklaring över vissa anmärkta missförhållanden vid epidemisjukhuset föredrogs och 

lades till handlingarna. 

 

§8. 



Vid behandling i Stadsfullmäktige av ett av nämnden väckt förslag om vidtagande av 

föreskrivna åtgärder för anordnande av observationsplats för kolera inom Luleå hamn, 

varvid nämnden dock framhållit, att någon här i stan bosatt läkare icke kunde anses 

medhinna uppdraget att vara observationsläkare, beslöt Stadsfullmäktige, att då ny 

stadsläkare numera vore tillsatt, vilken möjligen skulle kunna åtaga sig att vara 

observationsläkare, återremittera ärendet till nämnden för utredning härutinnan. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden meddela stadsfullmäktige, att den nuvarande 

stadsläkaren förklarat sig villig åtaga sig nämnda uppdrag. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat en av hälsovårdstillsyning-

mannen V.Oscarsson gjord framställning om ersättning för en del kostnader i och för 

undersökning angående anmärkta missförhållandena vid epidemisjukhuset. Vid 

föredragning härav beslutade nämnden avgiva det yttrandet, att som Oscarsson själv 

påkallat de personer, vilka uti ifrågavarande sak hörts inför sökanden och Oscarsson 

förty även själv borde vidkännas härav föranledd kostnad, funne sig nämnden icke 

kunna tillstyrka Oscarssons framställning. 

 

 

§10. 

Sedan magistraten anmodat nämnden att 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 och stadsläkaren till nämnden inkommit med yttrande i ärendet, beslöt nämnden 

ålägga tillsyningsmannen att inkomma med rapport över samtliga avträden i staden, 

vilka icke befunne sig i lagligt skick, med särskilt angivande av sådana, som krävde 

skyndsam omändring och skulle magistraten genom protokollsutdrag underrättas om 

detta nämndens beslut. 

                                                                              Som ovan 

Justeras:    Å tjänstens vägnar 

F.Rosengren   J.O.Dahl” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Byggnadsnämnden i Luleå den 8 mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Forsgren, Flemström, Emilén, Ullman, stadsbyggmästaren, 

stadsingenjören samt sotaremästaren. 

 

§9. 

Att leda dagens förhandlingar utsågs ingenjör J.A. Forsgren. 

 

§10. 

Protokollet för den 2 februari 1916 föredrogs och justerades. 

 

§11. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren L.A. Åkerblom anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning påbygga boningshuset å tomt n:r 4 i kvarteret Åkern. Vid 



före-dragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande. 

 

§12. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren Axel Johansson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett uthus å tomt n:r 2 i kvarteret 

Renen 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§13. 

Kommunala centralbyrån hade till nämnden översänt ett inom Överintendentsämbetet 

uppgjort mönster till vägledning vid uppsättande av förslag till särskilda 

byggnadsbestämmelser jämlikt § 41 stadsplanelagen och beslöt nämnden överlämna 

detsamma till stadsingenjören och stadsbyggmästaren. 

 

§14. 

Hos byggnadsnämnden hade styrmannen J.M.Sandström anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning reparera boningshuset å tomt n:r 5 i kvarteret Mesen som 

ansökningen jämväl avsåge tillbyggnad till boningshuset och detta vore delvis beläget å 

inom gata fallande mark, blev densamma av Nämnden avslagen.  

 

 

§15. 

Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om 

tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning inreda stall i magasinsbyggnaden å 

fastigheten n:r 32 här i staden. Som ifrågavarande magasinsbyggnad vore belägen å 

mark, som vore avsedd till öppen plats, beslöt nämnden avslå ansökningen. 

 

§16. 

Hos byggnadsnämnden hade guldsmeden Fritz Olsson anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra uthusbyggnad å tomt n:r 108 i 

kvarteret Hunden. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med 

villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iaktages vid arbetets utförande. 

 

§17. 

Sedan kartan över det av Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 oktober 1915 

godkända förslaget till ny stadsplan för stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om 

järnvägen under en månad f.o.m. den 27 januari 1916 hållits å kungjort ställe tillgänglig 

för allmänheten samt markägarne inom det område, som beröres av 

stadsplaneändringen, genom särskilda kallelsebrev i behörig tid härom underrättats, allt 

i överensstämmelse med stadgar i Kungl. Kungörelsen den 31 augusti 1907, hade endast 

en anmärkning framställts mot stadsplaneändringen, nämligen av ägaren till fastigheten 

n:r 5 i kvarteret Elgen, G.Wikström, över vilken anmärkning stadsingenjören avgivit 

yttrande. Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna samtliga handlingar i 

ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville utan avseende å 

den ingivna protesten ingå till Kungl.Maj:t med underdånig framställning om 



stadsplaneändringens fastställande i oförändrat skick. Denna paragraf förklarades genast 

justerad. 

 

§18. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 27 januari 1916, § 14, angående länsnotarien E.Emiléns 

val till ledamot i nämnden efter länsnotarien C. Forsgren, som avsagt sig uppdraget, 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

Carl A. Flemström  J.O.Dahl” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 9 

mars 1916. 

 

Nävarande: Samtliga ordinarie ledamöter ävensom Stadsingenjören. 

 

§1. 

Vid förnyad behandling av frågan om tillsättandet av biträdande 

föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket överlämnade Stadsingenjören från 

montörerna B. Hjort och H. Andersson var för sig ingivna skrivelser, däri den förre 

meddelar att han icke ämnar söka som ordinarie, till platsen om avlöningen icke sättes 

till lägst, vad han nu begärt eller 2700 kr pr år, den senare däremot, att han är villig att då 

platsen övergår till ordinarie, taga densamma mot en avlöning av 2400 kr pr år; och 

förklarade herr Sjöstedt och Stadsingenjören båda nu nämnda sökande fullt kompetenta 

till befattningen ifråga. Sedan vidare antecknats att de av Drätselkammaren tillsatta 

komitterade, som hade att avgiva förslag med anledning av det hos Stadsfullmäktige 

framlagda kommittéförslaget rörande den tekniska förvaltningens omorganisation, 

föreslagit en biträdande föreståndarebefattning vid elektricitetsverket med en 

årsavlöning på 2400 kr., beslutade Nämnden, som ansåg olämpligt att till tillfällig 

innehavare av befattningen välja en person, som sedan han satt sig in i göromålen, icke 

mot föreslagna lönevillkor vill kvarstanna som ordinarie, att till tillfällig biträdande 

föreståndare vid elektricitetsverket utse montören vid Allmänna Svenska Elektriska AB 

H. Andersson. Mot detta beslut reserverade sig herr Sander, som ansåg att montören 

Hjort bort tillsättas på grund av sina, enligt hans åsigt, bättre meriter. 

 

§2. 

I skrivelse till Drätselkammaren hade t.f. föreståndaren vid elektricitetsverket anfört att, 

då Stadsfullmäktige den 12 december 1912, §4, beslutade, att hyror för de mätare, som 

verket behöver för uppmätning, som därutöver önska särskilda mätare, få betala hyra 

efter de grunder, som vid detta besluts fattande vore gällande, någon hänsyn icke togs 

till, att mycket små förbrukare finnes, för t.ex. en källarlokal, ett magasin eller dylikt, för 

vilka årsavgiften endast uppgår till en eller ett par kronor och för vilka konsumenter 

således mätarekostnaden för staden uppgår till högre belopp än strömavgiften; och 

föreslog  föreståndaren att Drätselkammaren ville gå i författning om sådan ändring i 

ovan anförda beslut, att en minimiavgift bestämmes 5 kronor, beräknad pr år, varvid 



skillnaden mellan avgiften för ström och detta minimibelopp uppföres å sista terminens 

räkning såsom mätarhyra. Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att med 

åberopande av vad föreståndaren anfört föreslå att Stadsfullmäktige ville bestämma en 

miniavgift pr år av 5 kronor för abonnenter med mätare. 

 

§3. 

Föredrogs följande ärenden, enligt beslut i tur och ordning, delgivna Nämndens 

ledamöter: 

1) Förre föreståndarens alternativa förslag till tariff för ström och motorer, 

hushållsapparater och uppvärmning; 

2) T.f. föreståndarens förslag dels till tolkning av Stadsfullmäktiges beslut den 25 

november 1915 ang. rätt för abonnent att använda accordstariff i kombination med 

mätareström dels till ändring av Stadsfullmäktiges samma dag fattade beslut ang.tariffer 

för kraft i industriellt syfte; 

3) AB Luleå Verkstäders tvenne skrivelse med begäran om nedsatt tariff för elektrisk 

kraft; 

4) Husqvarna Depots begäran om lägre strömpris; och beslutade Nämnden att avslå 

föreståndaren för yttrande och förslag. 

 

§4. 

Sedan handlingarna i ärendet rörande ordnandet av gatubelysningen varit delgivna 

nämndens ledamöter i tur och ordning, beslutade nämnden remittera desamma till 

elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§5. 

En från B. Bergman inkommen räkning kr. 56:60 å leverans till saluhallen av 4 st. 

elektriska värmelement, remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§6. 

Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till Drätselkammaren anhållit, dels att till 

sin disposition erhålla tre à fyra källare i saluhallen för förvaring av kött och fläsk dels 

att, då i en del av dessa källare is skulle inläggas, de ändringar och isoleringsåtgärder, 

som härför erfordrades, måtte av staden utföras; och anhöll livsmedelsnämnden vidare 

att, behov därav visade sig, om tillstånd till uppläggning av en stacke av is på stalltomten 

jämte erforderliga bräder till isstackens inramning. Sedan vidare antecknats, att 

Stadsbyggmästaren uppgivit att kostnaden för ifrågavarande arbeten eller med 

inredning av 2:ne källare till isbod till 250 à 300 kr., beslutade Nämnden att förklara sig 

icke hava något att invända mot det föreslagna arbetena samt att beträffande upplåtelsen 

av källaren hänskjuta ärendet till ekonominämnden. 

 

§7. 

T.f. föreståndaren för elektricitetsverket anmälde att verkets lampförråd behövde 

kompletteras med en del lampor som slutsålts; och uppdrog nämnden åt ordföranden 

och föreståndaren att efter upptagande av anbud besluta om deras inköp. 

 

§8. 



Överlämnade den av Drätselkammaren tillsatta kommittén sitt yttrande och förslag över 

det förslag till tekniska förvaltningens omorganisation, som de av Stadsfullmäktige 

särskilt utsedda kommitterade avlämnat till Stadsfullmäktige; och beslutade nämnden att 

handlingarne i ärendet skulle delgivas de ledamöter av nämnden, som icke deltagit i 

kommitténs förhandlingar. 

 

Som ovan 

Justeradt 3/4 1916  Å tjänstens vägnar 

H.K.Brändström  K.H.Santesson” 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 11 mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, 

Thurfjell, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, 

Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölwén, 

Widlund, Forsgren, Schultz och Fru Bohlin ävensom Stadskamreraren, varemot som 

frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Wallin, G. Andersson, Hanson, Hage, 

Gillqvist och Svensén. Av dessa hade Herrar Westerberg, Hage och Svensén ej kunnat 

med kallelse anträffas, och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista 

sammanträdet. 

Därjämte övervar Herr t. f. Borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsågos Herrar Carlgren och Hellsten att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 16 

dennes klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra 

emot det vid senaste sammanträdet den 24 nästlidne februari förda protokoll. 

 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av Herr Carlgren väckt 

motion, att Stadsfullmäktige måtte besluta att för den händelse folkskoleseminariet i 

Luleå utvidgades till ett dubbelseminarium ikläda sig vissa i motionen angivna 

utfästelser beträffande tillhandahållande av mark, ordnande av gator m.m. 

Sedan Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med av kartskisser 

åtföljt yttrande i ärendet, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville, för 

den händelse att folkskoleseminariet i Luleå utvidgas till ett dubbelseminarium, på i 

motionen relaterat sätt utfästa sig: 

l:o) att med äganderätt till staten överlåta 

dels med grön färg å en av Stadsingenjören E. Kinnman den 2 mars 1916 upprättad karta 

betecknad mark om 8,103,62 kvm:s yta, utgörande tillsammans med den nuvarande 

seminarietomten 4 hektar, 



dels den å samma karta med röd färg betecknade mark utgörande 1,730,64 kvm.; och 

utgör sålunda det nu till överlåtelse till staten föreslagna området 9,834,26 kvm. 

2:o) att anlägga gator längs seminariekvarterets västra och norra sidor; 

3:o) att när gatan söder om seminariekvarteret utfylles eller framdrages, lämna öppning 

för tvänne kanaler till seminariets damm; 

4:o) att, för så vitt bestämmelsen beror på staden, icke tillåta, att området mellan 

seminariekvarteret och Backgatan bebygges med annat än enfamiljshus. 

Drätselkammaren hade vidare föreslagit, att Stadsfullmäktige ville som villkor för dessa 

utfästelser påfordra rätt för staden att framdraga vatten- och avloppsledning genom 

seminariekvarteret i Malmgatans förlängning. 

Som emellertid staden icke vore ägare till hela här ovan till överlåtelse på staten 

föreslagna område, varför inköp måste göras av tomterna n:ris l, 6 och 8 i kvarteret Enen, 

av vilka tomter 634,13 kvm. skulle tillfalla seminarieområdet och 1,086,08 kvm. delvis 

falla inom norr därom liggande ga-tan, hade Drätselkammaren beslutit uppdraga åt 

Stadsingenjören att under hand infordra anbud å dessa tomter. 

Efter det Drätselkammarens yttrande avgivits, hade under hand från motionären 

inkommit meddelande, att när från Överintendentsämbetet och Folkskoleöverstyrelsen 

angivits, att hela det utvidgade seminarieområdet borde omfatta minst 4 hektar, man 

därmed icke avsett att eftergiva fordran om upplåtelse av tomterna på östra sidan om 

seminariet i deras helhet, vilka voro avsedda såsom lek- och idrottsplats för det 

väsentligt ökade barnantalet vid seminariets övningsskola. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden enhälligt att bifalla Drätselkammarens förslag med det tillägg, att 

upplåtelsen till staten skulle omfatta jämväl det område om tillhopa 6,255,88 kvm., som 

faller mellan det å åberopade kartan med grönt betecknade området och Lulsundsgatan. 

 

§ 4. 

Sedan Drätselkammaren på förslag av Stadskamreraren beslutit att hos Stadsfullmäktige 

göra framställning, att Fullmäktige ville utfärda fullmakt för Drätselkammaren eller den 

Kammaren i sitt ställe förordnade att för framtiden å stadens vägnar anföra besvär i 

mantalsskrivningsfrågor, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

att meddela Drätselkammaren den begärda fullmakten. 

 

§ 5. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 december 1915 beträffande revisorernas 

berättelse och Stadsfogdens redogörelse över utestående kommunalrestantier för åren 

1903—1912 bland annat beslutit att överlämna de berättelsen åtföljande förslagen till 

avkortning av kommunalutskylder för nämnda år till Drätselkammaren för yttrande. 

Revisorerna hade i sin berättelse föreslagit, att de i Luleå stads huvudbok för år 1914 

balanserade kommunalrestantier för åren 1897, 1900, 1901 och 1902 måtte avkortas, då 

det nu ej är möjligt att konstatera, vad som fortfarande står ute för Stadsfogdens åtgärd. 

Dessa belopp äro: 

för år 1897   Kr. 3,917:22 

»  » 1900    » 2,640:13 

»  » 1901    » 27,547:37 

»  » 1902      » 5,712:28 

      Kr.   39,817:— 



 

Beträffande åren 1903, 1904 och 1905 hade revisorerna vidare föreslagit, att de för dessa 

år utestående restantierna måtte i sin helhet avkortas, då det av förut nämnd anledning 

även beträffande dessa är omöjligt att utröna, vilka personer som restera för dessa år; och 

utgöra dessa belopp: 

för år 1903    Kr.    2,218:17 

»   » 1904     »      1,515:71 

»   » 1905     »      2,072:41 

   Kr.    5,806:29 

 

Vad slutligen beträffar Stadsfogdens förslag till avkortning av kommunalutskylder för 

åren 1906—1912, om vilka revisorerna i sin berättelse yttrat, att de borde ingivas till 

Stadsfullmäktige i så god tid, att beslut härom kunde fattas innan 1915 års slut, utgöra 

dessa enligt av Drätselkon-toret upprättade sammandrag följande belopp för de olika 

åren: 

för år 1906       Kr.   1,264:98 

»   » 1907        »     2,170:13 

»   » 1908        »     5,696:28 

           Transport  Kr.    9,131:39 

   

       Transport  Kr.    9,131:39 

för år 1909    » 11,352:41 

»   » 1910    » 23,608:46 

»   » 1911    » 16,379:03 

»   » 1912  » 13,056:27 

              Kr.  73,527:56 

 

De utestående kommunalutskylder, som sålunda föreslås till avkortning, utgöra enligt 

föreliggande redogörelse följande belopp: 

för åren 1897 — 1902      Kr.   39,817:— 

»   » 1903 — 1905       »   5,806:29 

 »   » 1906 — 1912       »     73,527:56 

eller tillhopa   Kr. 119,150:85 

 

Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren i anslutning till vad av 

revisorerna och Stadsfogden sålunda föreslagits hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

besluta, att förenämnda oguldna kommunal-utskylder för åren 1897—1912, utgörande 

119,150 kronor 85 öre, skola avkortas. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla detta 

Drätselkammarens förslag. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bordlägga detsamma till 

nästa sammanträde. 

 

§ 6. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från 

Brita Holmvall om erhållande av pension av staden, hade Drätselkammaren översänt 

densamma till Fattigvårdsstyrelsen med anhållan om dess yttrande i saken. 



Av Fattigvårdsstyrelsens sedermera inkomna yttrande hade antecknats, att Holmvall, 

som en längre tid åtnjutit understöd i form av hyresbidrag, befinner sig i synnerligen 

fattiga omständigheter, men att styrelsen det oaktat av formella skäl icke ansett sig kunna 

tillstyrka någon pension från staden, då Holmvall icke varit anställd i stadens tjänst. 

Drätselkammaren hade därefter med instämmande i vad Fattigvårdsstyrelsen anfört hos 

Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att avslå framställningen. 

 

§ 7. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från 

änkan efter avlidne t. f. maskinisten vid elektricitetsverket Helmer Wikström om 

erhållande av pension, hade verkets förre föreståndare ingenjören R. Bergman inkommit 

med infordrat yttrande över ansökningen, däri han bland annat vitsordar, att Wikström 

under sin cirka tolvåriga tjänstetid vid verket utfört sina åligganden till full belåtenhet 

och visat ett hedrande uppförande. 

Vid föredragning i Drätselkammaren av detta ärende hade inhämtats, att 

bouppteckningen efter Wikström icke visat någon behållning samt att änkan Wikström, 

som hade ett barn, vore sjuklig och i små omständigheter, och hade Drätselkammaren 

hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja Helmer Wikströms änka Hanna Wikström ett 

årligt understöd av 100 kronor att utgå retroaktivt från och med den 3 april 1915 till 

sonens vård och uppfostran att uppbäras så länge hon styrkte sig medellös och högst 

intill dess sonen uppnått 15 års ålder. 

Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja änkan Hanna 

Wikström ett årligt understöd, så länge hon levde ogift, av 100 kronor från och med den 

3 april 1915. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 8. 

Enär 1915 års anslag till södra hamnplanens ordnande enligt Hamnkontorets 

utgiftsjournal överskridits med omkring 8,350 kronor, varjämte ännu — d. v. s. den 7 

december 1915 — återstode olikviderat omkring 13,600 kronor för 1915 å ifrågavarande 

arbeten, hade Hamndirektionen hos Stads-fullmäktige anhållit, att ett tillägg av 22,000 

kronor till 1915 års anslag till södra hamnplanens ordnande måtte ställas till 

Hamndirektionens förfo-gande. 

Uti avgivet yttrande över denna framställning hade Drätselkammaren förklarat, att 

Kammaren icke hade något att erinra mot bifall till densamma. 

Vid föredragning av ärendet biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden Hamndirektionens förevarande framställning. 

 

§ 9. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Hamndirektionen 

inkommen skrivelse med anhållan att, sedan Direktionen på grund av i staden rådande 

arbetslöshet beslutit att anordna nödhjälpsar-beten i form av makadamslagning, ett 

anslag av 1,500 kr. måtte ställas till Hamndirektionens förfogande för ifrågavarande 



ändamål, hade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutit att hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till Direktionens framställning. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Hamndirektionens 

framställning. 

 

§ 10. 

Sedan Fattigvårdsstyrelsen vid föredragning av Stadsfullmäktiges protokoll den 25 

november 1915, § 10, angående beviljat anslag i ett för allt av 400 kronor som bidrag till 

slumverksamhetens upprätthållande inom Luleå stad för år 1916 att upptagas i styrelsens 

stat för nämnda år beslutit, att slumstationens förmån av ved skulle indragas, hade 

slumsystrarne i skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit, att då genom detta Styrelsens 

beslut den fria ved, slumstationen allt sedan Stadsfullmäktiges beslut den 19 mars 1908 

haft förmånen erhålla, skulle bortfalla i och med mottagandet av det beslutade 

hyresbidraget, Stadsfullmäktige ville bestämma, att Fullmäktiges beslut den 19 mars 1908 

angående fri ved åt slummen fortfarande skall gälla även sedan slummen erhållit kontant 

hyresbidrag. 

Enär emellertid Stadsfullmäktiges förenämnda den 25 november 1915 beviljade anslag 

icke, såsom slumsystrarne i sin skrivelse söka göra gällande, till bestämd del utgör 

hyresbidrag, utan till formen är ett anslag i ett för allt till slumverksamhetens 

understödjande inom staden, hade Drätselkammaren uti avgivet yttrande beslutit att, då 

det vore uppenbart, att det senast beviljade anslaget i ett för allt vore avsett att ersätta de 

förut i olika former till slummen lämnade anslag, avstyrka bifall till ansökningen. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå ansökningen. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige med 14 röster mot 7 att i 

enlighet med Beredningsnämndens förslag avslå ansökningen. 

Minoriteten röstade för ett av Herr Lindgren väckt förslag att bevilja slumsystrarna ett 

anslag av 100 kronor per år t. v. för anskaffande av bränsle till slumstationen. 

 

§ 11. 

Uti avgivet yttrande över de besvär Kungl. Lotsstyrelsen anfört över Länsstyrelsens 

beslut i fråga om sökt åläggande för staden att upplåta en tomt åt lotsverket hade 

Drätselkammaren hemställt, att Fullmäktige ville yrka, att besvären måtte lämnas utan 

avseende. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 12. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Berättelse över revision av Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper 

för år 1915; 

2:o) Herr Nilssons motion om utredning rörande anläggande av vattenledning i Karlsvik 

och Karlshäll. 

§ 13. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o)   F. J. Holmqvists  begäran  om  arrende av ett markområde 

å Nordantillheden; 

2:o)   B. Hells' begäran  om  avkortning  av  kommunalutskylder; 



3:o)   Hamndirektionens  framställning  om  ett  anslag å  170,000 kronor för uppförande 

av en hamnförvaltningsbyggnad. 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, Albert Carlgren, B. A. Hellsten. 

 

År 1916 den 16 mars efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, 

betygar 

Å tjänstens vägnar: 

A. Holm.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 13 

mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, A.Nilsson och Lindqvist. Stadsingenjören, 

stadsbyggmästaren, brandchefen. 

 

§1. 

Sedan Stadskamreraren inkommit med infordrat yttrande över Hamndirektionens hos 

Stadsfullmäktige gjorda hemställan, att hamnens förvaltning helt och hållet måtte skiljas 

från Drätselkammaren, beslutade Ekonominämnden att uppskjuta behandlingen av 

ärendet till nästkommande sammanträde. 

 

§2. 

För arbetaren H. Sundqvist, som den 27 november 1915 under arbete för staden skadat 

sig i ryggen, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren begärt ersättning för 

den tid av 24 dagar, Sundqvist enligt läkareintyg varit på grund av skadan oförmögen till 

arbetet med 2 kronor pr dag, kr. 48:- samt för läkarearvode, kr.11:- eller tillhopa 59 

kronor. Vid föredragning av ärendet beslutade Ekonominämnden att med 

översändandet av handlingarna i ärendet hemställa att Stadsfullmäktige ville bemyndiga 

Drätselkammaren att uttala det begärda beloppet att utgå av olycksfallsersättningen. 

 

 

 

 

§3. 

För arbetaren H.F.Uhlén, som den 4 november 1915 under arbete för staden erhöll en 

krosskada å näsan, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren hemställt om 

en ersättning för den tid av 6 dagar, Uhlén enligt läkareintyg varit oförmögen till 

ansträngande arbete med kronor 2:60 pr dag, kr.15:60, samt för läkarearvode kronor 20:- 

eller tillhopa kronor 35:60, och beslutade Ekonominämnden vid föredragning av ärendet 



att översända handlingarna i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att 

Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att utbetala det föreslagna beloppet att 

tagas ur fonden för olycksfallsersättning. 

 

§4. 

Föredrogs av överjägmästaren till Drätselkammaren överlämnad av t.f. jägmästaren i 

Bodens revir upprättad kassaredogörelse från Luleå stads skog för år 1915. 

 

§5. 

Vagnkarlen N.O.Granqvist hade med åberopande av sin stora familj och rådande höga 

levnadskostnader hos Drätselkammaren i skrivelse anhållit att han måtte berättigas att 

med 5 kronor pr månad få inbetala sina oguldna kommunalutskylder för år 1914, kronor 

57:50 och beslutade Ekonominämnden vid föredragning av ärendet att på så sätt lämna 

bifall till ansökningen att Granqvist skall berättigas att f.o.m. nästkommande april månad 

måste genom månatlig avbetalning av 10 kronor betala honom påförda men ej guldna 

kommunutskylder för år 1914. Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 januari 1916 till Fattigvårdsstyrelsen 

och Drätselkammaren remitterat en anhållan från Emma Wennberg, att Stadfullmäktige 

ville meddela henne om staden har någon bostad, som hon kunde få hyra, sedan hon sålt 

sin på stadens mark å fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan stående byggnad och därför 

måst avflytta från sin nuvarande bostad, beslutade Drätselkammaren vid föredragning 

av ärendet att hemställa att Stadsfullmäktige ville lämna ansökningen utan avseende. 

 

§7. 

Föredrogs att från Tekniska nämnden överlämnat utdrag av dess protokoll den 10 

nästlidne februari, där nämnden beslutar att giva Ekonominämnden del av sin vid 

sammanträde den 7 innevarande februari, § 27, vidtagna åtgärd att föranstalta en ny 

upphandling av arbetskavajer för brandkårens personal enligt förändrad modell. 

 

§8. 

Luleå Utskänkningsbolag hade under hand förklarat sig villigt att sluta kontrakt rörande 

förhyrandet av s.k Skeppsbrokällarens lokaler i stadshuset och utskänkningslokalerna i 

terrassbyggnaden mot en hyra pr år av 4000 kronor respektive 10000 kronor. Vid 

behandling av ärendet beslutade Nämnden att godkänna de föreslagna hyrorna mot 

villkor, att bolaget ersätter de kostnader, som förorsakade staden för de ändringar å 

terrassbyggnaden och dess lokaler, som på bolagets begäran blivit utförda; och skulle 

Stadsbyggmästaren härå lämna specificerad uppgift. Nämnden beslutade vidare att 

uppdraga till Stadsbyggmästaren att å ritning utmärka fördelningen av källarvåningens 

lokaler på de olika hyresgästerna. 

 

§9. 

Sedan vagnkarlen Karl August Forsell för Drätselkammaren företett utmätningskvittot, 

utvisande att 100 kronor, därav 30 kronor å början av innevarande mars, erlagts av 

Forsell till gäldande av 1913 års kommunalutskylder, beslutade Ekonominämnden att, 

som den i början av mars gjorda utmätning av 30 kronor verkställde efter det 



Stadsfogden erhållit del av Drätselkammarens beslut av den 14 nästlidne februari. Forsell 

skall anses hava medelst denna utmätning fullgjort den av Drätselkammaren bestämda 

avbetalningar för mars, april, maj och juni månader detta år; och skulle Stadsfogden 

genom protokollsutdrag erhålla del av Nämndens beslut. Protokollet förklarades i denna 

del genast justerat. 

 

§10. 

Sedan Brodde matservering på grund av stegringen av priset å matvaror i skrivelse till 

Drätselkammaren anhållit om tillökning i priset å utspisningen brandmanskapet med 5 

kronor pr man och månad, beslutade Ekonominämnden att uppdraga till brandchefen att 

under hand infordra skriftliga anbud från Forsbergs, Bergströms, Nilssons och Brodde 

matserveringar å utspisningen av brandmanskapet, i vilka anbud skulle finnas angivet 

om brandmanskapet kunde beredas möjlighet att intaga sina måltider i särskilt rum. 

 

Som ovan 

Justeras                                                    Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg” 

 

 

”Protokoll, fört till sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordin, Aurén och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 8 februari 1916 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och lades utan vidare åtgärd till handlingarna en skrivelse från västra Sveriges 

gatstens industriidkareförbund angående inköp av gatsten m.m. 

 

§3. 

Till Hamnmästraen remitterades en fråga Hjalmar Palmgren inkommen framställning att 

få hyra vissa upplagsålatser under seglationen 1916. 

 

§4. 

Sedan Kungl.Kommerskollegium i skrivelse till Konungens befallningshavande i 

Norrbottens län bland annat anhållit om infordrande från vederbörande av redogörelse 

för i de till Kungl.Kollegium överlämnade utdragen av Luleå Hamns räkenskaper 

upptagna konti ”Hamnens fond” och ”Tolagsmedlen” jämte förklaring med anledning 

därav att ett kallbadhus för hamnmedel inköpts, hade nämnda skrivelse genom 

Magistraten i Luleå överlämnats till Hamndirektionen i Luleå för avgivande av begärd 

redogörelse och förklaring. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att 

remittera densamma till Hamnmästaren och sekreteraren för skyndsamt avgivande av 

förslag till skrivelse till Kungl.Kommerskollegium. 

 

 

§5. 



Svenska Hamnförbundet hade anhållit att Hamndirektionen ville uttala sin anslutning 

till en av Sven Lübeck m.fl. i andra kammaren väckt motion om skrivelse till Kungl.Maj.T 

angående åtgärder underlättande av vintertrafiken utmed norrlandskusten och på de 

norrländska hamnarna eventuellt också sin villighet att medverka till ifrågavarande 

syftemåls realiserande. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att lämna 

herr ordförande och Hamnmästaren i uppdrag att besvara skrivelsen i fråga. Protokollet 

förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§6. 

Under påpekande därav, att den i flertalet hamntaxor inryckta bestämmelsen om högre 

avgifter för fartyg i utrikes än i inrikes trafik enligt uppgift kringginges på det sätt, att 

fartyg, som faktiskt omedelbart ämnade sig till utrikes ort, likväl ej sällan utklarerade till 

någon utefter routen belägen inrikes hamn utan att där sedermera intaga eller lossa last 

eller överhuvudtaget begagna hamnens inrättningar, så att avgiftsplikt på sistnämnda 

plats inträdde, hade Svenska Hamnförbundet anhållit om Hamndirektionens 

meddelande om dess erfarenheter i antytt hänseende ävensom, huruvida Direktionen 

ansåge särskilda åtgärder påkallas till undanröjande av berörda missförhållande. Vid 

föredragning härav beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt Hamnmästaren att besvara 

ifrågavarande skrivelse. 

 

§7. 

Svenska Hamnförbundet hade anhållit om upplysning i en del frågor angående stadens 

och hamnens förhållande till varandra i ekonomiskt avseende, särskilt beträffande 

dispositionen och inkomsterna av markområden, som användas för hamnrörelsens och 

därmed närsläktade behov. Vid föredragning av detta ärende beslöt Hamndirektionen 

att uppdraga åt Herr ordföranden och Hamnmästaren att lämna svar å skrivelsen. 

 

§8. 

Föredrogs och lades till handlingarna meddelande från Svenska aktiebolaget 

gasaccumulator angående prisförhöjningar å en del av nämnda firmas artiklar. 

 

§9. 

På Hamnmästarens hemställan beslöt Hamndirektionen att för ett pris av 195 kronor 

inköpa ytterligare en ¾ kbm. tippvagn för mudderlossningen. 

 

§10. 

På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för snickeriverkstaden inköpa 

en stämmaskin till ett pris av 230 kronor. 

 

§11. 

I skrivelse till Hamnmästaren hade Kungl.Kommerskollegium anmodat denne att efter 

samråd med 2:dra fartygsinspektören snarast möjligt låta vidtaga sådana anordningar å 

ångfärjan att bostadsrummen å fartyget i fråga kunde förses med tillfredställande 

belysning och ventilation. I nu föreliggande skrivelse meddelade Hamnmästaren, att den 

senare frågan redan ordnats genom en å hamnens verkstad utförd ventilationsanordning. 

Vidare meddelade Hamnmästaren att belysningsfrågan icke kunde tillfredsställande 

ordnas annat än på artificiell väg och att därvid endast elektrisk belysning kunde 



ifrågakomma. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen uppdraga åt 

Hamnmästaren att genom opartisk fackman söka få uppgjort fullständigt program för 

nämnda belysnings ordnande. 

§12. 

På förekommen anledning utsågs Hamnmästaren att vara huvudredare för Hamnens 

ångfartyg. 

 

§13. 

Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från Luleå drätselkammare angående 

Hamnen debiterad och krediterad ränta för år 1915. 

 

§14. 

På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att utse kammarskrivaren 

B.Ridderstråle att verkställa granskning av debiterade hamnavgifter m.m. för år 1915 och 

skulle arbetet vara slutfört före den 15 nästkommande juni. 

 

§15. 

På Hamnmästarens förslag beslöt Hamndirektionen att för ett pris av cirka 45 kronor 

inköpa  en kolsyrespruta ”Kustos” 

 

§16. 

Hamnmästarens kassarapport för februari månad 1916 föredrogos och godkändes. 

 

§17. 

Utanordnades diverse räkningar. Av A.Nilsson och H.Westerberg avgivet anbud å 

ytterligare makadamslagning föranledde ingen åtgärd.                                          

                                  

Som ovan 

Justerat den 11 april 1916.                       In fidem 

Gustaf Burström”                                    Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 mars 1916. 

 

Närvarande:Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, 

D.Andersson, V.Oscarsson, B.A.Hellsten, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt 

underteck. sekr.. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes herr D.Andersson och V.Oscarsson. 

 

§2. 

Folkskollärare J.Gunnarsson hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet 

under en månads tid från den 12 mars, vilken ansökan av styrelsen blev bifallen. 

Överläraren anmälde, att annons efter vikarie införts i ortstidningen, och att i avvaktan 

på kompetenta vikarier folkskollärare M.Hammarström placerats i hr Gunnarssons klass, 



medan undervisningen i hr Hammarströms klass övertagits av småskollärarinnan Anna 

Sundsvall. Styrelsen godkände dessa åtgärder. 

 

§3. 

Till den ledigförklarade lärarinnetjänsten vid Mjölkuddens folkskola hade vid 

ansöknings-tiden utgång en sökande anmält sig, näml. e.o folkskollärarinnan Signe 

Hedman, samt till vikariat i Karlsvik två sökanden näml. e.o. folkskollärarinnan Greta 

Bohlin och vik. folk-skollärarinnan Aslög Sahlström. Samtliga sökande förklarades 

behöriga till ord.tjänst vid folkskola. 

 

§4. 

Skolöverstyrelsen förklarade sig nöjd med den ende sökanden till Mjölkuddens skola. 

 

§5. 

Skolöverstyrelsen förklarade sig nöjd med de två sökanden till lärarinnetjänsten vid 

Karlsviks skola. 

 

§6. 

Då förslag till tjänsten vid Karlsviks skola skulle upprättas, föreslog överläraren, att e.o 

folkskollärarinnan Greta Bohlin skulle uppföras i första rummet och vik. 

folkskollärarinnan Aslög Sahlström i andra rummet. Skolstyrelsen beslöt dock med sex 

röster mot två att uppföra fröken Sahlström i första förslagsrummet och fröken Bohlin i 

andra rum-met. 

 

§7. 

Till ordinarie lärarinnan vid Mjölkuddens folkskola valdes med sökanden e.o. 

folkskollärarinnan Signe Hedman. 

 

§8. 

Vid val till ordinarie lärarinnan vid Karlsviks skola erhöllo e.o. folkskollärarinnan Greta 

Bohlin och vik. folkskollärarinnan Aslög Sahlström lika antal röster, varför lottning 

måste verkställas. Lotten utföll till förmån för fröken Aslög Sahlström, som således 

förklarades vald till ordinarie lärarinna vid Karlsviks folkskola. 

 

§9. 

Skolstyrelsen uppdrog åt ordf. v.ordf. och överläraren att inkomma med förslag till 

yttrande över Folkundervisningskommitténs bestämmelser III och II. 

 

§10. 

En inbjudan till Nordiska skolmötet i Kristiania skulle överlämnas till överläraren. 

 

§11. 

Överläraren meddelade, att dei undersökning visat sig, att elmätaren i Östra skolhuset 

varit felaktig, varför skolkassans utgifter för el. ljus i Östra skolan under år 1915 kommit 

att understiga utanordnade utgifter under år 1914 med 251:03 kr. Styrelsen beslöt att 

nämnda förhållande ej skulle föranleda någon åtgärd från styrelsens sida, 

 



§12. 

Folkskolestyrelsen beslöt låta uppsäga e.o. folkskolelärarinnan Greta Bohlin från hennes 

anställning vid Luleå folkskolor. 

 

§13. 

Från ekonominämnden anmälde, att den låtit inleda tvenne el. ledningar i Östra 

skolhuset för vedkapen. Kostnaden skulle ej kunna att överstiga 140 kr. 

 

 

 

§14. 

Skolstyrelsen lämnade i uppdrag åt ordf. hr Oscarsson att med tillhjälp av sakkunnigt 

biträde utreda frågan om användande av annat bränsle än koks i Karlsviks skola. 

 

Dag som ovan 

Justeradt                                              Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

D.Andersson 

Wilh.Oscarsson” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 21 mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och Grafström. 

 

§1. 

Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat dels ett av folkskolestyrelsen 

upprättat förslag till förändrad instruktion för undersökningsläkaren vid Luleå 

folkskolor, dels en skrivelse från pensionsnämndens ordförande angående ändring i 

stadsläkarens instruktion dels ock ett från fattigvårdsstyrelsen inkommet förslag till 

ändring i samma instruktion. 

Över dessa förslag hade stadsläkaren avgivit infordrat yttrande och därvid på anförda 

skäl hemställt, dels att nämnden ville avstyrka bifall till desamma dels att nämnden ville 

hemställa, att Stadsfullmäktige för sin del ville godkänna ett av honom upprättat förslag 

till instruktion för undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor, vilket förslag funnes bilagt 

hans yttrande. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden för sin del anföra, att stadsläkaren enligt 

nämndens förmenande icke jämlikt gällande författningar, instruktion och praxis kunde 

anses skyldig att utan skäligt vederlag underkasta sig den ökning i arbetsbördan, som 

bleve en följd av föreslagna ändringarna i och tilläggen till hans instruktion, varför 

nämnden, som för övrigt ansåge de avgivna förslagen ställa alltför stora fordringar på 

stadsläkaren, på det bestämdaste måste avstyrka deras antagande. 

Beträffande det av stadsläkaren ingivna förslaget till instruktion för 

undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor beslöt nämnden hemställa, att 

Stadsfullmäktige ville för sin del godkänna detsamma. 

 Som ovan 



  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeras 

 F.Rosengren 

 Ordf” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 31 

mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Nilsson, Lindqvist och Forsgren. 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll den 13 nästlidne mars. 

 

§2. 

Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till Drätselkammaren hemställt att Kammaren ville 

för stadshusets behov inköpa dels 1500 hl. prima okrossad westfalisk hjuterkoks till ett 

pris av 2:85 pr hl. fritt hemkört, enligt bifogad offert av AB Luleå kol- och materialaffär å 

550 à 1000 hl. till detta pris dels 70 famnar björkved. Vid föredragning av ärendet 

meddelade Stadsbyggmästaren del att kol- och materialaffären erbjudit sig att öka 

leveransbeloppet till 1500 hl. till samma pris, som offerten angiver, dels att han frångick 

sitt förslag om upphandling av björkved under förutsättning 1500 hl. Koks inköptes. 

Efter anteckning härav beslutade Nämnden att antaga AB Luleå kol- och materialaffärs 

anbud med den ändring att koksbeloppet ökas till 1500 hl.; och uppdrogs till 

Stadsbyggmästaren att ombestyra att kontrakt upprättas och att prov av koksen lämnas 

av leverantören. 

 

§3. 

I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknat ärende föredrogs och 

lades till handlingarne en av Stadsbyggmästaren enligt uppdrag upprättad tablå över 

verkställd proveldning i stadshuset, varav framgick, att kostnaden för eldning med ved 

under den första veckan, provet skedde, blev Kr. 3:30 och under den andra veckan kr. 

2:59 billigare pr dag än eldning med koks. 

 

§4. 

Sedan fråga väckte att utbyte skulle göras av Drätselkontorets additionsmaskin, en 9-

siffrig Burrough, mot en maskin av samma fabrikat med bredare vagn för att bliva 

användbar vid kommunaluppbörderna, hade Norrbottens läns brandstodsbolag avgivit 

anbud å 800 kronor å Drätselkontorets nuvarande maskin. Vid föredragning av ärendet 

beslutade Nämnden att uppskjuta detsammas behandling till ordinarie sammanträdet 

under innevarande månad. 

 

§5. 



Telegrafkommissarien härstädes hade i skrivelse meddelat att, då enligt verkställd 

räkning det antal, som utväxlats från abonnentnumren 243, Stadsingenjörens kontor, och 

290, Stadsfiskalens kontor, överstiger för år räknat 2500 samtal, abonnemangsavgiften 

f.o.m. 1 april 1916 komme att ändras från 60 kr. till 90 kr. för dessa abonnentnummer. Vid 

föredragning av ärendet beslutade Nämnden att underskriva de till skrivelsen fogade 

abonnemangssedlarne; och skulle förfrågan göras, huruvida Stadsfiskalen E.Hallberg, 

som använder sitt kontor icke endast för sin tjänst hos staden, är villig att betala 

fördröjningen å abonnemangsavgiften för abonnentsnummer 290. 

 

§6. 

Enär det vid inrättandet av Drätselkontorets lokaler för Drätselkammarens 

sammanträden avsedda sessionsrummet uteslutande disponeras av kronokassören och 

hennes biträde och Drätselkammaren och dess nämnder för den skull nödgas förlägga 

sina sammanträden till Stadsfullmäktiges sessionssal, har olägenhet uppstått med 

anledning av att telefon icke finnes uppsatt i Stadsfullmäktiges lokaler, varigenom dels 

möjlighet saknas för Drätselkammaren att pr telefon inhämta en eller annan för ärendes 

behandling nödvändig upplysning dels för ledamöterna, som under sammanträdena 

bliva oanträffbara för ibland viktiga meddelanden o.dl. För undanröjande av dessa 

olägenheter beslutade Drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige anhålla om 

bemyndigande för Kammaren att låta uppsätta telefon på lämplig plats i 

Stadsfullmäktiges lokaler. 

 

Som ovan 

Justeras                                                    Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                             K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31 mars 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Lindgren, Wikén, Ahlström, fruarna Sundström och 

Johansson fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 29 februari 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för april månad föredrogos och godkändes och beslöts i samband 

härmed beträffande Emma Öhman: att det henne beviljade understödet, 15 kronor och 

ett par skor, skulle utökas hos Neder-Luleå kommun; beträffande Anna Espling; att det 

henne beviljade understödet skulle utgå för april och därefter indrages; beträffande 

A.M.Andersson: att uppdraga åt distriktsrådet att avgöra frågan om hans intagande å 

fattiggården: samt beträffande Josefina Dahl: att hon skulle erhålla hyresbidrag med 8 

kronor per månad mot villkor, att dottern Ingeborg finge kvarbliva å fattiggården, 

tilldess styrelsen kunde finnas ett lämpligare hem åt henne. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor. 



 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under mars månad, 

uppgående till kr.353:99. 

 

§5. 

På framställning av skomakaen N.A.Olsson i Heden beslöt styrelsen, att 

fosterbarnsarvodet för Gaston Kristoffersson skulle utgå även under år 1916, oaktat han 

fyllt 15 år den 10 mars, enär han vore sjuklig och svag. 

 

§6. 

Vagnkarlen N.O. Hedqvist hade hemställt, att styrelsen ville utfärda ansvarsförbindelse 

för sanatorievård åt hans son Karl Sivert och beslöt styrelsen, sedan det upplysts, att 

Hedqvist redan hade ett barn på sanatorium, för vilket han själv bekostade vården, att 

ikläda sig den begärda ansvarsförbindelsen, så länge båda barnen vore i behov av 

sanatorievård. 

 

§7. 

Sedan genom annons i ortens tidningar anbud infordrats å leverans av matvaror m.m. till 

fattigvårdden och understödstagarna, hade följande anbud inkommit, nämligen å 

matvaror till fattiggården: från handlanden Ture Hagberg till gällande dagpriser med 4 

% rabatt; å mjölk till understödstagarne: intet anbud; samt å bröd till fattiggården: från 

bagaren J.Karlsson å 48 öre pr kilo, från bagarne F.E.Sthade å 45 öre pr kil. Vid 

behandling härav beslöt styrelsen beträffande Hagbergs anbud å matvaror till 

fattiggården: att uppdraga åt beredningsutskottet att jämföra prislistan med dagens 

gällande priser och verkställa inköp där lägsta priser kunde erhållas; beträffande 

Hagbergs anbud å matvaror till understödstagarme: att antaga detsamma; beträffande 

mjölkleverans till understödstagarne: att uppdraga åt beredningsutskottet att antaga 

möjligen inkommande anbud; samt beträffande brödleveransen till fattiggården: att 

antaga Sthades anbud. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen utackordera gossebarnet Nils Erik Gösta Bergström hos Erik Eriksson i 

Brändön emot ett årligt arvode av 120 kronor. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen utackordera flickebarnet Greta Eriksson hos Nils Hedman i Bälinge emot 

ett årligt arvode av 156 kronor. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Gretschy Eklinds vård å Luleå lasarett. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beviljades fru Sofia Jansson förhöjning i fosterbarnsarvodet 

för Anna Adolfsson med 2 kronor per månad f.o.m. 1 januari 1916. 

 

§12. 



Från Stadsfiskalen hade till styrelsen inkommit en rapport vid förhör med å fattiggården 

intagne ynglingen Edvin Lindfors, varav inhämtades, att Lindfors gjort sig saker till flera 

stölder ävensom sedlighetsförbrytelser mot minderåriga flickor. Stadsläkaren, som på 

begäran undersökt Lindfors’ sinnesbeskaffenhet, hade hemställt, att han måtte åtalas för 

sina förbrytelser. Med anledning härav beslöt styrelsen överlämna rapporten till 

stadsfiskalen med anhållan om åtals anställande mot Lindfors för de förbrytelser, vartill 

han enligt innehållet i densamma gjort sig skyldig. 

 

§13. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Fridolf Sundsvalls vård å sanatorium. 

 

§14. 

Beslöt styrelsen övertaga Fridolf Sundvalls köpekontrkt å en Husqvarna symaskin, som 

kostat 180 kronor och varå avbetalts 84 kronor. 

 

§15. 

På därom gjord framställning beviljades Johan Jakob Jakobsson i Bälingsträsk förhöjning 

av fosterbarnsarvodet för David Vilhelm Malmström med 5 kronor per månad f.o.m. den 

1 april 1916. Nämnda belopp skulle genom tillsyningsmannen eller vårdaren utkrävas 

hos styvfadern Lundsten i Karlsvik. 

 

§16. 

På därom gjord framställning beviljades Olof Alfred Östling i Hertsöskolan en ersättning 

av 30 kronor för vård och underhåll av flickebarnet Margreta Eriksson under 2 månader 

f.o.m. den 28 december 1915. 

 

§17. 

Biföll styrelsen fru Hulda Wallström i Fagernäs, Boden, anhållan att få utan kostnad för 

styrelsen omhändertaga föräldrarna Anders och Johanna Lundström, vilka f.n. äro 

intagna å fattiggården. 

 

§18. 

Med anledning av en skrivelse från Själevads fattigvårdsstyrlese angående hemsändande 

av änkan Anna Magdalena Hedström beslöt styrelsen hemställa, att änkan Hedström 

finge kvarstanna i Luleå. 

 

§19. 

Med anledning av en skrivelse från Anundsjö fattigvårdsstyrelse angående 

hemsändande av hustru Alma Helena Andersson beslöt styrelsen hemställa, att hustru 

Andersson finge kvarstanna i Luleå. Beträffande hennes understöd för april beslöts, att 

detsamma skulle utgå i likhet med föregående månad. 

 

§20. 

Till handlingarna lades en skrivelse från pensionsnämndens ordförande i Nyköping 

angående pension åt numera avlidna Hildur Sofia Berggren. 

 

§21. 



Till handlingarna lades en skrivelse från Kungl.Medicinalstyrelsen, varav inhämtades, att 

skomakaren Viktor Alfred Hansson finge inställa sig vid sjukhuset S.t Görans ljusinstitut 

senast den 6 maj 1916 för undergående av lupusbehandling. 

 

§22. 

Föredrogs och godkändes listan över utgående fosterbarnsarvoden under första kvartalet 

1916, slutande å kr. 1769:50. 

 

§23. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer under månaden intagits å fattiggården, 

nämligen  

den 1 mars: Josefina Dahl med 2 barn, 

den 4 mars: Johan Edward Johansson, 

den 6 mars: Hulda Granbom med 1 barn, 

den 7 mars: Johanna Charlotte Lifbom, 

den 11 mars: Fridolf Sundvall, 

den 11 mars: Saidi Sofia Sundvall, 

den 13 mars: Greta Eriksson; 

den 26 mars: Rudolf Åhrström; 

samt att följande utgått, nämligen 

den 21 mars: Karl Fredrik Paulsson, 

den 23 mars: Karl Gustav Degerman, 

den 28 mars: Harry Granbom (till epidemisjukhuset) 

 

§24. 

Diakonissans rapport över mars månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§25. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande August 

Pettersson Alverström och Viola Johanssons son Folke. 

 

§26. 

Kungl.Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Anna Magdalena Hedström 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§27. 

Beslöt styrelsen, att den nya kokerskan å fattiggården skulle t.v. åtnjuta samma lön som 

den förra eller 25 kronor pr månad. 

 

§28. 

Uppdrogs åt en kommitté, bestående av fröken Sundberg och diakonissan att bestämma 

om inköp av kläder till läsbarn. 

 

§29. 

Som arbetaren Fridolf Sundvall utbekommit sjukavlöning från Statens Järnvägar för 

tiden 20/12 1915-31/1 1916 med 92 kronor och 50 öre och hans sjukdom enligt läkareintyg 

fortgått oavbrutet till och med den 29 februari 1916, ansåg styrelsen, att Sundvall borde 



erhålla sjukavlöning även för tiden 1/2-29/2 1916 med 62 kronor 35 öre. Med anledning 

härav beslöt styrelsen uppdraga åt sin sekreterare att med bifogande av läkareintyget 

härom göra framställning hos distriktsförvaltningen. 

 

§30. 

Anmälde vaktmästaren, att han, sedan änkan Brita Kristina Palm numera erhållit 

pensionsunderstöd med kr.5:90 pr månad, indraget henne flitpengar, som beslöt 

styrelsen godkänna denna åtgärd. 

 

§31. 

Godkändes till utbetalning en räkning å kr.10:10 för desinfektion av Fridolf Sundvalls 

bostad i Svartöstaden. 

 

§32. 

Godkändes till utbetalning en räkning å kr. 159:10 för av Skellefteå sockens 

fattivårdsstyrelse till numera avlidne Karl Häggström förskotterat understöd, varjämte 

beslöts, att Häggströms kvarlåtenskap, enligt bouppteckning uppgående till ett värde av 

kr.26:75, skulle överlämnas till hans föräldrar. 

 

§33. 

Beslöt styrelsen tillsätta en kommitté för utredning angående anställande av särkild 

kokerska å fattiggården med uppgift att ansvara för mathållningen, avrigenom 

husmodern skulle befrias från detta ansvar. Till ledamöter i kommittén utsågos herr 

ordföranden, sammankallande, fru Sundström och herr Ahlström med fru Jenny 

Johansson som suppleant. 

 

Som ovan 

Justeras                                                    Å tjänstens vägnar: 

H.V. Berlin                                               J.O.Dahl 

M.Sundström 

Ellen Sundberg”  

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 

april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sjöstedt och J.A. Nilsson. 

Stadsingenjören, stadsbyggmästaren och brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 1, 6 och 9 nästlidne mars. 

 

§2. 



Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 24 februari 1916 

beträffande §§ 6 och 7. 

 

§3. 

Skolrådet i Neder-Luleå socken hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att sedan 

skolrådet hos kyrkostämman föreslagit att för skoländamål inköpa hemmansägaren C.E. 

Åströms i Gäddvik å s.k.Wallstenska tomten vid Notviken stående byggnad, kammaren ville 

lämna medgivande att byggnaden får kvarstå å sin plats till nästkommande vinter. Sedan 

stadskamreraren upplyst att kyrkoherde Nordberg muntligen anhållit att, medan stämman 

avslagit skolrådets begäran, få återtaga den till drätselkammaren ingivna framställningen, 

beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarna. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av C.R.Marklund gjord anhållan 

gående ut på, att Luleå stad i stället för att sälja den s.k. Stabsgärdan skulle bortarrendera 

densamma åt honom för en tid av 50 – 75 år, hade stadskamreraren i avgivet yttrande på 

anförda skäl bl.a att arrendelägenheten i fråga, med vilken avsåge den del av Moritsängen, 

som ligger väster om järnvägen, f.n. vore utlämnad till annan person på 10-årigt arrende, 

hemställt om avslag å ansökningen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att 

med hänvisning till vad stadskamreraren i sitt yttrande anfört hemställa att stadsfullmäktige 

ville avslå Marklunds ansökan. 

 

§5. 

Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att följande arrendeavtal 

utlöpte under innevarande år:  

tomtplats i Lulviken, jakträtt å Småskären, Hamnholmen, höslåtter å Småskären, å 

Ytterviken å fastigheten n:r 232 i kvarteret Simpan, ägofigur n:r 148 å Ön vid Gammelstad 

s.k. Hornbergska vreten å Mjölkudden, 25 kpl av vreten n:r 595 vid Lulsundet. Vid 

föredragning av ärendet beslutade nämnden: 

att tomtplatsen i Lulviken skulle utbjudas på 3 år medelst annonsering i lämpliga tidningar: 

att ägofigur n:r 148 å Ön skulle erbjudas nuvarande innehavare att arrendera på 1 år mot nu 

gällande villkor och arrendeavgift, 53 kronor: 

att Hornbergska vreten skulle erbjudas nuvarande arrendator till arrende på 1 år mot nu 

gällande villkor och avgift Kr. 150:-, samt att övriga arrenden skulle på arrendeauktion vid 

nämndens sammanträde den 1 nästkommande maj utbjudas till arrende på i år; och skulle 

annons härom införas i ortstidningarne. 

 

§6. 

Beviljades brandmannen A.B. Hesselgren på egen begäran avsked f.o.m. den 1 april 1916. 

 

§7. 

Brandchefen hade i skrivelse hos drätselkammaren föreslagit att Erik Axel Backteman, vilken 

fullgjort 3 månaders provtjänstgöring utan anmärkning, måtte antagas till brandman, räknat 

retroaktivt f.o.m 1 januari 1916 samt att Backteman, som förut haft ordinarie anställning vid 

fast brandkår i omkring 1 ½ års tid, måtte få tillgodoräkna sig 2/3 av den förut innehavda 

anställningen och således uppflyttas i 2:dra lönegraden med 40 kronor kontant lön i 

månaden; och beslutade nämnden att härtill lämna bifall. 



 

§9. 

Godkände till utbetalning följande räkningar 

1) J.A.Englund, uppsättning av en tegelvägg i stadshotellets såpkällare å kr.31:75 

2) K.E.Wikholm, reparationer i saluhallen å kr.280:- 

 

§10. 

Vid förnyad föredragning av livsmedelsnämndens skrivelse rörande ändringar av källarne i 

saluhallen m.m, beslutade nämnden dels att godkänna ordförandens åtgärd att i samråd 

med stadsbyggmästaren antaga J.A. Englunds anbud å anordnande av iskällare å kr.120:- 

såsom varande läget av de 2 inkomna anbuden, dels meddela livsmedelsnämnden tillstånd 

till uppläggning av ett isupplag å stalltomten enligt anvisning av stadsbyggmästaren 

ävensom att lämna bräder till inhägnande av isupplaget. Nämnden beslutade vidare att 

föreslå ekonominämnden att bestämma hyran för lokalerna i saluhallen till belopp, att 

stadens kostnader för lokalernas iordningställande m.m. täckas. 

 

§11. 

Sedan Björby byamän i skrivelse till drätselkammaren anhållit om anvisande av ett belopp 

av 50 kronor för iståndsättande av staden enligt år 1854 vid laga förrättning tilldelad väglott 

av 72 alnar av byavägen genom Björsbyn, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet 

att på tillstyrkan av stadsingenjören lämna bifall till framställningen, att bestridas avi staten 

upptaget anslag till underhåll av vägar. 

 

§12. 

Sedan F.A. Wennberg i Gammelstad i skrivelse till drätselkammaren anhållit få sig upplåtet 

ett område av Moritsängen för nyodling, beslutade nämnden vid det förhållandet att den 

lägenhet, i vilket nu ifrågavarande område ingår, är utarrenderat till A.H. Hedström i 

Gäddvik, att icke taga ärendet till behandling med mindre sökanden företer skriftligt 

medgivande av nuvarande arrendatorn att han är villig att avstå området och på vilka 

villkor. 

 

§13. 

Sedan Robert Johansson i Skutviken inkommit med en av A.H.Hedström i Gäddvik till 

drätselkammaren ställd skrivelse, däri han meddelar att han ej har något emot att den av 

Johansson hos drätselkammaren gjorda framställning att få upprödja ett område av 

Moritsängen för odling bifalles av kammaren, beslutade nämnden att remittera ärendet till 

stadsingenjören för utredning och yttrande. 

 

§14. 

Till stadsingenjören remitterades F.J. Holmqvists i Karlsvik hos stadsfullmäktige gjorda 

ansökan om upplåtelse till honom av ett område å Nordantillheden på arrende under 25 år. 

 

§15. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hamndirektionen gjord 

framställning, att fullmäktige måtte av hamnens disponibla medel bevilja ett anslag av 

170000 kronor till uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad m.m., beslutade nämnden att 



uppdraga till ledamöterna herrar Fernlund och Sander att uppgöra och inkomma med 

förslag till yttrande i saken. 

 

§16. 

 

Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades en från Luleå koop. förening u.p.a 

inkommen skrivelse om tillstånd till användning av en 5 hkr motor i föreningens korvfabrik. 

 

§17. 

Föredrogs och lades till handlingarna: 

1) Städernas Allmänna Brandstodsbolags meddelande att ersättningsbeloppet för i 

saluhallen vid eldsvåda den 9 nästlidne mars tillskyndade skada uppskattas till Kr.140:- 

2) Med J.A.Flodström m.fl. upprättat kontrakt rörande gruskörning till vägen Luleå-Hertsön: 

3) Med Carl Johansson och C.A. Jansson upprättat kontrakt rörande uppförande av stödmur 

vid vägbron över Luleå bangård. 

 

§18. 

Sedan kapten C.Skarstedt till drätselkammaren inlämnat 4 st. anbud på plankor och sparrar 

för spånten vid bron i Skurholmsfjärden och därvid till antagande tillstyrkt A.H.Hedstöms 

2:ne anbud med pris respektive 1:39 och 1:14 kronor pr kbf., beslutade nämnden att antaga 

anbuden i fråga och i övrigt lägga ärendet till handlingarna. 

 

Justeradt 1/5 1916                                                     Som ovan 

H.K.Brändström”                                                      Å tjänstens vägnar 

                                                                                   K.H.Santesson 

 

 

”Protokoll, vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 4 april 1916. 

 

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

 

§1. 

Upplästes och justerades protokollet för den 19 januari 1916. 

 

§2. 

Vid sammanträde den 20 augusti 1915 hade stadsfullmäktige till lönenämnden remitterat en 

av personalen vid stadens poliskår gjord framställlning om ett tillfälligt dyrtillägg för år 1915 

med 300 kronor. Sedermera hade till stadsfullmäktige inkommit framställningen om 

dyrtidstillägg jämväl från stadens lägre befattningshavare; och hade stadsfullmäktige vid 

sammanträden den 20 september, den 28 oktober och den 25 november 1915 till 

Lönenämnden remitterat även dessa senare framställningar. Lönenämnden hade med 

anledning om de remitterade framställningarna hos Stadsfullmäktige anhållit bemyndigande 

att, i den mån det avsåges erforderligt, infordra vederbörande styrelsers yttrande i ärendet. 

Med anledning av denna anhållan hade Stadsfullmäktige vid sammanträdet den 28 oktober 

1915 beslutat 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 tillerkännes endast 

familjeförsörjare och att dess storlek blir beroende på antalet oförsörjda 

familjemedlemmar.Vid behandling av ärendet hade Lönenämnden redan från början 

beslutat att vid utredningen i och för upprättandet av förslag till dyrtidstillägg medtaga alla 

de befattningshavare, som åtnjöto en inkomst ej överstigande 2500 kronor, dock med 

undantag av brandchefen, stadsfogden, stadsfiskalen, stadsbokhållaren och 

hamnbokhållaren, och för att enligt stadsfullmäktiges begäran kunna upprätthålla ett förslag 

till dytridstillägg grundat på behovsprincipen hade lönenämnden beträffande envar av de 

befattningshavare som enligt vad som nämnts skulle komma ifråga, infordrat uppgifter 

angående hans inkomster, hans familjeförhållanden m.m. Sedan uppgifter härom inkommit 

samt vidare utredning i ärendet verkställts fattade Lönenämnden vid sammanträde den 19 

januari 1916 i ärendet följande preliminära beslut: att på grund av den avsevärda 

prisförhöjning, som med anledning av pågående krig skall å livsmedel och andra 

livsförnödenheter, hos stadsfullmäktige föreslå ett efter vissa grunder utgående 

dyrtidstillägg till de stadens befattningshavare, vilken löneförmåner ej överstege 2500 

kronor, att utgå för tiden från och med den 1 jan 1915 till den 17 jan 1916.; dock att vid 

bestämmande av stor-leken av dyrtidtillägget för år 1915 hänsyn borde tagas till den 

omständigheten att nämnda prisförhöjning i viss mån inträdde redan i och med krigets 

utbrott och således därefter var rådande även under år 1914; varjämte skulle iakttagas dels 

att, därest man och hustru hade inkomster, vars sammanlagda belopp överstege 3000 kronor, 

dyrtidstillägg till dem ej skulle utgå dels ock att befattningshavare, som åtnjöte fritt logi, fri 

kost och fri beklädnad, ej heller skulle tillkomma sådant tillägg. Sistnämnde grupp kunde 

nämligen knappast anses hava i någon mån haft känning av dyrtiden. Härefter hade 

Lönenämnden låtit uppgöra en förteckning å alla de stadens befattningshavare, som med 

ledning av ovan angivna grunder kunde ifrågakomma att erhålla dyrtidstillägg, ävensom 

uträkning å vad som skulle tillfalla varje sådan befattningshavare med iakttagande dels att 

dyrtidstillägget beräknades efter viss angiven procent, då befattningshavares inkomst varit 

högre, dels ock att befattningshavare, som hade understödsplikt åt barn under 15 år eller 

annan familjemedlem, skulle utöver ovannämnda bidrag erhålla visst belopp för varje år 

såsom understödstagare. Sedan nämnda förklaring och uträkning verkställts, hade 

emellertid inom Lönenämnden upprättats ett nytt förslag, som väl innefattade ovannämnda 

huvudgrunder men som mera tage hänsyn till den av stadsfullmäktige framhålla s.k. 

behovsprincipen. Sistnämnda förslag, som i nämnden framställts av herr Santesson och var 

åtföljt av dess förteckning över stadens alla s.k. lägre befattningshavare med vad de med 

hänsyn till storleken av åtnjutna inkomster och understödsplikt åt familjemedlemmar enligt 

samma förslag komme att erhålla i dyrtidstillägg dels ock en förklaring över stadens 

arbetsförmån och arbetare jämte vad dessa såsom familjeförsörjare enligt samma förslag 

komme att erhålla i dyrtidstillägg dels och en förteckning över stadens arbetsförmån och 

arbetare jämte avd dessa såsom familjeförsörjare enligt förslaget skulle bestämma. 

Sistnämnda förslag var av följande lydelse: 

 

”Förslag till etc.----------------------------------Bil.dyrtid. 

Efter föredragning härav och enär enligt sistnämnda förslag komme att utgå ett med hänsyn 

till åtnjutna inkomster och vars och ens behov, enligt Lönenämndens mening väl avvägt 

dyrtidstillägg till alla stadens s.k. lägre befattningshavare och enär samma förslag därjämte 

innefattade så långt möjligt tillämpning av den av stadsfullmäktige framhållna s.k. 

behovsprincipen till förmån för familjeförsörjare, samt, beträffande arbetsförmän och 



arbetare, dyrtidtillägg till dessa lämpligen bör utgå, på sätt som hittills redan skett, genom 

förhöjning av timpenningen och dessutom enligt förslaget medelst särskilt understöd åt 

familjeförsörjare, beslöt Lönenämnden att upptaga ovannämnda av herr Santesson 

framställda förslaget, såsom sitt eget och således hos stadsfullmäktige framställa, att 

stadsfullmäktige måtte bevilja stadens alla s.k.lägre befattningshavare, lärare, arbetsförmän 

och arbetare för år 1915 ett tillfälligt dyrtillägg i enlighet med berörda förslag och de vid 

förslaget fogade förteckning och utställningarna, vilka sistnämnda jämte utdrag av detta 

protokoll samt tillhörande handlingar skulle överlämnas till stadsfullmäktige. 

 

§3. 

Sedan uppå framställning av Lönenämnden, stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 

november 1914 beslutat bevilja att anslag för år 1915 å 100 kronor att ställas till 

Lönenämndens disposition för avlönande av en sekreterare, beslöt nu Lönenämnden att hos 

stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige måtte jämväl för innevarande år bevilja ett 

anslag för berörda ändamål och att detta anslag måtte höjas till ett belopp av 400 kronor. 

Såsom skäl för denna höjning framställs, att med tillika varande arvodet det ej rimligen 

kunde påfordras, att nämndens sekreterare ägnade den tid och det arbete, som utredningen 

av de till nämnden överlämnade ärendena påkallade, samt att därest framställningen 

beviljades, det skulle åläggas sekreteraren att, efter samråd med ordföranden eller på grund 

av beslut av nämnden verkställa att den utredning, som kunde vara erforderlig för 

ärendenas avgörande i nämnden. 

 

§4. 

Avslutades sammanträdet och beslöts att Lönenämnden skulle åter sammanträda den 8 

innevarande april kl.6 e.m. 

 

Som ovan 

Justeras   In fidem 

P.Sandström   E.Emilén” 

 

 

”Protokoll, med Luleå stads Lönenämnd den 8 april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Santesson och Palm. Herr Tillman hade anmält sig 

förhindrad, varemot från herr Falk icke inkommit någon anmälan om förfall. 

 

§1. 

Justerades protokollet för den 4 april 1916. 

 

§2. 

Med hänsyn till ledamöternas fåtalighet, ansåg sig nämnden icke vid detta sammanträde 

kunna företaga flera ärenden till handläggning. 

 

Som ovan 

                                                                    In fidem 

                                                                    E.Emilén” 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 10 april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Schultz, L.Brännström, 

Forsgren, J.A.Nilsson och Lantz. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 1 december 1915. 

 

§2. 

Företogs till förnyad behandling av stadsingenjören gjord framställning, att för den tid av 3 

månader under år 1915, som dåvarande föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman 

åtnjöt tjänstledighet för sjukdom eller för tiden den 10 juni – 9 september, få uppbära de 

tjänstgöringspenningar, som denne fått avstå eller Kr. 222:- med avdrag av dels utbetalad 

ersättning för ingenjör Sjöstedt, kr. 30:- och dels ungefärliga kostnaden för den tid ingenjören 

Eriksson arbetat för verket, kr 40:- d.v.s Kr. 152.22. Vid föredragning av ärendet beslutade 

Kammaren att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med utredning hur mycket av 

ingenjör Bergmans sjukdom dels under den tid föreståndarebefattningen varit vakant eller 

f.o.m. den 1 december 1915 t.o.m 1 april 1916. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en skrivelse från Kungl. 

Mynt- och Justeringsverket med begäran om åtgärders vidtagande för anskaffande av 

lämplig justeringsverkstad och bostad åt justeraren i 51 och 52 distrikten. Vid föredragning 

av ärendet beslutade drätselkammaren att med återställande av remisshandlingarna föreslå 

det Stadsfullmäktige ville till Kungl. Mynt- och Justeringsverket avgiva det yttrande, att 

Fullmäktige under nu rådande bostadsbrist icke anse sig kunna vidtaga någon åtgärd för 

anskaffande av verkstad och bostad för justeraren i fråga med hänvisning dock till de 

sannolikt gynnsammare hyresförhållanden, som här väntas inträda instundande höst, samt 

att Stadsfullmäktige icke längre kunna vidhålla sitt år 1912 uttalade krav på att justeraren i 

distrikten N:r 51 och 52 skall hava sin bostad i Luleå. 

 

§4. 

Sedan Kungl.Maj:t föreskrivit bl.a. att vederbörande karantänsveterinär skall å hästar dels 

företaga blodprov för undersökning på rots medels malleinögonprov dels ock av djuret taga 

blodprov för undersökning hade Kungl.Medicinalstyrelsen i skrivelse anmodat 

drätselkammaren att i karantänanstalten för husdjur i Luleå anskaffa diverse uppräknade 

inventarier m.m. för förvaring i anstalten. Vid föredragning av ärendet beslutade 

drätselkammaren att remittera ärendet till länsveterinären F. Rosengren med anhållan att 

han ville förebringa utredning rörande kostnaden för anskaffning av de i skrivelsen 

uppräkande föremålen. 

 

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                             K.H.Santesson” 

 

 



”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 10 

april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Nordin, Forsgren och Lantz. Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 1 och 31 nästlidne mars. 

 

§2. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 27 nästlidne januari beträffande §§ 4, 11 – 13 

och 15 och för den 24 nästlidne februari beträffande §§ 3,4 och 11, och beslutade nämnden att 

lägga protokollen till handlingarne. 

 

§3. 

Med framhållande av att inbetalningen av pensionsavgifterna enligt bestämmelserna i 

pensionsförsäkringslagen den 30 juni 1913 § 4 här i staden utfallit synnerligen 

otillfredställande och då det låge såväl i kommunens som i pensionstagarnes intresse, att så 

stort antal dylika avgifter som möjligt erläggas i behörig tid, hade herr Wallin i hos 

stadsfullmäktige väckt motion föreslagit att indrivningen på försök skulle ordnas på så sätt, 

att avgifterna efter därom i tidningarne gjort tillkännagivande skulle upptagas av 

drätselkammarens utsedda inkasserare, manliga eller kvinnliga, genom personliga besök hos 

vederbörande avgiftspliktiga eller deras arbetsgivare; och skulle kostnaden, högst 1000 

kronor, bestridas av det under rubrik 36 i 1916 års utgiftsstat upptagna beloppet 6000 kronor. 

Sedan stadsfullmäktige remitterat motionen till drätselkammaren hade stadskamreraren i 

infordrat yttrande under framhållande, att då, innan stadsfogden avgivit redovisning för 

resultatet för indrivningen någon parallell indrivning från kammarens sida icke kan äga rum 

enligt Förordningen om kommunalstyrelse i stad § 70 mom. 2., den av motionären föreslagna 

indrivningen helt visst icke skulle komma i gång så tidigt, att avgifterna blevo inlevererade 

”i behörig tid”, alternativt föreslagit att det av motionären föreslagna beloppet av 1000 

kronor måtte användas för tillsättande av en extra eller tillfällig exekutionsbetjänt, som 

skulle förordnas av magistraten och få sig till uteslutande verksamhetsområde anvisat 

indrivningen av grundavgifterna till pensionsförsäkringen. Vid föredragning av ärendet 

beslutade nämnden att på av stadskamreraren i sitt yttrande anförda skäl hos 

stadsfullmäktige tillstyrka bifall till det av honom gjorda alternativa förslaget. 

 

§4. 

Stadskamreraren hade i enlighet med av drätselkammaren erhållet uppdrag att med 

anledning av inkomna ansökningar om anslag avgiva yttrande i samband med förslag till 

fördelning av de under rubrik 35 i innevarande års stat till diverse sociala ändamål avsatta 2 

% brännvinsmedel, Kr. 839:12, i skrivelse föreslagit att kammaren ville föreslå 

stadsfullmäktige följande fördelning av medlen.  

Folkbibliotekets läsrum för år 1915 och 1916                           kr.350:- 

Nykterhetsfolkets sjukkassa avd.206 och Nykterhets- 

vännernas sjukkassa avd.105 à 35.-                                                  70:- 

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa avd.6                    35:- 

Norrbottens distriktsstyrelse av S.S.U.H.                                         75:- 

Nationalgodtemplarorderns tre loger i Luleå à 35:-                         105:- 



Luleå arbetsstuga                                                                              200:- 

eller tillsammans                                                                          Kr.835:- 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade Ekonominämnden att med hänvisning till vad 

stadskamreraren i sitt yttrande anfört hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till 

förenämnda förslag samt att för utbekommande av anslagen måtte som villkor fästas att 

redogörelse för medlens användning skall lämnas till drätselkammaren. 

 

§5. 

Stadsfiskalen Ebbe Hallberg hade i skrivelse till drätselkammaren med anhållan, att 

kammaren ville för stadsfiskalskontorets räkning inköpa en skrivmaskin av märket Smith 

Premier N.r 10 med B-vagn till ett pris av Kronor 525:-, förklarat sig villig att i händelse av 

bifall härtill bidraga till kostnadernas täckande med 175 à 200 kronor på så sätt, att den 

firma, varifrån maskinen levereras, övertager en stadsfiskalen tillhörig maskin, värderad till 

nämnda belopp. Sedan magistraten, om vars utlåtande drätselkammaren anhållit, meddelst, 

att då behovet av en skrivmaskin å stadsfiskalskontoret vore starkt framträdande och 

anskaffandet av en sådan maskin uteslutande på stadsfiskalens bekostnad måste med 

hänsyn till dennes relativt ringa löneförmåner i tjänsten anses alltför betungande, 

magistraten ansåg sig böra tillstyrka bifall till ansökningen, så beslutade ekonominämnden 

att på så sätt lämna bifall till stadsfiskalens framställning att stadens bidrag sättes till högst 

325 kronor. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Bernh. Hellis ansökan om 

avkortning av honom för år 1914 påförda kommunalutskylder, beslutade ekonominämnden 

att remittera ansökningen till stadsfogden för yttrande. 

 

§7. 

Biföll drätselkammaren åkaren A.Nordströms i skrivelse gjorda begäran om befrielse från 

erläggande av 15 kronor i hundskatt för år 1915, då Nordström redan förut erlagt stadgad 

skatt för ifrågavarande hund för samma år. 

 

§8. 

Brandchefen, som den 1 oktober 1915 till drätselkammaren anmält att en brandkåren 

tillhörig häst ”Eld” på grund av ledstyvhet blivit kasserad som brandkårshäst, rapporterade 

nu att även en annan av kårens hästar ”Brand” visat sig olämplig för brandkåren till följd av 

istadighet; och föreslog brandchefen att drätselkammaren ville antaga ett av J.G. Granström 

avgivet anbud å köp av dessa båda hästar för ett pris av 950 kronor paret samt att inköpa 

tvenne nya hästar från Stockholms brandkår, som under nu nästkommande maj skulle sälja 6 

av sina hästar. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att antaga Granströms 

ovannämnda anbud; och skulle Brandchefen anhålla hos köparen att han beträffande den 

förra hästen ville vid eventuell försäljning av densamma tillse att köparen bleve en 

jordbrukare el. dl. för skonsammast möjliga behandling av hästen. Nämnden beslutade 

vidare att mottaga brandchefens erbjudande att mot biljettkostnaden nedresa till Stockholm 

för avsyning och ombestyrande av veterinärbesiktning av de hästar, som lämpade sig för 

inköp. 

 



§9. 

Sedan Anders Brodd, innehavare av Brodds matservering, åberopande prisstegringen å 

matvaror uppsagt sitt kontrakt med drätselkammaren rörande kosthållning för 

brandmanskapet, hade brandchefen under hand infordrat skriftliga anbud å mathållningen i 

fråga f.o.m. den 1 juni 1916; och hade 2:ne anbud inkommit inom fastställd anbudstid. Vid 

öppnande av anbuden antecknades att de avgivna anbuden voro följande: 

1. S. Bergström, 48 kronor incl. eftermiddagskaffe. 

2. Brodds matservering, 50 kronor incl. eftermiddagskaffe, allt pr man och månad. Vid 

därefter företagen prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga fröken S. Bergströms 

anbud; och skulle brandchefen ombestyra upprättande av kontrakt. 

 

§10. 

Sedan Jönköpings juridiska byrå i Stockholm meddelat dela att den i konkurs försatte 

redaktör C.A. Tärnlunds bo balanserar med 2980:50 kronor i skulder och inga tillgångar dels 

att redaktör C.A. Nordin icke kunnat anträffas med konkursansökan, beslutade nämnden att 

inga vidare åtgärder skulle vidtagas för indrivning av ifrågavarande strömavgifter. Kr.20:55 

resp. Kr.45:60 

 

§11. 

Beviljades stadskamreraren K.H.Santesson tjänstledighet under tre dagar f.o.m. 13 t.o.m. 15 

innevarande april för fullgörande av uppdrag för Umeå stad; och skulle stadskamreraren 

under sålunda beviljade ledigheten bibehålla full avlöning. 

 

§12. 

Beviljades stadskamreraren K.H.Santesson på därom gjord ansökan semester under 30 dagar 

f.o.m. den 8 nästkommande maj. 

 

§13. 

Vid förnyad behandling av ärendet angående ifrågasatt utbyte av drätselkontorets 

additionsmaskin beslutade nämnden på hemställan av stadskamreraren att ärendet icke 

skulle föranleda vidare åtgärd. 

 

§14. 

Föredrogs och godkändes en av drätselkammaren den 25 februari 1916 till hamndirektionen 

avlåten skrivelse rörande debitering av ränta å hamnens skuld hos drätselkammaren m.m 

för år 1915. 

 

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

A.Ljungberg                                             K.H.Santesson” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och fröken Hellgren. 

 

§1. 



Protokollet för den 21 mars 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsosn hade med förmälan, att ordföranden i Bodens 

hälsovårdsnämnd vidtalat honom att verkställa desinfektioner i Boden under nu pågående 

smittkoppsepidemi, enär kompetent person där ej funnes att tillgå, anhållit om meddelande, 

huruvida från nämndens sida hinder mötte för ett dylikt åtagande. Vid föredragning härav 

beslöt nämnden på stadsläkarens tillstyrkan meddela Oscarsson tillstånd att utföra 

desinfektionsarbeten i Boden i den mån hans tjänst det medgåve, med skyldighet att till 

stadsläkaren göra anmälan om varje resa ävensom uppgiva den adress, under vilken han i 

händelse av behov snarast kunde anträffas. 

 

§3. 

Till handlingarna lades: 

1) en anmälan från Nils Bergman och Gustaf Åberg, att de övertagit Joh. Söderqvists 

matvaruaffär; 

2) en anmälan från C.P. Pettersson, att han flyttat sin matvaruaffärfrån Skeppbrogatan n:r 7 

till n:r 8  vid samma gata; samt 

3) en anmälan från Frans Dahlén, att han i ett källarmagasin vid Sandviksgatan n:r 78 hade 

upplag av diverse metallskrot, gummiavfall samt ylle- och klädeslump. 

 

§4. 

Tillsyningsmannensn rapporter för februari och mars föredrogos och lades till handlingarna. 

 

§5. 

Beslöt nämnden låta i stadens tidningar införa den sedvanliga fosterbarnsannonsen. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige beslöt den 24 februari 1916, § 4, ang. ålderstillägg åt 

hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§7. 

Från sjuksköterskan vid epidemisjukhuset hade inkommit en framställningom förhöjning i 

ersättningen för kosthåll för såväl personal som patienter från respektive 97 och 75 öre till en 

krona 50 öre per dag och person. Vid föredragning härav beslöt nämnden överlämna 

ansökningen att utgå från och med den 1 april 1916. 

 

§8. 

Uppdrogs åt sekreteraren att ifylla och till 1916 års torvkomité insända uppgift rörande 

bränsleförbrukningen å epidemisjukhuset under åren 1914 och 1915. 

 

§9. 

Med anledning av en från tillsyningsmannen ingiven rapport uppdroge åt herr ordföranden 

att verkställa inspektion av arbetaren Magnus Riströms svinhus, varefter nämnden skulle 

vidare besluta i ärendet. 

 

§10. 



Med anledning därav, att fall av smittkoppor yppat sig i Boden, beslöt nämnden genom 

annons i stadens tidningar uppmana allmänheten att låta vaccinera ovaccinerade och 

revaccinera sådana, som icke vaccinerats under de tio sista åren. Då det med hänsyn till den 

allvarliga fara, som i händelse av en smittkoppsepidemi hotade samhället, måste anses 

synnerligen önskvärt, att skyddsympningen anlitades i största möjliga utsträckning, beslöt 

nämnden vidare, att densamma skulle verkställas på stadens bekostnad av de vaccinatörer, 

som vore villiga att mot ett arvode av en krona per person jämte ersättning för 

förbandsartiklar vaccinera de personer, som för sådant ändamål inställa sig på i 

ovannämnda annons kungjord tid och plats. Slutligen beslöt nämnden meddela 

stadsfullmäktige här ovan fattade beslut med hemställan, att stadsfullmäktige ville ställa 

härför erforderliga medel till nämndens förfogade att uttaxeras under år 1917. 

 

Justeras     Som ovan 

F.Rosengren    Å tjänstens vägnar 

J.O.Dahl” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Mattson, och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 14 sistlidne mars upplästes och justerades. 

 

§2. 

Hjalmar Palmgren hade anhållit att under seglationstiden 1916 få såsom upplagsplatser 

förhyra området nedanför Saluhallen med sträckning till gatan mot badhuset samt den s.k. 

Åmansgrubban allt vid södra hamnen och området bortom hamnens skjul vid norra 

hamnen. I infordrat yttrande hade Hamnmästaren, med förmälan att de i skrivelsen avsedda 

områdena innefattande så gott som alla upplagsplatser, som hamnen för närvarande 

disponerade, med undantag av hamnplanen, vilken behöves för den löpande trafiken, 

hemställt att framställ-ningen icke måtte bifallas, och hade han istället föreslagit att 

tillgängliga områden uppdelades mellan de olika firmor, som för årets seglation begärt få 

hyra upplagsplatser, varvid i Luleå hemmahörande firmor i främsta rummet borde 

ifrågakomma. I nu föreliggande förslag hade han föreslagit följande områdesfördelning 

mellan de olika firmorna: se bilaga Sped.. Vid ärendets föredragning beslöts att lämna 

Hamnmästaren i uppdrag att i huvudsaklig överensstämmelse med det förstledda förslaget 

och till de av honom däri angivna avgifterna såsom upplagsplatser uthyra disponibla 

områden. 

 

§3. 

Sedan Kungl.Kommerskollegium i skrivelse till Konungens Befallningshavande i 

Norrbottens län anhållit om infordrande från vederbörande av redogörelse för i de till 

Kungl.Kollegium överlämnade utdragen för Luleå hamns räkenskaper för åren 1909-1913 

upptagna kont ”Hamnens fond” och ”Tolagsmedlen” jämte förklaring med anledning därav 

att ett kallbadhus för hamnmedel inköpts samt tillika anmärkt att de insända 

räkenskapsutdragen vore obestyrkta, hade nämnda skrivelse med åtföljande handlingar 



genom Magistraten i Luleå överläm-nats till Hamndirektionen för avgivande av begärd 

redogörelse och förklaring samt för handlingarnas behöriga bestyrkande. Påsätt protokollet 

för den 14 sistlidne mars § 4 utvisar hade Hamnmästaren och Sekreteraren erhållit i uppdrag 

att avgiva förslag till skrivelse till Kungl.Kommerskollegium i ärendet och förelåg nu dylikt 

förslag så lydande. 

Till Magistraten i Luleå se bilaga taxa. 

Vid ärendets föredragning, och sedan räkenskapshandlingarna av Hamndirektionen 

bestyrkts, beslöt Direktionen att i enlighet med det avgivna förslaget avlåta skrivelse med 

begärda förklaring och upplysning. Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§4. 

I skrivelse till Hamnmästaren hade Kungl. Kommerskollegium anmodat denne att efter 

samråd med 2:dra fartygsinspektören snarast möjligt låta vidtaga sådana anordningar å 

ångfärjan att bostadsrummet å fartyget ifråga kunde förses med tillfredställande belysning 

och ventilation. Sedan Hamnmästaren därefter anmält, att den senare frågan redan ordnats 

genom en å hamnens verkstad utförd ventilationsanordning, men att belysningsfrågan icke 

kunde tillfredsställande ordnas annant än på artificiell väg, därvid endast elektrisk belysning 

kunde ifråga-komma, hade Hamndirektionen påsätt protokollet för den 14 sistlidne mars § 

11 utvisar, erhållit i uppdrag att genom opartisk fackman söka få uppgjort fullståndigt 

program för nämnda belysningar anordnade. Sedan därefter sådant program uppgjorts av 

telegrafingenjören A.R.H.Sjöstedt och anbud till denna infordrats å belysningens utförande i 

enlighet med det så-lunda uppgjorda programmet, hade nu anbud inkommit vilka befunnos 

avgivna av Elektriska Aktiebolaget Fram innefattande fullt komplett anläggning jämte 

batterier, slutande å kronor 3925 eller alternativt kronor 3050:- samt av Civilingeniören 

Rudolf Bergman innefattande anläggningen exclusive batteri, slutande å kronor 2875:- eller 

alternativt kronor 2955:-, varför utom anbud tidigare avgivits av A.B. Carl Brandfors å 

endast batterier. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att antaga det av 

Elektriska Aktiebolaget Fram avgivna anbudet, förutsatt att anmärkning mot detsamma icke 

framställdes av ovannämnda Telegrafingeniören Sjöstedt, till vilken samtidiga handlingar 

för granskning skulle överlämnas. 

 

§5. 

I skrivelse den 30 mars 1916 hade Hamnmästaren på anförda skäl hemställt att 

Hamndirektionen antingen genom förhyrande av särskilt lokomotiv eller genom särskild 

överenskommelse med Statens Järnvägar, måtte föranstalta därom att växlingen å 

hamnspåret kunde försigå när helst så behövdes. Vid detta ärendets föredragning beslöt 

Hamndirektionen att lämna herr Ordföranden och Hamnmästaren i uppdrag att 

underhandla med vederbörande trafikinspektor om erhållande av vagnsväxling oftare än 

hittills varit vanligt eller, därest dessa underhandlingar icke gåve önskat resultat, söka 

förhyra häst för erforderlig växlings verkställande. 

 

§6. 

Föredrogs och lades till handlingarna ett av Hamnmästaren och Maskinisten Ferd. Lindblom 

avgivet bevis över värdering av Hamnens fartyg bogserångaren Balder, ångfärjan Trafik och 

mudderverket Luleå. 

 

§7. 



Under påpekande att i årets stat upptagits och av Stadsfullmäktige beviljats ett anslag av 

24700 kronor för iordningställande av vissa delar av Södra Strandgatan och Skomakaregatan, 

hade Hamnmästaren, då allt tydde på att godstrafiken skulle bliva särdeles stor under 

instundande seglation och då från många håll framställningen gjorts om förhyrande av 

tillgängliga upplagsplatser och då det syntes honom olämpligt att under sådana 

förhållanden påbörja nämnda arbeten, vilka skulle förhindra utnyttjandet av de stora 

upplagsplatser, som skapats genom utfyllningen av Åmansgrubban på samma gång staden 

skulle gå miste om avsevärda belopp i tomthyror, hemställt att nämnda arbeten måtte få 

anstå till nästkommande år samt att för arbetena anslagna medel måtte få överföras till 1917 

års stat. Vid föredragning härav beslöt Hamndirektionen bifalla, vad Hamnmästaren 

sålunda hemställt, och skulle Stadsfull-mäktige underrättas om det beslutade uppskovet 

med nämnda arbetens utförande. Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§8. 

Lotskaptenen Emil Bohm hade i skrivelse på anförda skäl hemställt att hamnen måtte 

övertaga utprickningen i Altappesundet. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen 

att överlämna skrivelsen till Stadsfullmäktige med hemställan att Hamndirektionen från och 

med år 1917 måtte få övertaga utprickningen i nämnda farvatten. Protokollet förklarades 

härutinnan genast justerat. 

 

§9. 

Sedan Hamnmästaren meddelat att till däck å den under ombyggnad varande Pontuskajen 

komme att åtgå omkring 3000 löpmeter plank och anbud avgivits av Luleå Ångsåg å 

torrfuruplank till ett pris av 150 kronor per standard, utgörande omkring 50 öre per löpmeter 

beslöt Hamndirektionen antaga sålunda angivna anbudet å plank. 

 

§10. 

Hamnmästaren hade i skrivelse meddelat att till pålning av båtplatserna komme att åtgå 

omkring 100 stycken pålar och hade anbud avgivits Sågverksägaren F.Halin å leverans av 

100 stycken furupålar till ett pris av kronor 3:60 per styck. Vid ärendets föredragning beslöt 

Hamndirektionen antga det sålunda avgivna anbudet. 

 

§11. 

En av Erik Werhtz ingiven ansökan till hamnpolisbefattning bordlades i avvaktan på 

hamnpolisfrågans ordnande i dess helhet. 

 

§12. 

Tullförvaltaren J.Vleugel hade i skrivelse anhållit om iordningställande och reparation av 

tullbevakningens rum vid södra hamnen, varjämte han anhållit att telefon måtte inledas i 

upp-syningsmannens rum. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att telefon 

med eget nummer skulle inledas i uppsyningsmannnens rum, och uppdrogs åt 

Hamnmästaren att härom draga försorg. Beträffande framställningen i övrigt beslöts att 

härom göra anmälan till Drätselkammaren för eventuella reparationers erhållande. 

 

§13. 

Under framhållande av att trafiken över Luleå hamn av allt att döma komme att taga ökat 

omfång under instundande seglation och att sannolikt ett stort antal främmande arbetare 



vore att hitförvänta under seglationstiden hade Hamnmäsatren anmält att han ansåge den 

nuvarande hamnpersonalen vore otillräcklig för att öva nödig uppsyn över uppläggning av 

gods samt för övervakande av ordningen, varför han hemställt ännu en extra poliskonstapel 

måtte anställas för innevarande år, så att tvenne poliser ständigt och uteslutande måtte stå 

till Hamnens förfogande. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att för 

innevarande års seglation anställa ytterligare en extra polisman, ävensom att hos 

Stadsfullmäktige göra anmälan om den vidtagna åtgärden samt om dessas behövlighet ur 

ordningssynpumkt. Den ökade utgiften kronor 1015:- skulle påföras oförutsedda utgifter, 

och uppdrogs åt Hamnmästaren att genom annons förklara platserna lediga. Protokollet 

förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§14. 

En från Kommanditbolaget Burman & Co inkommen framställning om att få förhyra 

upplagsplats i kv. Laken föranledde, med hänsyn till H:Ds under § 2 i protokollet för denna 

dag antecknade beslut, icke till någon Hamndirektionens särskilda åtgärd. 

 

§15. 

På därom gjord ansökan beviljades Hamnbokhållaren B. Fridström semester under tiden 

från och med den 10 maj 1916 och förordnades Hamnspårstillsyningsmannen A. Björk att 

under tiden bestrida Fridströms tjänst. 

 

§16. 

Hamnmästarens kassarapport föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 

 

§17. 

Stadsingenjören E. Kinnman hade föreslagit att Hamndirektionen vid utbetalande av 

vederbörande entrepenörs ersättning för uttagning av sten till makadamslagning från 

Kallkälleberget måtte innehålla 100 kronor till täckande av kostnaderna för 

iordningställande av provisorisk väg till Trädgårdsmästaren F. Blomkvists gård istället för 

den förrut befintliga vägen, vilken skulle hava förstörts vid arbetets utförande. 

Framställningen föranledde emellertid icke till någon Hamndirektionens åtgärd. 

 

§18. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag av Stadsfullmäktiges protokoll för den 11 mars 

dels angående beviljande av ett anslag å 1500 kronor för anordnande av nödhjälpsarbete i 

form av makadamslagning dels ock angående beviljat tillägg av 22000 kronor till 1915 års 

anslag för Södra Hamnplanens ordnande. 

 

§19. 

Annmälde Hamnmästaren att Kammarskrivaren B. Ridderstråle förklarat sig hindrad att 

åtaga sig granskning av hamnkontorets debitering av hamnavgifter för fartyg och varor 

under år 1915 och beslöts med anledning härav att tillfråga Kammarskrivaren Karlsson, 

huruvida denna vore villig att mot senast utgående arvode verkställa berörda granskning. 

 

§20. 

Beslöts uppdraga åt Hamnmästaren att tillskriva Svenska Hamnförbundet med begäran om 

utredning rörande de utgifter för tullverkets räkning, som borde bestridas av hamnmedel, 



samt att detta ärende med den utredning som kunde åstadkommas måtte upptagas till 

behandling vid det ordinarie sammanträde med Svenska Hamnförbundet som skall hållas 

innevarande år. 

 

§21. 

Beslöts att Hamndirektionen skulle låta sig representeras vid den kongress med Svenska 

Hamnförbundet, vilken vore avsedd att hållas innevarande år och beslöts vidare att hos 

Stadsfullmäktige begära ett anslag till resebidrag åt H: Ds representant vid nämnda 

kongress, vilket anslags storlek med beräknande av dagtraktamente av 11 kronor för dag och 

resa i andra klass å järnväg bestämdes till 300 kronor. 

 

§22. 

Antecknades att Herrar Mattsson och Hjelm avlägsnade sig från sammanträdet. 

 

§23. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

Som ovan 

Justerat den 9/5 1916.                                In fidem 

Gustaf Burman                                        Hilding Glimstedt” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 12 april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Ullman, Emilén, Wester och stadsbyggmästaren. 

 

§19. 

Utsågs herr Flemström att leda dagens förhandlingar. 

 

§20. 

Protokollet för den 8 mars 1916 föredrogs och justerades. 

 

§21. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsbolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning verskställa om- och tillbyggnad av fastigheten n:r 5 i kvarteret Flundran. 

Som ifrågavarande förändringsarbeten avsåge inredande av tvenne vindsrum till bostadrum, 

men dessa rum icke vore att anse som gavelrum, beslöt nämnden med stöd av § 37 i gällande 

byggnadsordning avslå ansökningen. 

 

§22. 

Hos byggnadsnämnden hade garvaren O.F.Ruthberg anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning borttaga butiksdörren och i stället anbringa ett fönster å boningshuset å 

tomt n:r 3 i kvarteret Siken. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen 

med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§23. 



Hos byggnadsnämnden hade förste postvaktmästaren E.A.Salander anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingiven ritning omändra vindsplanen och inreda ett rum i boningshuset å 

tomt n:r 9 i kvarteret Gäddan. Vid föredragning av härav beslöt nämnden bifalla 

ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid 

arbetets utförande. 

 

§24. 

Hos byggnadsnämnden hade N.F. Enberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomt karta uppföra ett boningshus å tomt n:r 5 i kvarteret Torsken. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter  noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§25. 

Anmälde stadsbyggmästaren, att följande personer underlåtit att ställa sig föreskrifterna i 

gällande byggnadsordning till efterrättelse, nämligen ägaren till fastigheten n:r 2 i kvarteret 

Lejonet, maskinisten A.G.Johansson, vilken låtit utan nämndens tillstånd inreda tvenne 

gavelrum i södra flygeln av norra boningshuset; ägaren till fastigheten n:r 229 i kvarteret 

Simpan, agenten Johan Eriksson, vilken låtit utan nämndens tillstånd inreda ett vindsrum i 

boningshuset vid Köpmangatan; samt ägaren till fastigheten n:r 6 i kvarteret Skatan, åkaren 

C.A.Forsling, vilken låtit utan nämndens tillstånd inreda ett vindsrum i boningshuset. Efter 

föredragning härav beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för 

åtals anställande mot ovannämnda personer. 

 

§26. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd 

att få i enighet med ingiven ritning stallrum i magasinsbyggnaden å fastigheten n:r 32 här i 

staden. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iaktoges vid arbetets utförande. 

 

§27. 

Hos byggnadsnämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta inreda en målareverkstad i uthusbyggnaden å tomt N:r 8 i 

kvarteret Hackspetten samt där uppföra en skorstensstock för två à tre rökgångar. Vid 

föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föresskrifter noggrant iaktoges vid arbetets utförande. 

 

§28. 

En skrivelse från Konungens Befallningshavande med begäran om en del upplysningar till 

komplettering av det av Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 mars 1915 antagna 

förslag till sådan ändring i gällande stadsplan, som bleve en följd av Stadsfullmäktiges beslut 

den 14 september 1911 rörande södra hamnplanens ordnande, remitterades till 

stadsingenjören med uppdrag för honom att inkomma med förslag till nämndens yttrande i 

ärendet. 

 

Som ovan 

Justeras   Å tjänstens vägnar 

Gustaf Burström  J.O.Dahl 



 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads, folkskolestyrelsen den 14 april 1916. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, G.Nyberg, 

B.A.Hellstén, E.Vester, G.Landström samt undert.sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr K.H. Hultström och D.Andersson. 

 

§2. 

Folkskollärarinnan Dagmar Envén beviljades tjänstledighet på grund av sjukdom under 

tiden från den 29 mars till terminens slut. Till hennes vikarie förordnades ex. 

folkskollärarinnan fru Anna Hallberg. 

 

§3. 

Folkskolläraren A.Rydorff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg; och tilldelades honom så 

lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                               Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt 

Leda ungdomars uppfostran                                                           Berömlig; 

Nit                                                                                                   Berömligt; 

Vandel                                                                                             Hedrande. 

 

§4. 

Småskollärarinnan Gustav Ridderstråle hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                                Berömlig: 

Förmåga etc.                                                                                    Berömlig; 

Nit                                                                                                    Berömligt; 

Vandel                                                                                              Hedrande. 

 

§5. 

E.o. folkskollärarinnan Signe Flodin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet                                                                 Med beröm godkänd; 

Förmåga etc.                                                                                     Med utmärkt beröm  

                                                                                                           Godkänd; 

Nit                                                                                                      Berömligt; 

Vandel                                                                                                Hedrande. 

 

§6. 

Folkskolläraren A.Forsén hade i skrivelse till folkskolestyrelsen anhållit att fortfarande och 

under tre år få på samma villkor som förut förhyra den lägenhet, som han nu bebor. Med 

anledning härmed förklarade sig folkskolestyrelsen villig att uthyra lägenheten till hr Forsén 

under tre år räknat från den 1 nästkommande okt; med en hyra av 200:- kr och under villkor, 



att hr Forsén själv fortfarande som hittills bekostar nödiga reparationer i lägenheten. Beslutet 

fattades med fyra röster mot två. Minoriteten röstade för att hyran skulle höjas till 250:- kr. 

 

§7. 

I skrivelse av den 31 mars 1915 hade Bodens El. AB, anhållit om tilläggsanslag å 250:- kr, 

motsvarande hälften av den förlust, firman på anläggningen av elektrisk belysning i 

Karlsvik. Skrivelse hade av byggnadskommittéen överlämnats till folkskolestyrelsen, vilken 

dock återremitterats outrett till kommittén som hade att upptaga det i samband med övriga 

anslag. Den 14 aug. 1915 förnyade bolaget sin hemställan i en skrivelse till Luleå stads 

drätselkontor. Drätselkammaren översände denna skrivelse till folkskolestyrelsen som i sin 

ordning överlämnade den till byggnadskommittén. Vid sammanträde den 18 dec. 1915 

beslöt kommittén att ’med hänsyn till de stadst styrande priser å elektrisk montering som 

inträtt efter krigets utbrott och till den omständigheten, att bolaget trots detta på ett utmärkt 

sätt fullgjort sina förbindelser’ tillstyrkta bifall till bolagets anhållan. Folkskolestyrelsen 

beslöt överlämna ärendet till Stadsfullmäktige och att på av byggnadskommittén anförda 

skäl tillstyrka, att anslag beviljas. 

 

§8. 

1913 års skolhusbyggnadskommitté anmälde att, kostnaderna för uppförande av 

skolhusbyggnaden i Karlsvik uppgått till 96866:70 kr. Då de av Stadsfullmäktige beviljade 

anslagen endast uppginge till 84820:- kr hade således en brist av 11946:70 kr. uppstått, varför 

kommit-téen hemställde, att folkskolestyrelsen måtte vidtaga åtgärder för fyllande av denna 

brist. Med anledning härav beslöt folkskolestyrelsen ingå till Stadsfullmäktige med 

framställning om ett fyllnadsanslag av 11946 kr och 70 öre till skolhusbyggnaden i Karlsvik. I 

denna summa är inräknat det belopp av 1000:- kr, som byggnadsentrepenören skall ha 

innestående till garanti- tidens slut. Däremot har icke inräknats det belopp av 250:- kr, som 

Bodens El.A.B. begärt i fyllnadsanslag. 

 

§9. 

Genom protokollsutdrag meddelade 1913 års skolhusbyggnadskommitté, att den ansåge sitt 

arbete slutfört, och att den till folkskolestyrelsen överlämnade samtliga protokoll och övriga 

handlingar. Till denna anmälan hade kommittéens ordförande begärt en kort redogörelse för 

kommittéens verksamhet. Styrelsens ordförande framförde till kommittéen och dess 

ordförande styrelsens tack för det arbete, som av kommitténs utförts. 

 

§10. 

Ordförande i 1913 års skolhusbyggnadskommittée överlämnats till styrelsen det gåvobrev å 

skolkontoret i Karlsvik som utfärdarts av Luleå Järnverksaktiebolag. Mottagande av 

gåvobrevet skulle antecknas till protokollet, och beslöt styrelsen uttala sitt varma tack för 

den gåva, skoldistriktet fått mottaga. 

 

§11. 

Frågan om lagfart å skolhustomten i Karlsvik bordlades till ett följande sammanträde. 

 

§12. 

Styrelsen beslöt låta inköpa ett nytt skåp på biblioteket. 

 



 

§13. 

Till fördelning bland de barn sköta om ringningen i skolan anslogs ett belopp av högst 13 kr. 

 

§14. 

Ekonominämnden anmälde att den låtit inköpa 110 hl. koks till Östra skolan. 

 

§15. 

Med anledning av en del anmälningar mot folkskollärare P.Hallberg i Karlsvik beslöt 

folkskolestyrelsen att utse en kommittée med uppdrag att undersöka förhållandet. Till 

ledamöter av denna kommittée valdes ordförande, hr Hultström, samt överläraren. 

 

§16. 

Styrelsen beslöt på hemställan av överläraren, att inskolning av nybörjare även i år skall ske 

på våren. 

Dag som ovan 

Justerat:    Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark 

H.Hultström 

D.Andersson” 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 20 april 1916. 

 

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

Brändström, Aurén, Carlgren, Ahrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, 

Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, 

Gillqvist, Widlund, Schultz, Fru Bohlin och Herr Svensén samt Stadskamreraren, varemot 

som frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell, Hanson, Edström och Forsgren. 

Av dessa hade Herrar Thurfjell och Hanson anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet 

och de övriga hade ej med kallelse anträffats. 

Därjämte bevistade Herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsagos Fröken Holm och Herr Lind att jämte Herr Ordföranden onsdagen den 26 

innevarande april kl. 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges medlemmar hade någon erinran att göra emot 

det vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 11 nästlidne mars förda protokoll. 

 

§ 3. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 december 1915 beträffande revisorernas 

berättelse och Stadsfogdens redogörelse över utestående kommunalrestantier för åren 1903 

—1912 bland annat beslutit att överlämna de berättelsen åtföljande förslagen till avkortning 

av kommunalutskylder för nämnda år till Drätselkammaren för yttrande. 



Revisorerna hade i sin berättelse föreslagit, att de i Luleå stads huvudbok för år 1914 

balanserade kommunalrestantier för åren 1897, 1900, 1901 och 1902 måtte avkortas, då det nu 

ej är möjligt att konstatera, vad som fortfarande står ute för Stadsfogdens åtgärd. Dessa 

belopp äro: 

för år 1897   Kr. 3,917:22 

»   » 1900 ..      » 2,640:13 

»   » 1901       » 27,547:37 

»   » 1902          » 5,712:28 

     Kr. 39,817: — 

 

Beträffande åren 1903, 1904 och 1905 hade revisorerna vidare föreslagit, att de för dessa år 

utestående restantierna måtte i sin helhet avkortas, då det av förut nämnd anledning även 

beträffande dessa är omöjligt att utröna, vilka personer som restera för dessa år; och utgöra 

dessa belopp: 

för år    1903         Kr.  2,218:17 

»   »    1904         »      1,515:71 

»   »    1905         »      2,072:41 

     Kr.  5,806:29 

 

Vad slutligen beträffar Stadsfogdens förslag till avkortning av kommunalutskylder för åren 

1906—1912, om vilka revisorerna i sin berättelse yttrat, att de borde ingivas till 

Stadsfullmäktige i så god tid, att beslut härom kunde fattas innan 1915 års slut, utgöra dessa 

enligt av Drätselkontoret upprättade sammandrag följande belopp för de olika åren: 

för år 1906        Kr. 1,264:98 

»  » 1907   » 2,170:13 

»  » 1908   » 5,696:28 

» » 1909   » 11,352:41 

» » 1910   » 23,608:46 

» » 1911   » 16,379:03 

» » 1912      » 13,056:27 

Kr.   73,527: 56 

 

De utestående kommunalutskylder, som sålunda föreslås till avkortning, utgöra enligt 

föreliggande redogörelse följande belopp: 

för åren  1897—1902       Kr.    39,817: — 

  »   »      1903—1905        »        5,806:29 

  »   »      1906—1912        »      73,527:56 

eller tillhopa Kr.  119,150: 85 

 

Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren i anslutning till vad av revisorerna 

och Stadsfogden sålunda föreslagits hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta, att 

förenämnda oguldna kommunalutskylder för åren 1897—1912, utgörande 119,150 kronor 85 

öre, skola avkortas. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla detta 

Drätselkammarens förslag. 



Vid behandling av detta ärende, vilket vid Stadsfullmäktiges senaste sammanträde 

bordlagts, beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Drätselkammarens av Beredningsnämnden 

tillstyrkta förslag. 

 

§ 4. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Mimmi Hägglund, Emma Sundbaum och J. 

G. Lundvall, vilka av Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet antagits till tobaksspecialister, 

anhållit om tillstånd att under den tid seglationen pågår framflytta stängningstiden för deras 

butiker till klockan 9 e. m., och hade de som skäl härför framhållit, att stadens kaféer, vilka 

jämväl tillhandahålla tobaksvaror, äga rätt att hålla kaféerna öppna till klockan 10 e. m. 

Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta sådan ändring uti de 

genom Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1909, § 13, antagna föreskrifter för 

butikernas öppenhållande, att de av Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet antagna 

tobaksspecialister finge under tiden l maj — l november hålla sina cigarrbutiker öppna till 

klockan 9 e. m. alla söckendagar. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att avslå framställningen. 

 

§ 5. 

Sedan Stadsfullmäktige genom särskilda remisser den 20 augusti, 30 september, 28 oktober 

och 25 november 1915 till Lönenämnden för yttrande överlämnat framställningar om 

dyrtidstillägg från stadens poliskår samt andra stadens lägre befattningshavare, hade 

Lönenämnden nu till Stadsfullmäktige inkommit med följande av motivering åtföljda, 

förslag: 

’Förslag till dyrtidstillägg till de lägst avlönade befattninghavarne: 

l:o) Deo, vars inkomst den l januari 1916 utgör högst 2,500 kronor, erhåller dyrtidstillägg för 

år 1915. 

2:o) Därest man och hustru hava inkomster, vars sammanlagda belopp överstiger 3,000 

kronor, erhålla de icke dyrtidstillägg. 

3:o) Dyrtidstillägg   utgår   för   inkomsttagare med en årsinkomst 

av högst 1,500  kronor    med 10 %  å   inkomsten 

»     »     1,700      »            »     9 %  å         » 

»     »     1,900      »           »     8 %  å         » 

»     »     2,100      »           »     7 %  å         » 

»     »     2,300      »           »     6 %  å         » 

»     »     2,500      »           »     5 %  å         » 

  

4:o) För familjemedlem, för vilken befattningshavaren är försörjningspliktig, utgår: 

för hustru eller den, som i hustruns ställe fullgör hennes husliga gärning, med 5 kronor per 

månad, 

för barn under 15 år med 2 kronor per månad, 

för annan familjemedlem, som själv är oförmögen att försörja sig, likaledes med 2 kronor per 

månad. 

5:o) Brandmanskapet, som åtnjuter logementsbostad, mat, uniformsbeklädnad och skodon in 

natura, fria utskylder, fri tvätt å underkläder och fria badstubad, erhåller icke dyrtidstillägg. 

6:o) Den befattningshavare, som åtnjuter fritt bränsle till sin bostad, erhåller dyrtidstillägg 

med 3 % lägre belopp än som utgår till den, som icke åtnjuter sådan förmån. 



För arbetsförmän och arbetare, sysselsatta hos staden, har timpenningen under senare tid 

blivit höjd i slutet av juli 1914 med 2 öre och den 15 augusti 1915 med 3 öre. 

De av dessa, som hava huvudsaklig sysselsättning hos staden, erhålla samma dyrtidstillägg 

för familjemedlem, som angives under punkt 4:o) här ovan.’ 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att antaga Lönenämndens här ovan intagna förslag till dyrtidstillägg 

med följande ändringar och tillägg, nämligen: 

att punkt l:o) i förslaget erhåller följande ändrade lydelse: den, vars inkomst under år 1915 

uppgått till högst 2,500 kronor, erhåller dyrtidstillägg för år 1915, 

att befattningshavare, som har fritt husrum med vedbrand och lyse samt fri kost och tvätt, 

skall äga att uppbära hälften av fastställt dyrtidstillägg, 

att brandmanskapet skall uppbära familjeunderstöd enligt punkt 4:o) i förslaget, att själva 

dyrtidstilläggen utbetalas på en gång nu genast, men tilläggen för hustru och barn under 

innevarande års lopp månadsvis i förskott, dock med rätt för Drätselkontoret att, därest i 

något särskilt fall sådant anses erforderligt, utbetala beloppen på annat sätt. 

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att 

erforderliga medel till de sålunda beviljade dyrtids-tilläggen skulle anskaffas genom 

uttaxering. 

 

§ 6. 

Sedan Stadsfullmäktige på framställning av Lönenämnden genom beslut den 26 november 

1914 beviljat ett anslag för år 1915 å 100 kronor att ställas till Lönenämndens disposition för 

avlönande av en sekreterare, hade nu Lönenämnden till Stadsfullmäktige inkommit med 

begäran om ett anslag jämväl för innevarande år för berörda ändamål, vilket anslag nu 

begärts förhöjt till 400 kronor. Såsom skäl för denna höjning hade framhållits, att med hittills 

varande arvodet det ej rimligen kunde påfordras, att nämndens sekreterare ägnade den tid 

och det arbete, som utredningen av de till nämnden överlämnade ärenden påkallade, samt 

att, därest framställningen bifölles, det skulle åläggas sekreteraren att efter samråd med 

ordföranden eller på grund av beslut av nämnden verkställa all den utredning, som kunde 

vara erforderlig för ärendenas avgörande i Nämnden. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att för angivet ändamål för innevarande år bevilja ett anslag av 400 

kronor att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 7. 

Sedan Atle Burman hos Stadsfullmäktige anhållit att för reglering av tomt N:o l kvarteret 

Laken få av staden köpa dess del av tomten, utgörande 160 kvm. utfyllning, hade 

Drätselkammaren, då staden icke är skyldig att sälja sin del, utan i stället har rätt att inlösa 

övriga delar av densamma, anhållit om Hamndirektionens utlåtande i saken. 

Sedan Hamndirektionen därefter meddelat, att den för sin del intet hade att erinra emot den 

ifrågasatta försäljningen av tomtdelen, hade Drätselkammaren föreslagit, att 

Stadsfullmäktige ville för reglering av tomt N:o 1 i kvarteret Laken till sökanden försälja 

Luleå stad tillhöriga del av tomten 160 kvm. till av Stadsingenjören föreslaget pris av 65 öre 

per kv.-fot eller Kr. 7,37 per kvm. eller för en summa av Kr. 1,179: 20. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med 

föreskrift tillika, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden. 

 



§ 8. 

Efter föredragning av inkommen berättelse över verkställd granskning av Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1915, beslöto Stadsfullmäktige 

på förslag av Beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas hemställan för sin del 

bevilja full och tacksam ansvarsfrihet åt anstaltens styrelse och kassaförvaltare för år 1915. 

 

§ 9. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Nilsson föreslagit, att Stadsfullmäktige 

ville besluta att tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda frågan om anläggning av 

vattenledning till Karlsvik och Karlshäll med anslutning till stadens vattenledningsnät. 

Beredningsnämnden, som ansåg, att den ifrågasatta utredningen lämpligen borde anförtros 

åt Drätselkammaren, hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville remittera ärendet till 

Drätselkammaren för utredning och yttrande. 

Stadsfullmäktige beslöto att bifalla detta Beredningsnämndens förslag. 

 

§ 10. 

På grund av en från Kungl. Medicinalstyrelsen till Stadsläkaren inkommen skrivelse hade 

Hälsovårdsnämnden hos Stadsfullmäktige hemställt om vidtagande av föreskrivna åtgärder 

för anordnande av en observationsplats för kolera. 

Sedan därefter dels Hamndirektionen på förfrågan förklarat, att dylik observationsplats icke 

kunde anordnas inom hamnområdet, dels ock nya Stadsläkaren förklarat sig villig att vara 

observationsläkare, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att med 

underrättelse härom tillika meddela, dels att lämplig plats på redden utanför 

Tjuvholmssundet funnes, där för besiktning inkommande fartyg skulle kunna förläggas, dels 

ock att desinfektionsugn och epidemisjukhus finnas inom staden. 

 

§ 11. 

Uti avgivet yttrande över en av hälsovårdstillsyningsmannen V Oskarsson hos 

Stadsfullmäktige gjord framställning om ersättning för en del kostnader i och för utredning 

angående anmärkta missförhållanden vid epidemisjukhuset hade Hälsovårdsnämnden 

förklarat, att då Oskarsson själv påkallat de personer, vilka uti ifrågavarande sak hörts inför 

Nämnden och Oskarsson förty även själv borde vidkännas härav föranledd kostnad, 

Nämnden icke kunde tillstyrka Oskarssons framställning. 

Beredningsnämnden hade därefter föreslagit, att Stadsfullmäktige ville avslå 

framställningen. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Oskarsson den begärda 

ersättningen kronor 30: 50 att utgå av tillgängliga medel. 

 

§ 12. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 28 oktober 1915 antagit ett av Stadsingenjören 

upprättat förslag till ny stadsplan för den s. k. nya stadsdelen norr om Lulsundsgatan och 

väster om järnvägen i förening med byggnadsbestämmelser, avseende s. k. öppet 

byggnadssätt, hade nämnda förslag genom Byggnadsnämndens försorg hållits å kungjort 

ställe tillgängligt för allmänheten samt markägarne inom det område, som av 

stadsplaneändringen berördes, genom särskilda kallelsebrev härom underrättats, varvid 

endast en anmärkning framställts mot stadsplaneändringen, nämligen av ägaren till 



fastigheten N:o 5 i kvarteret Älgen, G. Wikström, över vilken anmärkning Stadsingenjören 

avgivit yttrande. 

Byggnadsnämnden hade därefter överlämnat samtliga handlingar i ärendet till 

Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville utan avseende å den ingivna 

protesten ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om stadsplaneändringens 

fastställande i oförändrat skick. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att med bifall till Byggnadsnämndens förslag uppdraga åt 

Byggnadsnämnden att å deras vägnar hos Kungl. Maj:t begära fastställelse av förslaget i 

fråga. 

 

§ 13. 

För arbetaren F. R. Sundqvist, som den 27 november 1915 under arbete för staden skadat sig 

i ryggen, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren begärt ersättning för den tid 

av 24 dagar Sundqvist enligt läkareintyg varit på grund av skadan oförmögen till arbete med 

2 kronor per dag samt för läkarearvode 11 kronor eller tillhopa 59 kronor. 

Drätselkammaren hade därefter översänt handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med 

hemställan om bemyndigande att få av olycksfallsersättningsfonden utbetala det begärda 

beloppet. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 14. 

För arbetaren H. F. Uhlén, som den 4 november 1915 under arbete för staden erhållit en 

krosskada å näsan, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren hemställt om en 

ersättning för den tid av 6 dagar, Uhlén enligt läkareintyg varit oförmögen till ansträngande 

arbete, med Kr. 2: 60 per dag samt för läkarearvode 20 kronor eller tillhopa Kr. 35: 60; och 

hade Drätselkammaren översänt handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med 

hemställan om bemyndigande att få av olycksfallsersättningsfonden till Uhlén utbetala det 

föreslagna beloppet. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 15. 

Uti avgivna yttranden över en från Emma Wennberg inkommen anhållan, att 

Stadsfullmäktige ville åt henne upplåta någon bostad, sedan hon sålt sin på stadens mark å 

fastigheten N:o 232 i kvarteret Simpan stående byggnad, hade Drätselkammaren och 

Fattigvårdsstyrelsen hemställt, att Stadsfullmäktige ville lämna ansökningen utan avseende. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden, att framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§ 16. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från A. 

V. Falk m. fl. å Mjölkudden boende personer om uppsättande av tvänne vattenkastare å 

Mjölkudden för gratis tillhandahållande av vatten till befolkningen därstädes ävensom till de 

resande, samt Stadsingenjören uti avgivet yttrande på tekniska och andra skäl avstyrkt bifall 



till ansökningen, hade Drätselkammaren på de av Stadsingenjören i ärendet anförda skäl hos 

Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen. 

Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att 

avslå framställningen. 

 

§ 17. 

Sedan garvaren R. R. Ruthberg hos Stadsfullmäktige förnyat sin anhållan att få fullborda den 

nybyggnad han utan Stadsfullmäktiges tillstånd uppfört å vretan N:ris 134—135 mot 

borttagande av den byggnad han nu bebor, hade Drätselkammaren efter föredragning av ett 

utav Stadsbyggmästaren i ärendet avgivet yttrande, däri han av principiella, skäl avstyrkt 

Ruthbergs ansökan, remitterat ärendet till Stads-kamreraren för ytterligare utredning, 

särskilt beträffande de villkor, på vilka Rutberg kommit i besittning av denna vreta, sedan 

staden genom laga kraft ägande dom fått den förklarad som varande stadens egendom. 

Efter föredragning av Stadskamrerarens utredning och yttrande hade Drätselkammaren, 

som hade för avsikt att jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1909, § 15, med 

laga åtgärder fullfölja Fullmäktiges senaste beslut i saken om avslag å Rutbergs ansökning, 

beslutit att på av Stadskamreraren anförda skäl hemställa, att Stadsfullmäktige icke ville 

fästa avseende vid denna Rutbergs förnyade ansökning i ärendet. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 9, vilka senare avgåvos för ett av Herr 

Åhrström väckt förslag, att Stadsfullmäktige måtte bifalla Ruthbergs begäran. 

 

§ 18. 

I skrivelse till Drätselkammaren hade t. f. föreståndaren vid elektricitetsverket anfört, att då 

Stadsfullmäktige den 12 december 1912, § 4, beslutit, att hyror för de mätare, som verket 

behöver för uppmätning av strömförbrukningen, skulle bortfalla, dock att förbrukare, som 

därutöver önskade mätare, skulle betala hyra efter de grunder, som vid detta besluts 

fattande voro gällande, någon hänsyn icke tagits därtill, att mycket små förbrukare finnas, 

för t. ex. en källarlokal, ett magasin eller dylikt, för vilka årsavgiften endast uppgår till en 

eller ett par kronor och för vilka konsumenter således mätarekostnaden för staden uppgår 

till högre belopp än strömavgiften; och hade föreståndaren föreslagit, att Drätselkammaren 

ville gå i författning om sådan ändring i ovan anförda beslut, att en minimiavgift bestämmes 

av 5 kronor, beräknad per år, varvid skillnaden mellan avgiften för ström och detta 

minimibelopp uppföres å sista terminens räkning såsom mätarehyra. 

Med åberopande av vad föreståndaren sålunda anfört hade Drätselkammaren därefter 

föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bestämma en minimiavgift per år av 5 kronor för 

abonnenter med mätare. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 19. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Länsstyrelsen 

inkommen skrivelse jämte handlingar och rit¬ningar rörande det nu omarbetade förslaget till 

vanlig väg Luleå— Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, i vilken skrivelse yttrande 

begäres, huruvida Stadsfullmäktige äro villiga att låta bygga och för framtiden underhålla 



den inom Luleå stads område fallande delen av vägen enligt kapten C. Skarstedts den 6 juni 

1915 dagtecknade förslag. 

Enär det kunde befaras, att det till vägförslaget fogade kostnadsförslag på grund av stegrade 

arbets- och materialpriser m. m. skulle visa sig otillräckligt, hade Drätselkammaren hos 

kapten Skarstedt anhållit, att han ville för stadens räkning revidera och eventuellt 

komplettera förslaget i fråga, och hade kapten Skarstedt därefter inkommit med ett av 

betänkande åtföljt reviderat kostnadsförslag, daterat den 25 februari 1916, enligt vilket 

vägen, som utgjorde 3,464 meter, med bank och bro skulle kosta 69,200 kronor, varav inom 

Luleå stads icke planlagda område skulle falla 2,181 meter med en kostnad av 59,200 kronor. 

Av ärendets föregående behandling hos Stadsfullmäktige antecknades, att Stadsfullmäktige 

den 15 juni 1911 beslutit att för den händelse sedvanligt statsbidrag eller två tredjedelar av 

beräknade kostnaden 63,900 kronor för den del av vägen, som faller inom stadens område, 

kunde erhållas, anlägga ifrågavarande väg i enlighet med alternativa förslaget V, enligt 

vilket förslag järnvägens bidrag ingick med 15,000 kronor, vadan stadens kostnad då antogs 

bliva en tredjedel av 63,900 kronor, minskat med 15,000 kronor, eller 6,300 kronor. 

Tolkningen av villkoren för erhållande av statsbidrag var emellertid som det visat sig 

felaktig, varför stadens kostnad enligt förenämnda Stadsfullmäktiges beslut blir 63,900–

15,000  = 16,300 kronor. 

Efter anteckning vidare att då enligt nu föreliggande förslag järnvägen utför viadukten över 

bangården i sin helhet, varför dess kontanta bidrag bortfaller, den beräknade kostnaden för 

stadens vägdel enligt kapten Skarstedts reviderade kostnadsförslag av den 25 februari 1916 

skulle bliva 59,200 kronor och stadens kostnad således bliva 19,733 kronor 33 öre, hade 

Drätselkammaren vid slutlig behandling av ärendet hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

förklara sig villiga att mot sedvanligt statsbidrag låta bygga och för framtiden underhålla 

inom Luleå stads område fallande delen av vägen enligt kapten C. Skarstedts den 6 juni 1915 

uppgjorda förslag med de ändringar, som framgå av kapten Skarstedts förnyade betänkande 

och reviderade kostnadsförslag av den 25 februari 1916. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämndeu att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att 

för vägbyggnaden erforderliga medel skulle anskaffas genom lån. 

Detta Stadsfullmäktiges beslut var enhälligt. 

 

§ 20. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Wallin föreslagit, att indrivningen av 

pensionsavgifterna till allmänna pensionsförsäkringen skulle på försök ordnas på så sätt, att 

avgifterna efter därom i tidningarna gjort tillkännagivande skulle upptagas av genom 

Drätselkammaren utsedda inkasserare, manliga eller kvinnliga, genom personliga besök hos 

de avgiftspliktige eller deras arbetsgivare samt att kostnaden härför, högst 1,000 kronor, 

skulle bestridas av det under rubrik 36 i 1916 års utgiftsstat upptagna beloppet 6,000 kronor. 

Sedan Stadsfullmäktige remitterat motionen till Drätselkammaren, hade Stadskamreraren i 

infordrat yttrande under framhållande att då, innan Stadsfogden avgivit redovisning för 

resultatet av indrivningen, någon parallell indrivning från kommunens sida icke kan äga 

rum 

enligt Förordningen om kommunstyrelse i stad § 70 mom. 2, den av motionären föreslagna 

indrivningen helt visst icke skulle kunna, komma i gång så tidigt, att avgifterna blevo 

inlevererade ’i behörig tid’, alternativt föreslagit, att det av motionären föreslagna beloppet 

av 



1,000 kronor måtte användas för tillsättande av en extra eller tillfällig exekutionsbetjänt, som 

skulle förordnas av Magistraten och få sig till uteslutande verksamhetsområde anvisat 

indrivningen av grundavgifterna till pensionsförsäkringen. 

Drätselkammaren hade därefter hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till det av 

Stadskamreraren gjorda alternativa förslaget. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att då en missuppfattning av motionärens avsikter från 

Drätselkammarens sida syntes föreligga, återremittera ärendet till Drätselkammaren. 

 

§ 21. 

Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden för yttrande remitterat dels ett av 

Folkskolestyrelsen upprättat förslag till förändrad instruktion för undersökningsläkaren vid 

Luleå folkskolor, dels en skrivelse från pensionsnämndens ordförande angående ändring i 

Stadsläkarens instruktion1, dels ock ett från Fattigvårdsstyrelsen inkommet förslag till 

ändring i samma instruktion. 

Över dessa förslag hade Stadsläkaren avgivit yttrande och därvid på anförda skäl hemställt, 

dels att Nämnden ville avstyrka bifall till desamma, dels att Nämnden ville hos 

Stadsfullmäktige förorda ett av honom upprättat förslag till instruktion för 

undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor så lydande: 

’Undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor åligger: 

l:o) att vid början av läsåret undersöka samtliga i småskolan intagna samt till folkskolans 

första och fjärde klasser uppflyttade barn, att i särskild liggare enligt av Folkskolestyrelsen 

fastställt formulär göra anteckning över sådana barn, som i ett eller annat hänseende förete 

sjukliga symptom, att med ledning av denna liggare, som av folkskolans överlärare vid 

förefallande behov skall tillhandahållas skolläkaren, efter varje läsårs slut till 

Folkskolestyrelsen inkomma med redogörelse för de undersökta barnens hälsotillstånd vid 

undersökningstillfället, 

2:o) att på begäran av överläraren under sin mottagningstid undersöka och avgiva utlåtande 

över sådana barn, som ur skolsynpunkt kräva läkareundersökning, 

3:o) att utfärda de läkareintyg, som fordras för intagning av skolbarn å uppfostrings- eller 

sinnesslöanstalt, 

4:o) att gå skolstyrelsen och överläraren till hända med råd och förhållningsregler rörande de 

hygieniska förhållandena i skolan’. 

Uti avgivet yttrande i ärendet hade Hälsovårdsnämnden anfört, att Stadsläkaren enligt 

Nämndens förmenande icke jämlikt gällande författningar, instruktion och praxis kunde 

anses skyldig att utan skäligt vederlag underkasta sig den ökning i arbetsbördan, som bleve 

en följd av de föreslagna ändringarne i och tilläggen till hans instruktion, vadan Nämnden, 

som för övrigt ansåge de avgivna förslagen ställa allt för stora fordringar på Stadsläkaren, på 

det bestämdaste måste avstyrka deras antagande. 

Beträffande det av Stadsläkaren ingivna förslaget till instruktion för undersökningsläkaren 

vid Luleå folkskolor hade Nämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville för sin del 

godkänna detsamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla, vad Hälsovårdsnämnden sålunda föreslagit. 

 

§ 22. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 



l:o) Revisionsberättelse över Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning år 1915; 

2:o) Hälsovårdsnämndens förslag om fri kost å epidemisjukhuset för personer, som åtfölja de 

sjuka for att biträda vid deras skötsel; 

3:o) Herr Lindgrens motion om utredning rörande lämpligaste sättet att ordna indrivningen 

av oguldna kommunalutskylder. 

 

§ 23. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o)   Fritz   von   Garreltz'   begäran  om ersättning för olycksfall i arbete för stadens räkning; 

2:o) A. Holms m. fl:s framställning att få ha skidbacken å Gültzauudden kvarstående i 25 års 

tid; 

3:o)  En  framställning  från   kreatursägare  i Mjölkudden om åtgärder för avhjälpande av 

bristen på mulbete för deras kreatur; 

4:o) Lokalavdelningens n:r 230 av Svenska arbetares allm. sjuk- och begravningskassa 

begäran om bidrag för år 1916. 

 

§ 24. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet genom allmän kungörelse kallat delägare i 

fiskevatten inom Luleå stads och Nederluleå sockens område att själva eller genom ombud 

sammankomma inför Konungens Befallningshavande å länsstyrelsens sessionsrum i Luleå 

den 29 innevarande april klockan 12 på dagen för att höras över ett av fiskeriintendenten i 

övre norra distriktet uppgjort förslag till fiskeri-stadga för Norrbottens läns saltsjöområde 

med undantag av Nedertorneå socken, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att utse vice ordföranden i Drätselkammaren l:ste lantmätaren H. K. 

Brändström att såsom stadens ombud vid nämnda sammanträde närvara för att stadens rätt 

bevaka och dess talan föra. 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund, Siri Holm, Algot Lind.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 20 april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, hjelm, Aurén, och Olsson ävensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

I skrivelse hade Hamnmästaren framhållit att den förutvarande segelrännan i 

Skurholmfjärden delvis igenfyllts genom vägbyggnaden över nämnda fjärd. De 

muddringsarbeten som där måste utföras för att åstadkomma en trafikabel led för mindre 

farkoster, komme genom byggnaden att få betydligt större omfattning än som ursprungligen 

var tänkt och torde desamma komma att taga större delen av sommaren i anspråk. Då 



muddringen sålunda icke lämpligen kunde utföras med hamnens ångkranpråm hade 

Hamnmästaren föreslagit att Hamndirektionen måtte av Piteå stad förhyra ett där befintligt 

mindre så kallat Paternosterverk, vilket visserligen dreves för hand, men som med obetydlig 

förändring skulle kunna drivas med maskinkraft, vartill den 5 hästkrafters råoljemotor skulle 

vara tillräcklig. Vidare hade Hamnmästaren föreslagit att för avförande av muddret tvenne 

mindre pråmar av dimensionerna 5.3.0.6 meter finge byggas av 1 ½ tums bräder på klink 

med spant av vinkeljärn. Enligt vad Hamnmästaren sålunda föreslagit skulle kostnaderna för 

3 månaders muddring ställa sig sålunda: 

Hyra för mudderverk                                           Kr. 750:- 

Anskaffning av en 5 hkr. Råoljemotor                     1000:.- 

Remskivor och diverse monteringsarbeten                200:- 

utförda vid hamnens verkstad 

Driftkostnader under 75 arbetsdagar beräknade       1875.:- 

efter fyra mans besättning jämte bränsle och  

övriga förnödenheter                                                   

Två avföringspråmar                                                 1000:- 

Oförutsedda avgifter                                                   275:- 

Summa                                                                       5200:- 

 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att låta verkställa den sålunda föreslagna 

uppmuddringen i enlighet med av Hamnmästaren uppgjort program och kostnadsförslag. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§2. 

Kommanditbolaget Burman & Co hade anhållit om permanent kajplats för tre pråmar vid 

långkajen  för lossning av cirka 2000 stds sågat virke för vidare transport till Narvik ävensom 

om tillstånd att för virkets lossning och lastning få tillfälligtvis uppsätta tre elektriska kranar 

på kajen. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen bordlägga detsamma med 

uppdrag till Hamnmästaren att av sökandena inhämta närmare upplysningar huru de tänkt 

sig saken ordnad. 

 

§3. 

Till Ingeniören A.H.R.Sjöstedt utanordnades en räkning för uppgörande av program för 

elektrisk belysningsanordning å färjan. 

 

Som ovan 

Justeradt den 9/8 1916.                              In fidem 

Gustaf Burström”                                       Hilding Glimstedt 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 25 

april 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. 

Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 



Sedan tvenne anbud inkommit å förhyrning av restaurantbyggnaderna under kommande 

hyresår, nämligen från Luleå Godtemplars restaurantförening, som erbjöd samma hyra som 

innevarande år eller 560 kronor samt från Föreningen Vita Bandet, som förklarade sig icke 

kunna erlägga så stor hyra, som förut erlagts, men ej heller ämnade skaffa sig inkomster 

genom anordnande av danstillställningar o.dl., föredrogs ett av stadskamreraren i ärendet 

enligt uppdrag avgivet yttrande, däri han föreslår bl.a. att en parkvakt, för vilken bostad 

kunde beredas i västra delen av tennispaviljongen, borde anställas för tillsyn av park och 

byggnader, renhållning av parken m.m. och även borde anförtros handhavandet av 

serveringen i den 8-kantiga byggnaden och handhavandet av kägelbanan; och skulle medelst 

denna anordning uthusbyggnaden vid den 8-kantiga paviljongen kunna borttagas, i det att 

kaffekök och serveringsrum finnas inredda i den 8-kantiga byggnaden. Sedan vidare 

föredragits ett av stadsbyggmästaren på begäran av Vita Bandet uppgjort kostnadsförslag  

över de arbeten, vilka utöver de underhållsarbeten, som finnas upptagna i innevarande års 

stat, borde utföras å den 8-kantiga byggnaden eller 350 kronor samt antecknat blivit, att 

Luleå Godtemplars restaurantförening, som under innevarande hyresår fått sig 

restaurantbyggnaderna upplåtna endats mot villkor att danstillställningar icke anordnades 

eller förekomme å området, icke efterkommit denna bestämmelse utan som förut hållit 

offentlig dansbana, beslutade nämnden  

dels att med avslag å Luleå Godtemplars restaurantförenings anbud erbjuda Föreningen Vita 

Bandet, som ansågs kunna lämna bättre garantier för ordningen på platsen, att för ett belopp 

av 200 kronor, vilket nämnden förbehöll sig rätt att höja för kommande år, hyra den 8-

kantiga paviljongen med tillbyggnad och terrass för en tid av 1 år f.o.m. i nästkommande maj 

med företrädesrätt vid förnyad uthyrning samt mot villkor att hålla rent på närmaste 

området omkring restaurantbyggnaderna, 

dels ock att anställa en parkvakt med bostad i tennispaviljongen för tillsyn av park och 

byggnader, renhållning i parken m.m. samt handhavandet av kägelbanan. Detta beslut 

fattades efter votering med 4 röster mot 1, herr Sander, vilken yrkade att samtliga 

byggnader, som nuvarande hyresgäst disponerade, måtte utan avgift upplåtas till 

Föreningen Vita Bandet mot skyldighet att hålla parkvakt för tillsyn av parken och 

densammas renhållning. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsbyggmästaren att 

av föreslagna arbeten å den 8-kantiga byggnaden utföra posterna ”Strykning en gång med 

oljefärg väggar och tak å glasverandan” Kr.140:- och ”Uppsättning av ny flaggstång” Kr. 25:-, 

tillsammanas Kr.165:-, att uppdraga till stadskamreraren att inkomma med förslag till 

instruktion för parkvakten; samt att anmoda stadsbyggmästaren att inkomma med förslag 

till lämplig inredning av bostad i tennispaviljongen för parkvakten, samt att anmoda 

stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till lämplig inredning av bostad i 

tennispaviljongen för parkvakten. 

 

§2. 

Den 10 oktober 1912 beslöto stadsfullmäktige i Luleå att tillsätta en kommitté om 4 personer 

med uppdrag dels att underrätta, huruvida och i vad mån nu gällande instruktion, 

anställningsvillkor, arbetsrätt m.m. för stadsingenjören och eventuellt stadsbyggmästaren 

hava förorsakat ett fördröjande av stadens arbeten eller av beslutsfattande i föreliggande 

ärenden och dels att, om undersökningen därtill giver anledning för nämnda 

befattningshavares tjänstgöring föreslå sådana anordningar t.ex. ändringar i instruktion, 

arbetstid, anställningsvillkor m.m att en hastigare behandling av ovanberörda ärenden må 

kunna ske. Den sålunda tillsatta kommittén har efter verkställd utredning enat sig om att 



föreslå stadsfullmäktige att till ordnande av stadens tekniska förvaltning f.o.m. 1916 års 

ingång 

1:o inrätta ett tekniskt kontor 

2:o vid tekniska kontoret anställa en byggnadschef, som tillika är stadsingenjör och en andre 

ingenjör samt en arbetsinspektor. 

3:o bestämma såsom avlöning åt dessa ordinarie tjänstemän, för Byggnadschefen och Stads-

ingenjören …… Lön               Tj.göringspengar     Ålderstillägg    Slutlig lön och tjg.peng. 

                           4000 kr.         2000 kr.                  500 kr.eft 5 år         7000 kr. 

                                                                                 Eft. 10 år 500kr 

För andre ing.     2300 kr.         1200 kr.                  500kr       500kr      4000 kr. 

 

Arbetsinspekt.    1400 kr.             700 kr.                 300kr       300kr      2700 kr. 

 

Lön, tj.peng efter 5 år eftr 10 år  Slutlig avlöning 

eller tillhopa…..11600             12900                       13700                     13700 

 

4:o tillika lämna ett anslag till rit- och skrivbiträde av 800 kronor att i mån av behov efter 

tekniska nämndens bestämmande användas, samt tillika lämna drätselkammaren i uppdrag 

att upprätta och inkomma med förslag till reglemente och instruktion för tekniska kontoret 

och dess tjänstemän, under förutsättning av stadsfullmäktiges bifall till det väckta förslaget 

hava kommiterade tillika föreslagit dels att stadsingenjören E.Kinnman, stadsbyggmästaren 

J.Wikberg och elektricitetsverksföreståndaren, ingenjör R. Bergman uppsägas från sina 

befattningar minst 6 månader före den 1:a januari 1915, dels att drätselkammaren får i 

uppdrag att så snart som reglemente och instruktion av stadsfullmäktige blivit antagna för 

tekniska kontoret och dess tjänstemän, annonsera de nya platserna lediga till ansökan, 

mottaga ansökningarne och tillsammans med byggnadsnämnden upprätta förslag till 

tjänsternas tillsättande. Vid behandling av detta ärende beslöt tekniska nämnden anföra 

följande: 

Av kommiterades utlåtande framgår att det framställda förslaget avser att tillgodose följande 

huvudönskemål, nämligen, att genom centralisering av stadens tekniska förvaltning ernå att 

ansvaret för hela förvaltningen samlas i en person (byggnadschefens) hand, varigenom 

större enhetlighet skulle vinnas för de tekniska arbetena; att nedbringa antalet tjänstemän 

med högre utbildning till högst två; att genom anställande av en praktisk och erfaren 

arbetsförman eller arbetsinspektör ernå en så effektiv tillsyn som möjligt vid utförande av 

stadens arbeten. Tekniska nämnden är fullt ense med kommitterade om lämpligheten av att 

dessa önskemål vid en omorganisation av stadens tekniska förvaltning bliva tillgodosedda. 

Emellertid finnes såsom även av kommiterades utredning framgår tvenne olika vägar för 

detta ändamåls vinnande. Den ena torde vara att i huvudsak följa motionärens anvisning att 

genom ändringar i instruktion, anställningsvillkor m.m för de nuvarande tjänstemännen från 

deras befattningar och inrätta helt nya dylika med nya avlöningsvillkor och 

tjänsteåligganden m.m. För tekniska nämnden står det dock utan vidare klart att endast 

mycket tvingande förhållanden, borde föranleda ett frångående från den förstnämnda vägen 

för rättelses vinnande, då det givetvis måste vara oförenligt med stadens fördel att utan 

sådana skäl frånsäga staden den samlade erfarenhet om stadens olika behov och kännedom 

om de lokala förhållanden som de nuvarande tjänstemännen under en mångårig verksamhet 

i stadens tjänst utan tvivel vunnit. Härtill kommer att de anmärkningar mot stadsingenjör 

och stadsbyggmästare, som av kommitterade framställts synes uteslutande vara av sådan art 



att rättelse utan större svårighet kan vinnas till och med enbart genom komplettering av 

gällande instruktioner. Tekniska nämnden är för den skull av den uppfattningen att en 

centralisering av stadens tekniska förvaltning mycket väl låter sig göra utan de 

genomgripande ändringar kommitterade ifrågasatt. Innan emellertid nämnden framlägger 

närmare förslag härtill anser sig nämnden böra framhålla hurusom enligt nämnden åsikt det 

av kommiterade framlagda förslaget till omgestaltning av tekniska förvaltningen i varje fall 

ej kan anses fullt tillfredställande. Beträffande först då anställandet av en byggnadschef med 

begynnelseavlöning av 6000 kronor år motiverar kommitterade detta förslag med 

hänvisning till att staden därigenom skulle hava större utsikter kunna erhålla en person med 

stor kapacitet och om detta lyckas, större möjlighet att få behålla honom. Om kommitterade 

härmed avsett att till byggnadschef söka vinna någon person med särskilt framstående 

duglighet och erfarenhet vid arbete inom väg och vattenbyggnadsfacket till tekniska 

nämnden framhålla att detta ändamål ej kan tänkas vunnet allenast genom de föreslagna 

avlöningsförmånerna utan torde nog ock erfordras att arbetet i tjänsten vore sådant att 

innehavaren skulle kunna där få användning för sin förmåga och erfarenhet genom 

handhavandet av dylika arbeten av mera krävande art. För stadens räkning 

ifrågakommande arbeten äro emellertid i regel av synnerligen enkel beskaffenhet såsom 

kommiterade ock bl.a tydligt angiva genom framhållandet av att den ifrågasatta 

arbetsinspektoren skulle närmast omhänderhava desamma. Storleken av den föreslagna 

avlöningen torde för övrigt ej heller vara sådan att den verkar särskilt lockande för 

ingenjörer med angivna kvalifikationer. Det synes tekniska nämnden därjämte vara mycket 

stor sannolikhet för att vid ett tillsättande av nämnda byggnadschefsbefattning nuvarande 

stadsingenjören, som kan antagas komma att söka densamma, skulle bliva den som närmast 

komme ifråga och att sålunda det framställda förslaget allenast komme att innebära en 

förbättring av avlöningsförmånerna för nämnde tjänteman. Tekniska nämnden, som anser 

att nuvarande stadsingenjören, innehar tillräckliga kvalifikationer även för tjänsten som 

stadens byggnadschef hyser för den skull den uppfattningen att anledning icke föreligger till 

höjning i nuvarande avlöningen för nämnda be-fattning ur den av kommitterade angivna 

synpunkt. Kommiterade hava vidare föreslagit tillsättandet av en 2:dra ingenjör vilken enda 

funktion, enligt kommittéutlåtandet angives vara såsom chefens närmaste man. Den sålunda 

tillämnade tjänsteställningen för denne ingenjör synes ge vid handen att kommitterade 

avsett att hans huvudsakliga utbildning skulle liksom för byggnadschefen ligga inom väg- 

och vattenbyggnadsfacket. Genom en sådan anordning skulle emellertid vid den tekniska 

förvaltningen komma att saknas någon inom det elektriska facket utbildad tjänsteman för 

skötseln av stadens elektricitetsverk, vilket givetvis vore en brist, som ej skulle kunna tillåtas. 

Skulle å andra sidan den föreslagna ingenjörsbefattningen tillsättas med en elektrotekniker 

blir innehavaren givetvis icke lämplig som byggnadschefens närmaste man, då han i så fall 

icke torde vara kompetent att biträda denne inom det arbetsområde, där byggnadschefen har 

sin viktigaste verksamhet. En person utbildad inom såväl elektriska som 

vägvattenbyggnadsfacket torde säkerligen icke stå att finna. Skulle befattningen som 2:dre 

ingenjör tillsättas med en elektrotekniker vill tekniska nämnden framhålla att enligt 

nämndens uppfattning, bleve det då icke möjligt för byggnadschefen att medhinna 

fullgörandet av det honom i så fall åliggande arbetet, då detta komme att omfatta såväl 

nuvarande stadsingenjörens som stadsbyggmästarens huvudsakliga skyldigheter. Det synes 

tekniska nämnden härav som om den av kommitterade föreslagna 2:dre ingenjören helst bör 

vara en väg- och vattenbyggnadsingenjör med god kännedom och erfarenhet om 

husbyggnader, då till hans närmaste tjänsteåligganden torde höra till tillsynen och 



underhållet av stadens husbyggnader samt övervakandet under stadsingenjörens ledning av 

den enskilda byggnadsverksamheten inom staden.  

Förslaget om tillsättandet av en arbetsinspektor för närmaste tillsynen vid stadens arbeten 

biträdes obetingat av nämnden, som anser behovet av en sådan befattning föreligga. 

Kommitterade hava slutligen angivit att ett belopp av 800 kronor pr år borde ställas till 

tekniska nämndens förfogande för bestridande av eventuellt erforderligt rit- och skrivbiträde 

å tekniska kontoret. Härtill anser sig nämnden böra uttala att detta belopp synes alltför ringa 

för avsedda ändamålet särskilt med tanke på det ganska omfattade ritarbete, som enligt 

förslaget kommer att påvila tekniska kontoret i och för utförandet av kartor, ritningar m.m. 

för allmänhetens behov och på dess bekostnad. Det synes för övrigt tekniska nämnden som 

en brist i det framställda omorganisationsförslaget att detsamma ej omfatta anställandet av 

tillräckligt antal tjänstemän å tekniska kontoret för att förekommande arbete skola kunna i 

regel väntas utförda av ordinarie personal. Det bör nämligen enligt nämndens uppfattning 

endast undantagsvis ifrågakomma att anställa tillfällig hjälp å kontoret och då för varje fall 

med anledning av något visst särskilt betydande eller brådskande arbete.  

I anslutning till vad tekniska nämnden sålunda anfört anser nämnden nödvändigt att vid en 

omorganisation av stadens tekniska förvaltning en särskild tjänsteman anställes för 

handhavandet av de med skötseln av stadens elektricitetsverk förenade göromålen. Denne 

tjänsteman bör vara elektriker och innehava tjänsteställning och avlöningsförmåner 

motsvarande dem, som ifrågasattes för den föreslagna arbetsinspektorsbefattning, Genom en 

sådan tjänstemans anställande kommer ock antalet fast anställda tjänstemän å tekniska 

kontoret att ökas så att med stor sannolikhet kan antagas att där förekommande rit- och 

skrivarbete skola i regel kunna av denna personal medhinnas. Nämnden vill i detta 

sammanhang framhålla att nämnden förutsätter att såväl den blivande arbetsinspektoren 

som den elektriska verkmästaren skola vara så kvalificerade att de kunna å tekniska kontoret 

biträda vid där förekomna göromål av nämnda art.  

De tjänstemän, som enligt tekniska nämndens förmenande böra finnas anställda å tekniska 

kontoret skulle sålunda komma att utföras av en byggnadschef och stadsingenjör, en 2:dre 

ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk verkmästare.  

Såsom redan ovan uttalats anser nämnden lämpligt att åt nuvarande stadsingenjören även 

uppdrages den föreslagna byggnadschefsbefattningen. Avlöningen synes nämnden böra 

höjas med 500 kronor mot den f.n. utgående med hänsyn till mistade sportlerinkomster. 

Beträffande den föreslagna 2:dre ingenjörsbefattningen för vilken avlöning synes böra utgå 

på sätt kommittén föreslagit har inom tekniska nämnden ifrågasatts huruvida ej denna 

befattning kunde ersättas med en verkmästare eller byggnadsinspektorsbefattning. 

Nämnden har emellertid ansett att om ock detta i det stora hela borde kunna gå för sig en 

sådan anordning dock ej bleve lämplig, emedan i så fall närmaste under stadsingenjörens – 

byggnadschefen komme att stå trenne jämnställda var och en endast inom sitt specielle 

område utbildade underbefäl, varigenom svårigheter bl.a. kunde befaras uppstå vid 

vikariatet för stadsingenjören under semester eller annorledes då denne ej bestrede sin tjänst. 

Likaledes är att ihågkomma att vid sådant fall stadsingenjören – byggnadschefen  ej vid sin 

sida komme att hava någon tjänsteman tillräckligt kvalificerad för att biträda honom inom 

samtliga de till hans tjänst hörande arbetsområden, vilket givetvis komme att bereda 

olägenheter och svårigheter särskilt vid de tillfällen då arbete med mätningar och 

utredningar hopats. Även bör bemärkas att kraven på den blivande arbetsinspektorens 

teoretiska kompetens och erfarenheter måste ställas avsevärt höga vilket torde medföra 

nödvändigheten att ej obetydligt öka avlöningen för denna befattning utöver vad nämnden 



eljest anser tillräckligt. Med hänsyn till dessa förhållanden har tekniska nämnden kommit till 

den bestämda uppfattningen att ett rationellt ordnande av stadens tekniska förvaltning 

kräver tillsättandet av en 2:dre ingenjör såsom byggnadschefens närmaste man samt att den 

blivande innehavaren av denna befattning helst bör vara väg- och vattenbyggnadsingenjör 

med god kännedom och arfarenhet om husbyggnader. Angående möjligheten att för den 

avlöning nämnden avser för 2:dre ingenjörsbefattning erhålla lämplig person, synes detta ej 

böra möta några större svårigheter. Särskilt torde befattningen bliva lockande för yngre 

ingenjörer, då den påtagligen medför avsevärda meriter för ett senare sökande av en annan 

bättre avlönad tjänst inom det kommunala facket.  

Emellertid vill tekniska nämnden uttala att då befattningens innehavare närmast bör svara 

för tillsyn och underhåll av stadens husbyggnader synes lämpligt att under en övergångstid 

nuvarande stadsbyggmästaren tilldelas densamma om han är villig mottaga den samt att i så 

fall det uppdrages åt honom att vara byggnadsnämndens biträde att tillhandagå vid den 

gransking av husbyggnadsritningar, som där förekommer. 

Tekniska nämnden ansluter sig till kommitterades åsikt att stadens tekniska tjänstemän bör 

helt ägna sig åt sina tjänster och icke tillåtas åtaga sig avlönat arbete från annat håll. Även så 

anser nämnden i likhet med kommitterande att en viss minimiarbetstid bör vara bestämd för 

tjänstemännen å tekniska kontoret och synes denna kunna bestämmas till 7 timmar per 

arbetsdag.  

Beträffande avlöningen till arbetsinspektion hava kommitterande föreslagit densamma till 

2100 kronor pr år med förhöjning till 2400 kronor efter 5 år och till 2700 kronor efter 10 års 

tjänst. Tekniska nämnden anser emellertid med hänsyn till önsvärdheten av att erhålla för 

såväl inner- som yttertjänst fullt kvalificerad person att dessa avlöningsbelopp bör höjas med 

300 kr. till 2400 kr. resp. 2700 och 3000 kr. efter 5 och 10 års tjänst.  

Avlöningen till elektr.verkmästaren synes av motsvarande skäl böra bestämmas till samma 

storlek.  

Avlöningsstaten för tekniska kontorets tjänstemän skulle sålunda enligt nämndens förslag 

komma att utgå på följande sätt. 

 

  Begynnelselön lön efter lön efter slutlig lön 

    5 år 10 år 

Byggnadschefen 5500  6000 6500 6500 

2:dre ingenjören 3500  4000 4000 4000 

Arbetsinspektoren 2400  2700 3000 3000 

Elektr.verkmäst.  2400  2700 3000 3000 

   Eller tillhopa 13800  15400 16500 16500 

 

Kostnaden för stadens tekniska förvaltning uppgår f.n. enligt den av kommitterade 

verkställda utredningen till följande belopp 

 

Begynnelselön lön efter lön efter slutliga lön 

    5 år 10 år 

Summa  14000  15500 16500 16500 

 

Då ersättningar för utarbetandet genom tekniska kontorets tjänstemän av vissa kartor m.m. 

för enskilda personer enligt föreliggande förslag avses att erläggas till drätselkontoret och 

inflyta i stadens kassa och dessa inkomster beräknas uppgå till c:a 500 kronor pr år förslagets 



genomförande kräver något lägre utgifter än de som f.n. utgå för stadens tekniska 

förvaltning. 

Tekniska nämnden hemställer sålunda att stadsfullmäktige måtte besluta 

 Att inrätta ett tekniskt kontor 

 Att vid detta kontor anställa dels nuvarande stadsingenjören såsom 

byggnadschef och stadsingenjör, dels en 2:dre ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk 

verkmästare. 

 Att fastställa följande avlöningsförmåner för dessa tjänstemän. 

 

  Lön tj:pengar ålderstillägg  slutlig lön 

    eft. 5 år eft. 10 år och tj:peng. 

Byggnadschefen 3700 1800 500 500 6500 kr. 

2:dre ingenjören 2300 1200 500 - 4000 kr. 

Arbetsinspektoren 1600 800 300 300 3000 kr. 

Elektr. verkmästaren 1600 800 300 300 3000 kr. 

 

Att lämna drätselkammaren i uppdrag att upprätta och inkomma med förslag till reglemente 

och instruktion för tekniska kontoret och dess tjänstemän. 

 

Slutligen har tekniska nämnden velat förklara sig icke hava något att erinra mot bifall till de 

förslag kommitterade framställt i anledning av de vid den verkställda utredningen 

upptäckta och framhållna bristerna, vilka oavsett om omläggningen av hela tekniska 

förvaltningen kommer att ske eller ej, måste undanrödjas för att reda och ordning må införas 

å stadsingenjörskontoret, men att, då en del av de anmärkta bristerna redan blivit avhjälpta, 

det av kommitterade för ändamålet föreslagna beloppet kronor 2500:- kan sänkas till kronor 

2000:-. 

Mot detta beslut anförde herr Sander reservation enligt följande lydelse: 

Andre ingenjören ersättes med stadsbyggmästaren Wikberg såsom tekniskt biträde åt 

byggnadsnämnden mot ett årligt arvode av 2400 kronor samt ett tekniskt biträde åt 

stadsingenjören mot ett årligt arvode av 2100 kronor. 

Sysselsättningar: 

Stadsbyggmästaren Wikberg skall närvara vid byggnadsnämndens samtliga sammanträden 

samt vid övriga nämnder där sådana frågor som tillhöra hans tjänsteområde förekomma, 

uppgöra förslag till underhålls- och ny- eller tillbyggnadsarbeten, kontrollera att dessa bliva 

riktigt utförda och avsyna desamma. Hans befattning skulle sålunda i huvudsak vara 

förslagsställare och kontrollant. Han uppgör alla ritningar själv utan anlitande av stadens 

tjänstemän eller av byggnadskontoret. Extra ersättning för dessa utgår dock icke annat än för 

nybyggnadsritningar då byggnadskostnaden överstiger 30000 kronor och skall då utgöra 

högst 25 % av gällande arkitekttaxa. 

Tekniskt biträdet hos stadsingenjören skall vara fullt hemma i de på stadsingenjörskontor 

förekommande göromål samt ha förutsättningar för att kunna biträda vid tillsyn av 

underhåll å alla stadens husbyggnader m.m., att biträda stadsbyggmästaren vid dennes 

besiktning av stadens hus och lägenheter för uppgörande av förslag till stat samt vid 

slutbesiktningar av arbeten, han skall ha närmast tillsyn över stadens förråd samt i andra 

avseenden deltaga i arbete på sådant sätt att han framdeles skulle kunna befordras till 2:dre 

ingenjör. 

 



Stadskamreraren anhöll att få till protokollet antecknat att han under sammanträdet 

framställt följande förslag: 

Den av tekniska nämnden föreslagna omgestaltningen av den tekniska förvaltningen innebär 

bl.a. indragning av stadsbyggmästartjänsten. Stadsbyggmästaren har för drätselkammarens 

räkning handhaft tillsynen och underhållet av stadens byggnader m.m., men även haft 

viktiga uppdrag att sköta i egenskap av tjänsteman hos byggnadsnämnden icke blott 

beträffande övervakandet av byggnadsstadgans och byggnadsordningens efterlevnad m.m., 

utan vad lika viktigt är haft till uppgift att stå allmänheten till tjänst med ritningar till 

nybyggnader, till- och ombyggnader m.m. Det är säkerligen av vikt icke endast för stadens 

invånare att ha en arkitektkunnig person på platsen utan även för staden, som i första hand 

måste stå ansvaret för att staden icke förfulas med banala och osköna byggnader. Även om 

stadsingenjören och hans biträde, andra ingenjören, skulle tänkas vara arkitektkunniga, 

kunna de i alla händelser, då enligt tekniska nämndens förslag ’stadens tekniska tjänstemän 

helt böra egna sig åt sina tjänster och icke tillåtas åtaga sig arbete från annat håll’, icke ersätta 

stadsbyggmästaren i hans egenskap av byggnadsnämndens tjänsteman i ovannämnda 

avseende, även om detta låter sig göra beträffande hans göromål för drätselkammarens 

räkning och byggnadsnämndens övriga göromål. 

Som jag anser att denna del av stadens förvaltning och utveckling är synnerligen viktig och 

då någon person icke torde slå sig ned här som praktiserande arkitekt utan att på något sätt 

bindas vid stadens förvaltning samt vidare i förslaget icke sörjts för på vad sätt staden skall 

utan särskild kostnad i varje fall få ritningar och kostnadsförslag upprättade till ny-, om- och 

tillbyggnader samt större reparationer, får jag härmed göra följande förslag, avseende 

stadsbyggmästaretjänstens bibehållande med följande förändringar: 

Att stadsbyggmästarens avlöning utbytes mot ett arvode av 2000 kronor i ett för allt; 

Att han blir byggnadsnämndens tjänsteman med då ligganden och rättigheter som han för 

närvarande har som tjänsteman hos nämnden; 

Att han på rekvisition av tekniska kontoret skall utan ersättning uppgöra ritningar och 

kostnadsförslag till reparationer samt till-, om- och nybyggnader för stadens räkning, då 

kostnadsförslaget icke överstiger 30000 kronor. 

Som denna befattning ställes direkt under byggnadsnämnden, utgör detta förslag ingen 

rubbning eller ändring i tekniska nämndens förslag till inrättandet av ett tekniskt kontor, 

varemot det tillför staden förutnämnda avsevärda fördelar, som torde väl motsvara 

kostnaden. 

 

Antecknas skulle till sist att stadsbyggmästaren under sammanträde avlämnade en skrivelse 

i saken och att densamma skulle biläggas handlingarne i ärendet. 

 

 Som ovan 

   Å tjänstens vägnar: 

   K.H.Santesson. 

Justeradt 19 1/5 16 

H.K.Brändström.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 april 1916. 



 

Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Jonsson, Lindgren och Wikén, fruarna Sundström och 

Johansson, fröken Sundberg samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 mars 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Uppdrogs åt herrar Boman och Jonsson att verkställa undersökning om möjligheten att 

erhålla mjölk för den öppna fattigvården antingen genom leverans till fattiggården eller 

direkt till understödstagarne genom anvisningar å något mjölkmagasin. 

 

§3. 

Understödslistorna för maj föredrogos och godkändes. 

Det antecknades, att sedan anbudstiden å mjölkleverans till understödtagarne utgått utan att 

något anbud avgivits, styrelsen sett sig nödsakad utanordna kontanta belopp för inköp av 

mjölk, intill dess avtal kan träffas om leverans eller försäljning mot anvisningar. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes rapporter över utdelade extra understöd under april månad, 

slutande å Kr 321:98. 

 

§6. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 1 april Eriksson, Jenny Elisabet 

den 6 april Sjögren, Margit Elisabet 

den 6 april Sjögren, Ellen Margreta 

den 7 april Sjögren, Agnes Elisabet 

den 7 april Sjögren, Bengt Oskar Valentin 

den 7 april Sjögren, Sven Olof Evert 

den 8 april Strand, Anna Henrika 

samt att följande utgått, nämligen 

den 1 april Eriksson, Margreta 

den 5 april Åhrström, Rudolf 

den 6 april Lundström, Anders och Johanna 

den 7 april Dahl, Josefina 

den 7 april Dahl, Ingeborg Emilia 

den 7 april Dahl, Karl Edvin 

den 13 april Lifbom, Johanna Charlotta (död) 

den 14 april Hallbom, Johanna Magdalena (död) 

den 16 april Granbom, Harry Gustaf Emanuel 

den 21 april Eriksson, Jenny Elisabet (död) 

den 27 Hellstenius, Andreas (död) 

 



§7. 

Diakonissans rapport över april månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen, att arbetaren Frans Oskar Engfors’ dotter Gerda skulle avhämtas från 

mormodern i Gellivare och utackorderas. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen att av kvarlåtenskapen efter avlidna Anna Katarina Johansson, 72 kronor, 

tillgodogöra sig ersättning för begravningskostnaderna. 

 

§10. 

Sedan styrelsen hos stadsfiskalen anhållit om handräckning för skomakaren Oskar Sjögrens 

inställande å härvarande fattiggård, hade stadsfiskalen med förmälan, att Sjögren icke kunde 

förmås godvilligt inställa sig, förklarat sig icke kunna lämna den begärda handräckningen, 

enär något stöd härför icke gåves i gällande fattigvårdsförordning. 

Med anledning härav beslöt styrelsen, att härvid skulle få bero, men uppdrogs åt 

tillsyningsmannen att utreda möjligheten att genom rättegång få Sjögren skyldigkänd att 

utgiva barnuppfostringsbidrag för hans fästekvinna, Agens Elisabet Sundqvist, fyra barn, till 

vilka han vore fader. 

 

§11. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Fridolf Sundvall, 

Katarina Danielsdotter Wikström och Karin Enggren samt påminnelser i fattigvårdsmål 

rörande Alma Helena Andersson. 

 

§12. 

Konungens Befallningshavande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Jenny 

Eriksson och Katarina Danielsdotter Wikström föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§13. 

Beslöt styrelsen, att ansvarsförbindelse för hustru Gertrud Bergströms vård å sanatorium 

skulle utfärdas, därest hon ägde hemortsrätt i Luleå stad, vilket skulle utredas av 

sekreteraren. 

 

§14. 

Uppdrogs åt fru Sundström att i samråd med fröken Mattsson verkställa inköp av kläder till 

fattiggården. 

 

§15. 

Uti ingiven skrivelse hade stationskarlen H.F.Bergström anhållit, att styrelsen ville bekosta 

vivre å sjukhuset S:t Göran för hans dotter Edna under den tid hon underginge 

lupusbehandling å därvarande Finseninstitut. 

Med anledning härav uppdrog styrelsen åt herrar Jonsson och Wikén att undersöka 

Bergströms ekonomiska ställning och skulle ansvarsförbindelse utfärdas, därest de tillstyrkte 

bifall till ansökningen. 

 



§16. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Axel Gottfrid Johanssons vård å sanatorium, 

därest Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag ej ville bekosta densamma. 

 

§17. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för hustru Sofia Sundqvists vård å sanatorium. 

 

§18. 

Beslöt styrelsen inköpa en dragkärra till fattiggården. 

 

§19. 

En tacksamhetsskrivelse från P.O.Sjörling lades till handlingarna. 

 

§20. 

Uppdrogs åt herr Nilsson att ordna avträdesfrågan i fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen. 

 

§21. 

Beslöt styrelsen, att Maria Wikberg och Emma Öhman skulle f.o.m. den 1 maj intagas å 

fattiggården. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

Axel Nilsson.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 maj 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sjöstedt och L.Brännström. Stadsingenjören, 

stadsbyggmästaren, brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 3 och 25 nästlidne april. 

 

§2. 

Sedan medelst i ortstidningarne införd annons anbud infordrats å förhyrning av bomplats i 

Lulviken, hade inom den bestämda anbudstiden ett anbud inkommit, vilket nu öppnade och 

befanns avgivet av Baltiska Trävaru Aktiebolaget å ett belopp av 325 kronor; och beslutade 

nämnden att antaga anbudet. 

 

§3. 



Sedan stadsingenjören anmält, att, sedan han under hand infordrat anbud å gaturenhållning 

för fastigheten n:r 232, Nya Renhållningen begärt 60 kronor per år samt Luleå 

Renhållningsbolag 20 kronor per år, under förutsättning att bolaget fick använda fastigheten 

till hästbete, beslutade nämnden 

 att antaga Luleå Renhållningsbolags anbud å 20 kronor pr år med rätt för 

bolaget att nyttja fastigheten n:r 232 till hästbete samt 

 att med ändring av den 3 april 1916 § 5 fattade beslut icke utbjuda lägenheten å 

dagens arrendeauktion. 

 

§4. 

Sedan till denna dag auktion utlysts för utbjudande på auktion arrende av en del staden 

tillhöriga jakträttigheter och höslåttslägenheter, upplästes först den om auktionen utfärdade 

kungörelsen, vilken varit i ortstidningarne införd, varefter tillkännagavs 

 dels att arrendeavgiften skall betalas, innan arrende tillträdes, 

 dels att beträffande höslåtterlägenheten å Småskären detta arrende endast 

innefattar slåtter å de öppna platserna samt att bärbuskar icke få under någon förevändning 

avslås eller skadas. 

 

Vid företaget utbjudande avgåvos därefter följande högsta anbud 

 å jakträtten å Småskären, för 1 år, B.A.Hellsten, 26 kronor; 

 å jakträtten å Hamnholmen, för 1 år, E.Kinnman, 8 kronor; 

 å höslåttern å Småskären, för 1 år, Wilh. Lindgren i Hertsöskatan, skriftligt 

anbud å 30 kronor; 

 å höslåttern i Ytterviken, intet anbud. 

 

Vid prövning av dessa anbud blevo samtliga antagna; och beslutade nämnden beträffande 

höslåttern i Ytterviken, å vilken intet anbud avgivits, att uppdraga till stadskamreraren att 

under hand utarrendera densamma till högsta möjliga pris. 

 

§5. 

Föredrogs och lades till handlingarne från Överjägmästaren i Luleå inkommen av 

jägmästaren i Bodens revis avgiven virkesredogörelse för Luleå stads skog för år 1915. 

 

§6. 

Sedan vederbörande myndigheter hos Svenska Stadsförbundet anhållit, att förbundet måste 

anmoda stadskommuner och köpingar, att kunna antagas vara i behov av lån ur 

pensionsförsäkringsfonden i bostadsändamål, att så snart som möjligt och i varje fall före 

den 15 nästkommande maj lämna pensionsstyrelsen meddelande härom, hade Kommunala 

Centralbyrån i skrivelse till drätselkammaren hemställt att därest Luleå stad ämnade begära 

lån ur pensionsförsäkringsfonden, byrån måtte erhålla ett kortare meddelande rörande det 

begärda lånebeloppets storlek och ändamål samtidigt med att anmälan göres till 

pensionsstyrelsen. 

Av skrivelsen antecknades vidare att det icke är nödigt att avvakta vederbörande 

kommunala myndighets beslut om upptagandet av lån innan anmälan göres till 

pensionsstyrelsen, i det att då anmälan, som nämnts, bör lämnas så snart som möjligt, 

densamma kan ske under förutsättning att kommunen beslutar ett dylikt lån och erhåller 



vederbörligt tillstånd härtill; och borde i anmälan till pensionsstyrelsen lämnas en kort 

redogörelse för hur lånesumman är avsedd att disponeras. 

Enär i Luleå stad bostadsbrist är rådande och den enskilda byggnadsverksamheten icke visar 

minsta livaktighet samt denna verksamhet heller icke torde kunna göras livaktigare medels 

understöd från stadens sida, äro av hamndirektionen och drätselkammaren förslag 

framlagda och under behandling, att staden själv skall bygga bostäder för sina egna 

befattningshavare för att på så sätt öka de enskilda hyreslägenheterna; om omfatta 

nybyggnadsförslagen 2 st lägenheter om 3 rum och kök, 6 st om 2 rum och kök och 9 st om 1 

rum och kök eller sammanlagt 44 st eldstäder. 

 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att föreslå samfälld drätselkammare, att då 44 st 

eldstäder torde motsvara en byggnadskostnad av c:a 110000 kronor, till Kungl. 

Pensionsstyrelsen anmäla Luleå stad till erhållande av ett motsvarande stort lån ur 

pensionsförsäkringsfonden. 

 

§7. 

Sedan lotskaptenen i Umeå i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville utan 

kostnad för lotsverket låta avdela vaktrummet i lotsuppassningslokalen i 

saluhallsbyggnaden i enlighet med bifogad ritning, beslutade drätselkammaren efter 

föredragning av stadsbyggmästaren i ärendet avgiva yttrande att, då 

uppvärmningsförhållandena lägga hinder i vägen för den begärda anordningen, meddela 

lotskaptenen att kammaren icke anser sig kunna lämna bifall till framställningen. 

 

§8. 

Sedan tullförvaltaren J.Vleugel anmält till hamndirektionen att de av direktionen för tullens 

räkning i saluhallsbyggnaden förhyrda vaktrummet behövde målas och iordningsställas, 

varjämte uppsyningsmannens rum borde tapetseras, hade hamndirektionen anhållit att 

lokalerna i fråga snarast möjligt måtte genom drätselkammarens försorg i nämnda 

avseenden iordningställas. 

Vid behandling av ärendet antecknades av stadsbyggmästaren i ärendet avgivna yttrande att 

entreprenören, som utfört målningsarbetet lovat justera oljemålningen å väggarne samt att 

annan oljemålning eller tapetsering icke är nödvändig; och beslutade nämnden efter 

anteckning härav att framställningen icke skulle i övrigt föranleda åtgärd. 

 

§9. 

Godkändes av stadsingenjören vidtagen åtgärd att för arbetarne vid stenkrossen inköpa ett 

matlokus för 150 kronor. 

 

§10. 

Sedan herrar Sjöstedt och Bennet avlämnat instrument över utförd inventering å Luleå stads 

elektricitetsverk, beslutade nämnden att remittera detsamma till stadsingenjören för yttrande 

och förslag. 

 

§11. 

Stadsbyggmästaren hade inlämnat arbetsbeskrivning å de i staten för innevarande år 

upptagna reparations- m.fl. arbeten i stadens husbyggnader jämte tablå över inkomna 8 st 



anbud å utförande av dessa arbeten…Bil. 1/1916; och beslutade nämnden vid prövning av 

anbuden antaga de lägsta av de avgivna, nämligen beträffande målningsarbetena: 

Arvid Lundgren anbud å utförande av de arbeten, som voro upptagna i arbetsbeskrivningen, 

punkterna 1-2, 10-11, 15-19, 20-21, 22, 29-32, 33, 34, 36-58, 61-63, 64-65, 66-75 för sammanlagt 

1471 kronor: 

J.A.Nilssons anbud å de i punkterna 12-14, 25-26 och 76-81 upptagna arbeten för sammanlagt 

559 kronor: 

A.Elfgrens anbud å i punkterna 3-9, 23-24, 27-28 upptagna arbeten, sammanlagt 155 kronor. 

 

Beträffande snickeriarbetena: 

J.A.Englunds anbud å utförande av de arbeten, som voro upptagna i arbetsbeskrivningen, 

punkterna 1-2, 10-11, 15-19, 23-24, 25-26, 29-32, 35, 74-75 för sammanlagt 361 kronor; 

J.Johanssons anbud å i punkterna 3-9, 12-14, 20-21, 27-28, 33, 34, 36-58, 61-63, 64-65, 66-73, 76-

81 upptagna arbeten för sammanlagt 2328 kronor; 

Nämnden beslutade vidare beträffande de plåtarbeten, som upptagas i punkterna 59 och 60 

av arbetsbeskrivningen, att uppdraga till stadsbyggmästaren att under hand träffa avtal om 

dessas utförande på bästa och billigaste sätt. 

 

§12. 

I samband med behandlingen av i nästföregående paragraf av detta protokoll antecknade 

ärende anmälde stadsbyggmästaren att han i arbetsbeskrivningen över de arbeten, som i 

innevarande års stat voro upptagna till utförande, uteslutit ventilationsanordningarna i 

drätselkontorets lokaler i stadshuset; och hemställde stadsbyggmästaren nu att 

drätselkammaren ville tillåta honom rådfråga en expert på området, innan förslag till 

arbetets igångsättande lämnades. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna bifall. 

 

§13. 

Föreningen Vita Bandet hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att invid 

den åt väster belägna dörren å den 8-kantiga paviljongen å Gültzauudden uppföra en 

platform av c:a 10 kvm:s yta, avsedd att användas till musikestrad, dels och hemställt att 

staden ville förlänga den avloppsledning, som finnes i samband med vattenledningen så 

mycket, att den blir effektiv. 

Sedan stadsbyggmästaren muntligen tillstyrkt ansökningen i förstnämnda del, beslutade 

nämnden vid föredragning av ärendet att lämna föreningen tillstånd till utförande på egen 

bekostnad av föreslagna musikestrad samt att ärendet i övrigt skulle uppskjutas för att 

behandlas i samband med eventuellt beslut om anordnande av vattenklosett med urinoar 

invid kägelbanan. 

 

§14. 

En från J.W.Bergman inkommen skrivelse med begäran om vidtagande av åtgärder mot vid 

fastighet n:r 4 i kvarteret Orren uppkomna sättningar i trottoaren remitterades till 

stadsingenjören. 

 

§15. 



Anmälde brandchefen i skrivelse till drätselkammaren till bestraffning brandmannen n:r 10 

Lundberg för bortovaro från stationsvakten från kl. 10 f.m. till kl. 9 e.m. den 25 nästlidne 

april. 

Sedan brandchefen samtidigt överlämnat en av Lundberg gjord ansökan om avsked f.o.m. 

den 1 innevarande maj från sin befattning som brandman vid Luleå brandkår, prövade 

nämnden skäligt att bevilja Lundbergs ansökan om avsked. 

 

§16. 

Beviljade drätselkammaren stadsbyggmästaren John Wikberg tjänstledighet under tiden den 

3 -20 innevarande maj, och skulle denna ledighet icke avräknas å den tjänstledighet, som 

Magistraten äger tilldela Wikberg enligt instruktionen för stadsbyggmästaren. 

 

§17. 

Sedan Robertsviks Ångsåg Wiklund & Sjödin i skrivelse till drätselkammaren gjort 

framställning att få av staden på 25 års tid arrendera ett område utefter s.k. Skutviken, räknat 

från den av hamnen anlagda klappbryggan 150 meter utefter stranden inåt viken för 

anordnande av kolningsplats, beslutade nämnden att anhålla hos hamndirektionen att 

direktionen ville avgiva yttrande i ärendet; och skulle framställningen sedan 

hamndirektionens yttrande inkommit remitteras till brandchefen och stadsingenjören för 

yttrande. 

 

§18. 

Sedan snickaren J.A.Englund till drätselkammaren överlämnat en till Utskänkningsbolaget i 

Luleå ställd räkning å 12 kronor för kalkfärgning av väggar och tak i källargången till 

Skeppsbrokällaren, beslutade nämnden, att, då Utskänkningsbolaget utfört arbetet utan att 

anmälan i förväg gjorts till drätselkammaren eller stadsbyggmästaren, avslå Englunds 

begäran om likvid för räkningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 4/5 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 2 maj 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Grafström, Olsson och Hellsten. 

 

§1. 

Tillsyningsmannens rapport för april föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§2. 

Cirkulär från Nordisk Lantmannatidning angående inköp av ’Kort Hälsolära’ i och för 

distribuering inom samhället lades till handlingarna. 



 

§3. 

Med anledning av tillsyningsmannens rapport av den 1 maj angående en del olägenheter i 

O.A.Öbergs änkas svinhus i Bergviken beslöt nämnden förelägga änkan Öberg vid äventyr 

att all svinhållning komme att förbjudas i nuvarande lokal, att dels förrätta svinhuset jämte 

inredning i sådant skick, att det kunde av hälsovårdsnämnden godkännas, dels tillse, att ej 

större antal djur där inhystes, än som bekvämligen kunde rymmas. Det fårkreatur, som var 

instängt i en trång bur under taket skulle ofördröjligen förflyttas till annan lämplig plats med 

tillräckligt utrymme. De anmärkta olägenheterna skulle vara avhjälpta den 15 juni d.å. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§4. 

På grund av tillsyningsmannens rapport över inspektion i n:r 62 Kv. Killingen, ägare 

arbetaren Magnus Riström, beslöt nämnden förbjuda all svinhållning i den av M.Riström nu 

använda i hög grad bristfälliga och osnygga lokalen. Dock skulle nuvarande lokal få 

användas intill dess därvarande tvenne svin hunnit bliva slaktfärdiga. 

 

§5. 

Tillsyningsmannens rapport över bristfälliga avträden inom Luleå stad och Bergviken 

bordlades till ett kommande sammanträde. 

 

  Som ovan 

  Vid protokollet: 

  F.Rosengren 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 maj 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund och Sander. Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 1 innevarande maj. 

 

§2. 

Sedan föreningen Vita Bandets i skrivelse gjorda anhållan, att staden ville förlänga den 

avloppsledning, som finnes i samband med vattenledningen å Gültzauudden, bordlagts för 

att behandlas i samband med eventuellt beslut om anordnande av vattenklosett med urinoar 

invid kägelbanan, beslutade nu nämnden att förlänga avloppsledningen för en kostnad av 60 

kronor; och skulle därest beslut fattades att anordna förutnämnda vattenklosett med urinoar 

ledningen inledas dit. 

Protokollet förklarades genast justerat. 



 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 3/6 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 6 maj 1916. 

 

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

Schultz, Sjöstedt, Lindqvist och Forsgren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 10 nästlidne april. 

 

§2. 

Sedan tekniska nämnden med anledning av Kommunala Centralbyråns skrivelse den 25 

nästlidne april rörande lån ur pensionsförsäkringsfonden i bostadsändamål genom 

protokollsutdrag hemställt att drätselkammaren ville på i protokollet angivna skäl till Kungl. 

Pensionsstyrelsen anmäla Luleå stad till erhållande av ett lån av 110000 kronor ur 

pensionsförsäkringsfonden för ifrågavarande ändamål, beslutade drätselkammaren bifalla 

vad tekniska nämnden föreslagit; och skulle protokollet i denna del genast justeras. 

 

§3. 

Styrelsen för Centralförbundet för Socialt arbete hade i skrivelse till drätselkammaren med 

framhållande av att arbetet å bostadsfrågans olika områden tagit allt större omfattning och 

att intresset för de mindre bemedlades bostadsförhållanden och för vidtagande av lämpliga 

åtgärder för deras förbättring spritts i vida kretsar gjort förfrågan, huruvida 

drätselkammaren är villig att låta representera sig vid en bostadskongress i Stockholm denna 

höst; och hade avgiften för kongressdeltagare föreslagits till 5 kronor. 

Som bostadsfrågan ur flera synpunkter måste anses viktig för Luleå stad, beslutade 

drätselkammaren att föreslå, att Stadsfullmäktige ville låta staden representera sig å 

kongressen i fråga. 

Protokollet blev i denna del genast justerat. 

 

§4. 

Källarmästarne G. & J.Edberg hade i skrivelse till drätselkammaren dels med hänvisning till 

§ 5 av det mellan dem och drätselkammaren upprättade kontrakt anhållit att staden ville 

godtaga en årlig hyra av 12000 kronor efter det att hotellet blivit fråntagen den 

förtjänstmöjlighet, som hotellinnehavarne beräknat å den tid, å vilken de enligt Konungens 

Befallningshavandes bestämmelse ej äga rätt att utskänka spirituosa dels ock hemställt att 

kontraktets § 1 mom 1 måtte tolkas så, att staden icke endast har skyldighet att underhålla 

vatten och avloppsledningarna d.v.s. reparera dem och hålla dem i stånd utan även att vid 

behov ombesörja deras rensning. 



Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att då i kontraktet, § 5 mom 1 

punkt 2 bestämts att avsevärd inskränkning i utskänkningsförhållandena icke skulle anses 

vara för handen, därest tiden för utskänkningen inskränktes till kl. 11 e.m. med rätt för de 

gäster, som uppehålla sig å utskänkningslokalerna, att där kvarstanna till kl. 12 på natten, 

men Konungens Befallningshavande medgivit utskänkningens fortsättande till kl 11.30 e.m. 

avslå källarmästarnes framställning vad rör nedsättningen av hyran, då detta medgivande 

helt visst fullt ut uppväger den gjorda inskränkningen i förmiddagsutskänkningen samt 

att beträffande frågan om stadens skyldighet till icke blott underhåll utan även 

resning av ledningarna remittera ärendet till stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§5. 

Under behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll förtecknade ärende 

aflägsnade sig herr Schultz med kammarens tillstånd från sammanträdet. 

 

§6. 

Sedan stadsbokhållaren A.Glaas avlidit den 24 nästlidne april, hade stadskamreraren i 

skrivelse till drätselkammaren föreslagit att kammaren ville till stadsbokhållare förordna 

kontorsskrivaren å drätselkontoret Georg Ohlson, räknat f.o.m. den 1 innevarande maj, samt 

att i händelse av bifall härtill till kontorsskrivare från samma tid utse fröken Elsa Johansson, 

vilken tjänstgjort som biträde å drätselkontoret under cirka 6 månader. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren första att efter votering med 5 

röster mot 4 utse kontorsskrivaren Georg Ohlson till stadsbokhållare räknat f.o.m den 1 

innevarande maj, varvid minoriteten, som utgjordes af herrar Fernlund, Nilsson, Sander och 

Sandström, röstade för att val av innehavare av befattningen skulle ske först efter det 

ansökningar å tjänsten blivit infordrade. 

Beträffande vidare kontorsskrivarebefattningen beslutade drätselkammaren att hos 

stadsfullmäktige föreslå sådan omreglering av befattningen att den alternativt kunde 

besättas med kvinnlig innehavare, i vilket fall arvodet skulle utgöra 1500 kronor, därav 1200 

kronor i lön och 300 kronor i tjänstgöringspenningar, samt 3 ålderstillägg å 150 kronor att 

utgå efter 5, 10 och 15 års tjänst i ordinarie anställning; och skulle tills stadsfullmäktige 

fattade beslut i saken fröken Elsa Johansson förordnas att under vakansen upprätthålla 

kontorsskrivarebefattningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8 maj 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Lindqvist och Forsgren. Brandchefen. 



 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 10 nästlidne april. 

 

§2. 

Sedan stadskamreraren inkommit med yttrande över hamndirektionens hos 

stadsfullmäktige gjorda hemställan att hamnens förvaltning måtte helt och hållet skiljas från 

drätselkammaren, hade ekonominämnden vid sammanträde den 13 nästlidne mars beslutit 

att uppskjuta behandlingen av ärendet för att bereda nämndens ledamöter tillfälle att 

närmare sätta sig in i handlingarna i ärendet. 

Vid nu företagen förnyad föredragning av ärendet beslutade nämnden att anhålla hos 

hamndirektionen att direktionen ville till drätselkammaren inkomma med yttrande över 

stadskamrerarens i ärendet avgivna yttrande och förslag. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktiges ordförande till drätselkammaren överlämnat Länsstyrelsens 

skrivelse den 25 nästlidne februari med anhållan, att drätselkammaren måtte yttra sig över 

av Kungl. Statistiska Centralbyrån utarbetade förslag till nytt formulär till det statistiska 

sammandrag av stadens granskade räkenskaper, som staden har att årligen avgiva till 

Statistiska Centralbyrån, beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet att 

kammaren icke hade något att erinra mot formulärets fastställande. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna följande inkomna utdrag av stadsfullmäktiges 

protokoll den 11 mars 1916, nämligen 

1:o) ang. utfärdad fullmakt för drätselkammaren och för framtiden anföra besvär i 

mantalsskrivningsfrågor; 

2:o) ang. avslag å Brita Holmvalls begäran om pension; 

3:o) ang. beviljat årligt understöd till Helmer Wikströms änka; 

4:o) ang. avslag å slumsystrarnas begäran om fri ved. 

 

§5. 

F.d. brandmannen C.Lundberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om 

utbekommande av portionsersättning för sammanlagt 22 dagar, under vilka dagar Lundberg 

vårdats i sitt hem dels på grund av olycksfall dels på grund av annan sjukdom. 

Sedan brandchefen, under framhållande att ett bifall till framställningen skulle strida mot 

vad förut tillämpats, avstyrkt Lundbergs anhållan, beslutade nämnden att avslå 

framställningen. 

I samband härmed beslutade ekonominämnden att uppdraga till brandchefen att inkomma 

med förslag till bestämmelser för brandmanskapet rörande under vilka villkor manskapet 

skall erhålla semester, dess avlöningsvillkor vid sjukdom och olycksfall m.m. 

 

§6. 

Sedan brandkårens tvätterska Lydia Sundström i skrivelse till drätselkammaren begärt 

förhöjning av nu avtalat accord å tvätt för brandkåren, beslutade nämnden, på tillstyrkan av 

brandchefen, att höja priset å tvätt från 28 ½ öre pr kg till 40 öre pr kg. 

 



§7. 

Hyreskontrakt med J.Lannge och M.Gråberg skulle, därest de så önskade, avslutas på 5 ¼ 

resp 5 år från uppsägelsen. 

 

§8. 

Stadsbokhållaren A.Glaas, som under år 1916 till sin död den 24 nästlidne april tjänstgjort 32 

dagar av 114, varför drätselkontoret med stöd av gällande bestämmelse avdragit hans 

tjänstgöringspenningar för 82 dagar, skulle äga att återfå Kr. 66:66 eller 

tjänstgöringspenningarne för trettio dagar, vilka skulle anses som semester. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 maj 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Aurén och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollen för den 11 och 20 april upplästes och justerades. 

 

§2. 

J.Öhman hade i skrivelse anhållit att utanför sin lägenhet å Mjölkudden få uppföra en 

båtbrygga om ungefär 2,5 meters längd och 1,5 meters bredd till ett vattendjup av 1,25 meter 

vid medelvattenstånd. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen, under villkor, att 

bryggan bygges på sådant sätt, att den i färdigt skick kan av Hamnmästaren godkännas; och 

skulle sökanden å Hamnkontoret göra anmälan när bryggan blir färdig för avsyning. 

 

§3. 

Atle Burman har anhållit att från Hamnens förråd få inköpa eller låna en torr bjälke. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att till sökanden försälja en dylik bjälke 

till ett pris, som Hamnmästaren ägde bestämma. 

 

§4. 

Atle Burman hade anhållit att kostnadsfritt få låna virke från de s.k. flödbryggorna för att 

användas vid bryggan nedanför kv. ’Laken’, och hade han förbundit sig att i oskadat skick 

återställa virket. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen på de villkor 

sökanden föreslagit. 

 



§5. 

I skrivelse hade Hamnmästaren, under framhållande att det vid hamntaxans tillämpning för 

icke fackmän visat sig vara omöjligt att avgöra, huruvida vissa slag av smidesjärn vore att 

hänföra till manufaktursmide eller ej, och då hamnavgiften för alla andra slag av järnvaror 

vore 5 öre per 100 kg., hemställt att Direktionen måtte hos Stadsfullmäktige begära att taxan 

för likformighetens skulle ändras därhän, att avgiften för plåtkärl och manufaktursmide 

nedsättes till 5 öre per 100 kg. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att i enlighet med vad Hamnmästaren 

sålunda hemställt avlåta skrivelse till Stadsfullmäktige. 

 

§6. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag av Drätselkammarens tekniska nämnds 

protokoll angående reparation av tullvaktrummen i saluhallsbyggnaden. 

 

§7. 

Vita bandets trädgårdskomité hade anhållit att även innevarande sommar för potatisodling 

få åt sig upplåtet samma hamnen tillhöriga område som föregående år eller området 

nedanför brandstationen. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att åt nämnda föreningen även för denna 

sommar upplåta ovannämnda område dock under villkor 

att området hålles i snyggt och ordentligt skick; 

att grävning eller plöjning ej sker så djupt att det underliggande gruset bringas i dagen; 

att området efter användning återställes i samma skick, som det befinner sig vid 

upplåtelsens början. 

Tillika skulle föreningen meddelas att föreningen sannolikt icke kunde påräkna att vidare få 

åt sig upplåtet området ifråga. 

 

§8. 

Hamnspårtillsyningsmannen Axel Björk hade anhållit att från och med innevarande år få 

komma i åtnjutande av fast årslån, och att hans lön dessutom måtte regleras. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att, då Stadsfullmäktige bestämt icke 

blott att befattningen, som av sökanden bekläddes, skulle vara med innehavare besatt under 

åtta månader av året utan jämväl bestämt arvodet till befattningshavaren, förklarad sig 

hindrad att upptaga ärendet till behandling, men skulle sökanden hänvisas till 

Stadsfullmäktige. 

 

§9. 

Föredrogs och lades till handlingarna bevis om verkställd inventering av hamnens effekter. 

 

§10. 

Föredrogs och lades med godkännande till handlingarna Hamnmästarens kassarapport för 

april månad. 

 

§11. 

På sätt protokollet för den 11 april 1916 utvisar hade herr Ordföranden och Hamnmästaren 

erhållit i uppdrag att underhandla med vederbörande trafikinspektör om erhållande av 



vagnsväxling å hamnspåret oftare än hittills varit vanligt eller om dessa underhandlingar 

icke gåve önskat resultat, söka förhyra häst för erforderlig växlings verkställande. 

Herr Ordföranden meddelade nu, att enligt vad vederbörande trafikinspektör förklarat, 

hänvändelse borde ske till distriktsförvaltningen för erhållande av önskad vagnsväxling, 

ävensom att vagnsväxling med häst svårligen torde kunna åvägabringas. 

Med anledning härav beslöt Hamndirektionen att hos Statens järnvägars distriktsförvaltning 

i Luleå hemställa, huruvida förvaltningen vore villig att mot en viss avgift per vagn åtaga sig 

att verkställa, förutom utförandet och avhämtandet av vagnar, vagnsväxlingen å hamnspåret 

i det omfång, som kan finnas vara nödigt för trafikens gilla gång och till förhindrandet av 

onödigt uppehåll av vagnar. 

 

§12. 

Genom annons hade tillkännagivits att Ansökningar till två extra hamnpolis befattningar 

kunde till Hamndirektionen ingivas och hade till denna dag ett tjugotal ansökningar 

inkommit. 

Efter genomgåendet av ansökningarna beslöt Hamndirektionen att till extra hamnpoliser för 

innevarande års seglation antaga furiren Karl Krook och e.vaktkonstapeln E.F.Holmdahl. 

 

§13. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt 

Justerat den 13 juni 1916 

Gustaf Burström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 maj 1916. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Ullman, Wester, Olsson, Wahlgren och stadsingenjören. 

 

§29. 

Utsågs herr Flemström att leda dagens förhandlingar. 

 

§30. 

Protokollet för den 12 april 1916 föredrogs och justerades. 

 

§31. 

På därom gjort framställning beviljades Tornedalens skidfabrik anstånd till den 1 oktober 

1916 med borttagande av de med nämndens tillstånd uppförda provisoriska byggnaderna å  

tomterna n:ris 184 i kvarteret Laxen och 21 i kvarteret Tigern, varjämte nämnden med 

anledning av en i samma ansökan gjord förfrågan förklarade sig icke hava något att erinra 

emot en tilltänkt sammanslagning av tomterna n:ris 11 och 21 i kvarteret Tigern till en tomt. 



 

§32. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsbolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning anordna tvenne vindsrum i fastigheten n:r 5 i kvarteret Flundran. 

Som höjden mellan golv och tak vore otillräcklig på grund av takets lutning och lutningen i 

varje fall betydligt överstege den av nämnden förut medgivna bredden, 30 centimeter, beslöt 

nämnden avslå framställningen. 

 

§ 33. 

Hos byggnadsnämnden hade målaren O.Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning utföra en del ändringar å fasaden till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret 

Hackspetten. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§ 34. 

Hos byggnadsnämnden hade tågmästaren O.H.Camitz anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 5 i kvarteret Björnen. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor dels att huset lades 

på ett avstånd av 6 meter från Magasinsgatan dels att byggnadsordningens föreskrifter 

noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§35. 

Sedan Konungens Befallningshavande anmodat nämnden inkomma med upplysningar i 

vissa avseenden till komplettering av det av stadsfullmäktige den 26 mars 1915 antagna 

förslag till sådan ändring i gällande stadsplan, som bleve en följd av stadsfullmäktiges beslut 

den 14 september 1911 rörande södra hamnplanens ordnande, hade stadsingenjören, i 

ärendet hörd, inkommit med förslag till yttrande. 

Efter föredragning härav beslöt nämnden avgiva yttrande till Konungens 

Befallningshavande i enlighet med vad stadsingenjören sålunda föreslagit. 

 

§36. 

Beslöt nämnden uppdraga åt sin sekreterare att i stadens tidningar kungöra 

stadsfullmäktiges beslut den 26 mars 1915 angående ändring i stadsplanen över södra 

hamnområdet. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§37. 

Beslöt nämnden uppdraga åt sin sekreterare att i stadens tidningar kungöra 

stadsfullmäktiges beslut den 20 april 1916 angående ny stadsplan för den s.k. nya stadsdelen 

norr om Lulsundsgatan och väster om järnvägen. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§38. 

Hos byggnadsnämnden hade kassören Axel Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning inreda en lägenhet om ett rum och kök på vinden i boningshuset å tomt 

n:r 3 i kvarteret Räven. 



Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor dels att järnstegar 

anbraktes från bägge rummen så, att en person kunde gå på dem mellan stegen och väggen, 

dels att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Ullman, enär han ansåg, att huset redan förut vore 

synnerligen eldfarligt, vadan ansökningen ur eldsäkerhetssynpunkt borde avslås. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 18 maj 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, 

Westerberg, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, 

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

Nilsson, D. Andersson, Sölwén, Gillqvist, Widlund, Fru Bohlin och Herr Svensén, varemot 

som frånvarande antecknades Herrar Thurfjell, Edström, Hage, Forsgren och Schultz. Av 

dessa hade Herr Thurfjell anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de övriga 

hade ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte övervar Herr t. f. Borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§l. 

Utsagos Fröken Svensson och Herr Lindgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 23 

innevarande maj 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 april förda protokoll. 

 

§3. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Lindgren föreslagit, att Stadsfullmäktige 

måtte besluta att uppdraga åt en kommitté av 5 personer att utreda frågan om lämpligaste 

sättet att på ett för staden verkligen tillfredsställande sätt ordna indrivningen av oguldna 

skatter och vad som därmed sammanhänger. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att till en början anhålla om Magistratens yttrande över motionen. 

 

§4. 

Byggmästaren J. Johansson hade till Hälsovårdsnämnden ingivit en på honom ställd räkning 

å Kr. 6: 75, utgörande kostpängar för Ester Johansson under hennes vistelse å stadens 

epidemisjukhus den 6—14 november 1915 med anhållan, att Nämnden ville betala 



räkningen, enär Ester medföljt till sjukhuset endast för att biträda vid skötsel av sin treåriga 

syster Elsa, vilken intagits för skarlakansfeber. 

Med godkännande till betalning av räkningen hade Hälsovårdsnämnden beslutit att hos 

Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande att framdeles i de fall Stadsläkaren prövar 

skäligt betala kosten å sjukhuset för de personer, som åtfölja de sjuka för att biträda vid deras 

skötsel. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Hälsovårdsnämndens förslag. 

 

§5. 

Efter föredragning av Brandchefens berättelse över Luleå stads brandväsende, 

brandstyrkans verksamhet samt därmed sammanhängande förhållanden under år 1915 

beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att lägga densamma till 

handlingarna. 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en av O. R. Marklund gjord 

anhållan, gående ut på att Luleå stad i stället för att sälja den s. k. Stabsgärdan skulle 

bortarrendera den åt honom för en tid av 50—75 år, hade Stadskamreraren i avgivet 

yttrande, under erinran att arrendelägenheten i fråga, med vilken avsågs den del av 

Moritsängen, som ligger väster om järnvägen, för närvarande vore utlämnad till annan 

person på tioårigt arrende, hemställt om avslag å ansökningen. 

Drätselkammaren hade därefter, under hänvisning till vad Stadskamreraren i sitt yttrande 

anfört, hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå Marklunds ansökan. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att avslå ansökningen. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en skrivelse från Kungl. 

Mynt- och Justeringsverket med begäran om åtgärders vidtagande för anskaffande av 

lämplig justeringsverkstad och bostad åt justeraren i 51 och 52 distrikten. 

Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet föreslagit, att Stadsfullmäktige ville till 

Kungl. Mynt- och Justeringsverket avgiva det yttrande, att Fullmäktige under nu rådande 

bostadsbrist icke anse sig kunna vidtaga någon åtgärd för anskaffande av bostad och 

verkstad för justeraren i fråga, med hänvisning dock till de sannolikt gynnsammare 

hyresförhållanden, som här väntas inträda instundande höst, samt att Stadsfullmäktige icke 

längre kunna vidhålla sitt år 1912 uttalade krav på att justeraren i distrikten N:o 51 och 52 

skall hava sin bostad i Luleå. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville såsom sitt eget godkänna det 

av Drätselkammaren föreslagna yttrandet i ärendet. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att såsom svar å Kungl. Mynt- 

och Justeringsverkets skrivelse meddela, att Fullmäktige under nu rådande bostadsbrist icke 

anse sig kunna vidtaga någon åtgärd för anskaffande av bostad och verkstad åt justeraren i 

fråga, under hänvisning dock till de sannolikt gynnsammare hyresförhållanden, som här 

väntas inträda instundande höst. 

Detta beslut fattades efter votering med 17 röster mot 7, vilka avgåvos för bifall till 

Beredningsnämndens förslag oförändrat. 



 

§8. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren och Planteringsnämnden remitterat Herr 

Carlgrens hos Fullmäktige väckta motion om ett anslag av 2,000 kronor av brännvinsmedlen 

till ordnande och förskönande av Gültzauudden. 

Med anledning härav hade Drätselkammaren och Planteringsnämnden sammanträtt till 

gemensamma överläggningar i saken samt efter infordrade utredningar, 

kostnadsberäkningar m. m. enats om att hos Stadsfullmäktige föreslå följande åtgärder: 

l:o) att en strandväg om 2 meters bredd anlägges 

enligt bilagd karta för en kostnad av  2,000: — 

2:o) att de öppna planerna iordningställas genom bort- 

tagning av sten, mindre planering, komplettering av mat¬ 

jorden och insåning av gräsfrö   500: — 

3:o) att skogen gallras och upprensas, varvid torra träd 

borttagas   50: — 

4:o) att å stränderna befintliga spånutfyllnader bort- 

tagas, så att den naturliga stranden återvinnes   900: — 

5:o) att den lösa stenen borttages med undantag av  

den, som ligger å själva stranden  350: — 

6:0) att avträdesbyggnaden vid den 8-kantiga paviljongen borttages och ersättes med en 

klosett, som inredes i paviljongen  150: — 

              Transport 3,950: — 

                                                                        Transport 3,950: — 

7:o) att urinoairen vid den 8-kantiga paviljongen borttages och att i dess ställe anlägges en 

för allmänheten avsedd  

vattenklosett rned urinoir invid kägelbanan       500: — 

8:o) att skidbacksbyggnaden borttages av ägarne utan kostnad för staden 

9:o) att tennisbanan borttages och eventuellt ersattes med en jordbana, placerad i sydöstra 

partiet av Gültzauudden 

enligt närmare anvisning av Drätselkammaren      405: — 

tillhopa kronor 4,855: — 

Beträffande tennisbanan hade den ifrågasatta jordbanan föreslagits endast under 

förutsättning, att en enskild tennisklubb anmäler sig villig att förbinda sig att förhyra 

tennisbanan mot årlig avgift beräknad efter 5 proc. å stadens kostnad för anläggningen, 

varvid tillika det nuvarande skyddsnätet skulle överlåtas på klubben. 

 

Vad vidare beträffar renhållningen och tillsynen av Gültzauudden hade Drätselkammaren 

tänkt sig en sådan anordning, att en parkvakt skulle anställas med bostad om 2 rum och kök 

i västra delen av tennispaviljongen, vars östra hälft fortfarande skulle disponeras av 

tennisklubben; och skulle parkvakten avlönas med förutnämnda fria bostad, eventuellt även 

med inkomsten från kägelbanan och kabinettet för allmänheten. 

Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad 

Drätselkammaren och Planteringsnämnden sålunda föreslagit, dock med den ändring att 

punkten om skidbackens borttagande bortfaller, samt besluta, att erforderligt anslag 4,855 

kronor skulle utgå av brännvinsmedelsfonden. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bevilja de i punkterna 1, 2, 3, 

5, 6, 7 och 9 här ovan upptagna anslag å ett sammanlagt belopp av 3,955 kronor att utgå av 



brännvinsmedelsfonden samt att rörande det i punkt 4 omförmälda anslag till borttagande 

av å stränderna befintliga, spånutfyllnader remittera ärendet i denna del till 

Hamndirektionen med förfrågan, huruvida ej denna kostnad kunde anses vara av den 

beskaffenhet, att den borde gäldas av hamnmedlen. 

Beträffande det i punkt 8 upptagna förslag om åläggande för ägarne av skidbacken att utan 

kostnad för staden borttaga densamma vägrade Ordföranden att framställa proposition på 

detta förslag, enär till Stadsfullmäktiges prövning förelåge en vid senaste sammanträde till 

Drätselkammaren remitterad framställning om tillstånd att få hava skidbacken kvarstående. 

 

§9. 

Enär det vid inrättandet av Drätselkontorets lokaler för Drätselkammarens sammanträden 

avsedda sessionsrummet uteslutande disponeras av kronokassören och hennes biträden 

samt Drätselkammaren och dess nämnder för den skull nödgats förlägga sina sammanträden 

till Stadsfullmäktiges sessionssal, hade olägenhet uppstått med anledning av att telefon icke 

funnes uppsatt i Stadsfullmäktiges lokaler, varigenom möjlig-het saknades dels för 

Drätselkammaren att per telefon inhämta en eller annan för ärendes behandling nödvändig 

upplysning, dels för ledamöterna att kunna under sammanträdena anträffas i och för ibland 

viktiga meddelanden o. d. 

För undanröjande av dessa olägenheter hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige 

anhålla om bemyndigande att låta uppsätta telefon på lämplig plats i Stadsfullmäktiges 

lokaler. 

Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

Drätselkammarens förslag samt bestämde, att kostnaden för telefonens uppsättande skulle 

utgå av tillgängliga medel. 

§10. 

Stadskamreraren hade i enlighet med av Drätselkammaren erhållet uppdrag att med 

anledning av inkomna ansökningar avgiva yttrande i samband med förslag till fördelning av 

de under rubrik 35 i innevarande års stat till diverse sociala ändamål avsatta 2 proc. av 

brännvinsmedel, Kr. 839: 12, föreslagit följande fördelning av medlen: 

Folkbibliotekets läsrum för åren 1915 och 1916     Kr. 350: — 

Nykterhetsfolkets sjukkassa avdeln. 206 och Nykterhets- 

vännernas sjukkassa, avdeln.  105 å 35:—  » 70: — 

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avdeln. 6 » 35: — 

Norrbottens distriktloge av S. S. U. H.     » 75: — 

Nationalgodtemplarordens 3 loger i  Luleå á 35: —   » 105: — 

Luleå arbetsstuga     » 200: — 

eller tillsammans Kr. 835: — 

 

Drätselkammaren hade med hänvisning till vad Stadskamreraren i sitt yttrande anfört hos 

Stadsfullmäktige hemställt om bifall till förenämnda förslag med hemställan tillika, att för 

utbekommande av anslagen måtte fästas det villkor, att redogörelse för medlens användning 

skall lämnas till Drätselkammaren. 

Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden detta Drätselkammarens förslag. 

 

§11. 



Styrelsen för Centralförbundet för socialt arbete hade i skrivelse till Drätselkammaren, med 

framhållande av att arbetet å bostadsfrågans olika områden tagit allt större omfattning och 

att intresset för de mindre bemedlades bostadsförhållanden och för vidtagande av lämpliga 

åtgärder för deras förbättring spritts i vida kretsar, gjort förfrågan, huruvida 

Drätselkammaren vore villig att låta representera sig vid en bostadskongress i Stockholm 

denna höst; och hade avgiften för kongressdeltagare föreslagits till 5 kronor. 

Som bostadsfrågan ur flere synpunkter måste anses viktig för Luleå stad, hade 

Drätselkammaren beslutit föreslå, att Stadsfullmäktige ville låta staden representera sig å 

kongressen i fråga. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att med bifall till Drätselkammarens förslag till ombud vid kongressen 

utse konsistorienotarien A. Carlgren samt till ombudet bestämma en ersättning att utgå av 

tillgängliga medel, beräknad efter 2:a klass på järnväg samt 11 kronor i dagtraktamente jämte 

kongressavgiften. 

Därjämte beslöto Stadsfullmäktige att till suppleant för Herr Carlgren, i fall han skulle blifva 

förhindrad att inställa sig till kongressen, utse schaktmästaren O. Sander. 

 

§12. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Carlgren  föreslagit, att 

Stadsfullmäktige ville besluta att tillsätta en kommitté med uppdrag att undersöka 

omfattningen av bostadsbristen inom staden samt till Stadsfullmäktige inkomma med det 

yttrande och förslag vartill denna utredning må anses giva anledning. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige med bifall till motionen ville för 

den ifrågasatta undersökningen tillsätta en kommitté av fem personer samt till medlemmar i 

denna kommitté utse konsistorienotarien A. Carlgren som sammankallande, schaktmästaren 

O. Sander, inspektören A. Gullberg, stadsbyggmästaren J. Wikberg och 

redaktionssekreteraren E. Lindberg. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att med bifall till motionen till 

medlemmar i den föreslagna kommittén utse  konsistorienotarien A. Carlgren, inspektören 

A. Gullberg, sammankalllande, stadsbyggmästaren J. Wikberg, snickaren E. Hartzell och 

verkmästaren J. Bergling. 

 

§13. 

På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid 

realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, bankdirektören S. 

Forsgren, trafikdirektören A. Svensson, rektor G. Norrby och tullförvaltaren J. Vleugel. 

 

§14. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Nilsson föreslagit, att Stadsfullmäktige 

måtte besluta att uppdraga åt en komitté att utreda, huruvida icke staden kunde övertaga 

mjölkhandeln eller, om en sådan lösning ansåges outförbar, hos producentföreningen 

utverka sådana garantier för handelns ordnande, att stadens befolkning erhåller erforderlig 

mjölk av bästa beskaffenhet och till skäligt pris. Vid behandling av detta ärende beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att remittera detsamma till stadens 

livsmedelsnämnd för åstadkommande av den ifrågasatta utredningen. 

 

§15. 



Sedan Stadsfullmäktiges ordförande till Drätselkammaren överlämnat Länsstyrelsens 

skrivelse den 25 nästlidne februari, med anhållan att Drätselkammaren måtte yttra sig över 

ett av Kungl. Statistiska Centralbyrån utarbetat förslag till nytt formulär till det statistiska 

sammandrag av stadens granskade räkenskaper, som staden har att årligen avgiva till 

Statistiska Centralbyrån, hade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet förklarat, att 

Kammaren icke hade något att erinra mot formulärets fastställande. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att instämma i Drätselkammarens yttrande. 

 

§16. 

Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från tillsyningsmannen V. Oskarsson med 

uttalande av ett tack för den välvilja Stadsfullmäktige visat honom genom sina beslut om 

hans löneförmåner och tjänsteårsberäkning m. m. 

 

§17. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Hamndirektionens framställning om hamnens övertagande av utprickningen i 

Altappssundet; 

2:o)  Hamndirektionens förslag om nedsättning av hamnavgiften för plåtkärl och 

manufaktursmide; 

3:o) Hälsovårdsnämndens begäran om anslag för bekostande av vaccinering av 

ovaccinerade; 

4:o)  Sällskapet W: 6  begäran om s. k. klubbrättigheter; 

5:o)  f. Bergmästaren A. Tryséns avsägelse av uppdraget som delegerad för förvaltningen av 

byggnadsfonden vid läroverket. 

 

§18. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Folkskolestyrelsens anhållan om ökat anslag till skolhusbyggnaden i Karlsvik; 

2:o)  Bodens Elektriska aktiebolags begäran om ersättning för lidna förluster vid utförande 

av elektrisk belysningsanläggning i Karlsviks skolhus; 

3:o) Rob. Johanssons begäran att få arrendera ett område av Moritzängen; 

4:o)  Hälsovårdsnämndens förslag om förhöjning av ersättningen för kosthåll vid 

epidemisjukhuset; 

5:o)  Kungl. Kommerskollegii skrivelse med en del anmärkningar mot hamnens räkenskaper; 

6:o)  Hamndirektionens skrivelse ang. uppskov med iordningställande av vissa delar av 

Södra Strandgatan och Skomakaregatan; 

7:o) Hamndirektionens skrivelse angående anställande under instundande seglation av 

ytterligare en extra polisman för hamnen; 

8:o)  Vita bandets begäran om anslag å 150 kronor till understödjande av föreningens 

potatisodling. 

§ 19. 

Till Hamndirektionen och Lönenämnden remitterades en framställning om löneförhöjning 

från hamnspårstillsyningsmannen A. Björk. 

 

§20. 



En skrivelse från Konungens Befallningshavande angående åtgärders vidtagande för 

avhjälpande av den mångenstädes hotande bostadsbristen remitterades till den vid dagens 

sammanträde tillsatta bostadskommittén. 

 

§21. 

Till Hälsovårdsnämnden och Folkskolestyrelsen remitterades Herr Carlgrens motion om ett 

anslag å 500 kronor för år 1917 för anordnande försöksvis av tandvård för obemedlade barn i 

stadens folkskola. 

 

Som ovan. 

 

 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund, Anna Svensson, C. Lindgren.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 19 maj 1916. 

 

Närvarande: Ordf hr A.Gullberg, hr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, 

V.Oskarsson, O.E.Wester, G.Landström samt undertecknad, sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr D.Andersson och K.H.Hultström. 

 

§2. 

I enlighet med kommitterades förslag beslöt folkskolestyrelsen, att de mot folkskolläraren 

P.Hallborg framställda anmärkningarna ej skulle föranleda annan åtgärd från styrelsens sida 

än att överläraren anmodades lämna de direktiv för undervisningen som kan anses nödiga. 

Så väl kommitterades rapport som överlärarens särskilda skrivelse skulle tillställas hr 

Hallborg. 

 

§3. 

Styrelsen beslöt, att särskild avgångsexamen skulle i samband med årsexamen hållas i 

Karlsvik och Mjölkudden. Till censorer vid avgångsexamen i Karlsvik utsågs hrr O.E.Wester 

och K.H.Hultström med hrr O.Åhrström och G.Landström som suppleanter samt i 

Mjölkudden hrr M.Lindqvist och V.Oskarsson med hrr G.Nyberg och B.A.Holmén som 

suppleanter. 

 

§4. 

Följande tider för examina fastställdes: 

Avgångsexamen i staden tisdagen den 27 maj kl 10-12 f.m. 



Examen i Mjölkudden tisdagen den 30 maj kl 10-12 f.m., i Notviken samma dag kl 1-2 e.m. 

och i Karlsvik samma dag kl. 4-6 e.m. 

Årsexamen i Staden onsdagen den 31 maj kl 10-12 f.m. med avslutning i kyrkan kl 1 e.m. 

Småskolorna skola överallt börja en timme senare än folkskolorna. 

 

§5. 

Skolstyrelsen beslöt, att ersättning åt sjukvikarier och timlärare skulle utgå även för tiden 15-

30 jan, då skolan var inställd på grund av smittsam sjukdom. 

 

§6. 

Folkskollärarinnan Gurly Högström och småskollärarinnan Maria Högström hade med stöd 

av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under maj månad. Ansökningarna biföllos. 

 

§7. 

Då kompetent sökande ej anmält sig till vikariatet för fru Gurly Högström, beslöt 

folkskolestyrelsen förordna småskollärarinnan Frida Nilsson att uppehålla [?] vikariat. 

 

§8. 

Till vikarie för fru Maria Högström förordnades småskollärarinnan Fanny Sundgren. 

 

§9. 

E.o. folkskollärarinnan Greta Bohlin hade anhållit om tjänstledighet under maj månad, enär 

hon enligt läkarebetyg vore i stort behov av ledighet för sin hälsas vårdande. 

Folkskolestyrelsen biföll hennes ansökan med villkor, att hon själv avlönar vikarie. 

 

§10. 

Som vikarie för fröken Greta Bohlin godkändes småskollärarinnan Hanna Granström, då 

kompetent vikarie ej stått att erhålla. 

 

§11. 

Då barnantalet i Mjölkuddens småskola ökats så ansenligt, att en uppdelning av skolan visat 

sig nödvändig, beslöt folkskolestyrelsen på [?] av överläraren att ingå till stadsfullmäktige 

med framställning om att en ny småskollärarinnetjänst måtte inrättas från den 1 sept. 1916. 

 

§12. 

Skolstyrelsen beslöt låta inreda en skolsal i Mjölkuddens skolhus, för vilket ändamål 

stadsfullmäktige anslagit ett belopp av 1300:- kr. 

 

§13. 

Styrelsen lämnade ekonominämnden och tillsyningsmannen för skolan i Notviken i uppdrag 

att till ett följande sammanträde upprätta förslag till återbesättande av vaktmästaretjänsten i 

Notviken. 

 

§14. 

Styrelsen beslöt låta inköpa en flagga för Västra skolan. 

 

§15. 



Till protokollet skulle antecknas, att valen av ordinarie folkskollärarinna i Karlsvik och 

Mjölkudden vunnit laga kraft. 

 

§16. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att inköpa en mimiograf för skolans räkning. 

 

§17. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att tjänstgöringsbetyg utfärdats för folkskolläraren 

D.Ekroth och G.Landström samt för folkskolärarinnan Greta Bohlin och Berta Bergman. 

 

§18. 

För stadsbyggmästaren skulle anmälas, att en kakelugn i Västra skolan behöver omsättas. 

 

§19. 

En bilskjuts för [?] till läkare av ett par gossar i Mjölkuddens skola, vilka [?] under en lektion 

i kemi, skulle enligt styrelsens beslut, betalas av skolbarnen. 

 

§20. 

För kännedom hade gjorts framställning om att patentlås måste anskaffas för korridorerna, 

så att dessa kunde hållas avstängda under lektionerna, och att polletter för utdelning till de 

barn, som ha lärares tillstånd att vara inne under rasterna, måtte anskaffas. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att tillsammans med representanter för lärarekåren 

utreda dessa frågor. 

 

§21. 

Tvenne protokollsutdrag från stadsfullmäktige över fullmäktiges beslut angående ny 

instruktion för undersökningsläkaren vid stadens folkskolor o över fullmäktiges beslut 

angående dyrtidstillägg åt stadens lägst avlönade befattningshavare lades till handlingarna. 

 

§22. 

Från ordföranden i Nederluleå sockens barnavårdsnämnd hade inkommit en skrivelse med 

anmälan, att gossen Axel Hedin-Bäckström, vilken enligt uppgift skulle vara boende i Luleå 

stad, hade gjort sig skyldig till vissa förseelser. Ordföranden och överläraren erhöllo i 

uppdrag att utreda frågan. 

 

 Dag som ovan 

 Alf.Gullberg. 

Justerat: 

Herm.Hultström  /P.Edv.Lindmark 

D.Andersson.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 24 maj 1916. 

 



Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman, Wester, Olssson, stadsbyggmästaren 

och stadsingenjören. 

 

§39. 

Protokollet för den 10 maj 1916 föredrogs och justerades. 

 

§40. 

Sedan byggnadsnämnden på sätt protokollet för den 10 maj 1916, § 32, utvisar, avslagit en av 

fastighetsaktiebolaget Spiggen gjord framställning att få inreda tvenne vindsrum i 

fastigheten n:r 5 i kvarteret Flundran, hade bolaget inkommit med förnyad ansökan i ärendet 

och därvid fogat en ritning, utvisande höjdförhållandena i vindsrummen. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen på i ovan omförmälda 

protokoll angivna skäl. 

Emot detta beslut reserverade sig t.f. borgmästaren Sandström, vilken ansåg laga skäl för 

avslag å framställningen ej förefinnes, då medelhöjden i rummen överstege den lägsta 

tillåtna höjden, 2,40 meter. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd d 29 maj 

1916. 

 

Närvarande: Ordf hr O.Åhrström, fröken Märta Bucht, hr K.H.Hultström samt undert. Sekr. 

 

§1. 

De av stadsfullmäktige anslagna medlen till skolresestipendier fördelades så, att 

folkskolläraren O.Bohlin erhöll 100:- kr för en skolresa till Stockholm och folkskollärarinnan 

Hildur Mörtsell 100:- kr för en skolresa till Torne- och Kalixdalarna. 

 

§2. 

Lärarekårens förslag till inköp av undervisningsmateriel för en summa av 607 kr o 98 öre 

bifölls. 

 

§3. 

E.o. folkskollärarinnan Greta Bohlin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och skulle till 

protokollet antecknas, att fröken Greta Bohlin tjänstgjort som vik. Folkskollärarinna vid 

folkskolan inom staden under höstterminen 1914 samt som extra ordinarie lärarinna vid 

Karlsviks folkskola under vårterminen 1915 och läsåret 1915-1916 samt att hon under sin 

tjänstetid i Karlsvik ävenledes undervisat i kvinnligt handarbete. 

Undervisningsnämnden ansåg henne förtjäna så lydande vitsord: 



Undervisningsskicklighet Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och i övrigt leda ungdomens uppfostran Med 

utmärkt beröm godkänd; 

Nit Berömligt; 

Vandel Hedrande. 

 

§4. 

Ansökningar om angång från skolan efter folkskolestadgans § 48 från [?] för Osk.Dalström, 

Sig.Kindqvist, Mary Alm och Klara Berglund blevo bifallna under vilkor, att de 

nästkommande läsår ordentligt bevista ersättningsskolorna. Liknande ansökningar för Helga 

Sundström, [?] Johansson, Ester Antman och Holger Lindqvist blevo avslagna. 

 

§5. 

De av folkskolestyrelsen och lärarekåren vid gemensamt sammanträde den 8 okt. utsedda 

kommitterade för utredande av frågan om utbyte av läroböcker i historia och språkläsn hade 

inkommit med sitt betänkande, varjämte kommitteledamoten D.Ekroth, bilagt en särskild 

tilläggsskrivelse. Kommittén förordade som lärobok i språkläsn S.Nylunds satslära men 

hemställde, att med det definitiva beslutet om dess införande må få anstå, tills nya 

normalplanen fastställts och ny upplaga av boken utkommit. Angående lärobok i historia 

föreslog kommitterade att frågan [?] utbyte må få anstå för att eventuellt upptagas till 

diskussion då normalplanen utkommit. Nämnden uttalade sitt tack till kommitterade för [?-] 

fullt arbete och beslöt hos folkskolestyrelsen förorda bifall till denna framställning. 

 

 Dag som ovan 

 Oskar Åhrström. 

   /P.Edv.Lindmark.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 31 maj 1916. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström och stadsingenjören. 

 

§41. 

Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Verkstäder såsom ägare till fastigheterna 

n:ris 485 och 486 samt större delen av fastigheten n:r 450 inom kvarteret Fågeln anhållit om 

förändring av tomtindelningen inom nämnda kvarter på sätt en ansökningen bilagd karta 

utvisade. 

Vid föredragning härav fann byggnadsnämnden skäligt lämna sökandens granne, ägaren av 

fastigheterna n:ris 487 och 488, gårdsägaren Herman Johansson tillfälle att yttra sig över 

ansökningen inom fjorton dagar efter erhållen del av beslutet, vid äventyr att underlåtenhet 

härutinnan ej komme att hindra ärendets avgörande; och åligger det sökanden att delgiva 

Johansson byggnadsnämndens beslut genom utdrag av nämndens protokoll. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 



  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 maj 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Lindgren, Wikén, Gullberg och Ahlström, fruarna 

Sundström och Johansson, fröken Björkman, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 28 april 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för juni månad föredrogos och godkändes. 

I samband härmed beslöt styrelsen 

 att uppdraga åt vederbörande distriktsföreståndare och vårdare att undersöka 

änkan Hilda Elisabet Sundqvists behov av fattigvård och därest så ansågs nödvändigt lämna 

henne understöd; samt 

 att underrätta Östersunds fattigvårdsstyrelse om att Edfast Åström och hans 

hustru f.o.m. den 1 januari 1916 kommit i åtnjutande av pensionsunderstöd å tillhopa 145 

kronor. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes rapporten över utdelade extra understöd under maj månad, 

slutande å kronor 648:04. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor. 

 

§5. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 16 maj: Emma Emilia Andersson 

den 23 maj: Karl Gunnar Wikström 

den 23 maj: Axel Gösta Wikström 

den 24 maj: Arvid Stenbergs barn (6 st) 

samt att följande utgått, nämligen 

den 9 maj: Isak Stark 

den 9 maj: Nils Petter Utterström 

den 13 maj: K.A.Lundh (till lasarettet) 

den 17 maj: Emma Emilia Andersson. 

 

§6. 



Diakonissans rapport över maj månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen utackordera flickebarnet Saidi Sofia Sundvall hos hemmansägaren Per Johan 

Persson, i Bensbyn. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen utackordera flickebarnet Augusta Engfors hos hemmansägaren Olsson i 

Sunderbyn för ett arvode av 15 kronor per månad. 

 

§9. 

Anmälde vaktmästaren, att ogifta Emma Emilia Andersson måst på grund av sjukdom 

intagas å fattiggården den 16 maj och beslöt styrelsen utsöka kostnaden för hennes underhåll 

ävensom för läkarevård och medicin hos Neder-Luleå kommun. 

 

§10. 

Agnes Elisabet Sundqvist, vilken jämte sina barn intagits åt fattiggården, anhöll nu att få 

flytta därifrån samt erhålla månatligt understöd. 

Vid föredragning härav beslöt styrelsen, att de två äldsta barnen skulle utackorderas genom 

tillsyningsmannen, men att modern och de övriga barnen t.v. skulle kvarbliva å fattiggården. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen sänka skräddaren J.Qveflanders understöd under sommarmånaderna till 30 

kronor per månad, enär det ansågs, att de äldre barnen under denna tid skulle kunna 

bidraga till familjens uppehälle. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Gullberg, vilken yrkade på, att understödet skulle utgå 

med enahanda belopp som förut. 

 

§12. 

Beslöt styrelsen bekosta sanatorievård för N.O.Hedqvists son Sivert. 

 

§13. 

Med anledning av en förfrågan från fattigvårdsstyrelsens ordförande i Gellivare, huruvida 

styrelsen ville bevilja C.G.K.Lifboms barn något understöd, beslöt styrelsen uppdraga åt 

beredningsutskottet att efter utredning ordna saken eventuelt genom barnens utackordering. 

 

§14. 

Beslöt styrelsen bifalla en framställning från fru Anna Berggren i Gammelstad om förhöjning 

f.o.m. den 1 juni av priset för till fattiggården levererad mjölk med ett öre per liter. 

 

§15. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt beredningsutskottet att infordra anbud å uppförande av nytt 

staket vid fattiggården. 

 

§16. 

Maria Holmqvist, som varit intagen å Gellivare lasarett, hade i skrivelse anhållit, att styrelsen 

ville betala lasaretts- och läkarevården med tillhopa 21 kronor, men beslöt styrelsen på 



grund av bristande kännedom, om hjälpen vore av verkligt behov påkallad, f.n. avslå 

ansökningen. 

 

§17. 

En räkning från Stockholms stads hälsovårdsnämnd för vård av Ellen Wingård 

överlämnades till hennes förmyndare, ingenjören Harald Högström. 

 

§18. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Augusta Evelina 

Johansson och Hilda Elisabet Sundqvist. 

 

§19. 

Till handlingarna lades: 

1) Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande 

Anna Magdalena Hedström; samt 

2) Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Erik Isaksson Hvit. 

 

§20. 

Som fattigvårdsstyrelsen nödgats sedan april månad 1915 lämna månatligt understöd till 

förre hotellvaktmästaren Ernst Johan Axelssons hustru Hulda, vilken på grund av styrkt 

sjukdom vore oförmögen att försörja sig och makarnas minderåriga barn, beslöt styrelsen 

förelägga Axelsson att vid påföljd, som stadgas i § 35 mom. 4 av gällande 

fattigvårdsförordning, inom tio (10) dagar efter detta beslut erhållen del inställa sig å 

härvarande fattiggård för att utföra arbete till gäldande av hans skuld till 

fattigvårdssamhället. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§21. 

Sedan Kungl. Medicinalstyrelsen medgivit att stationskarlen H.F.Bergströms dotter Edna 

finge undergå lupusbehandling vid Finseninstitutet i Stockholm, beslöt styrelsen avfordra 

Bergström förbindelse att genom mindre avbetalningar återgälda vad styrelsen kunde 

komma att få vidkännas för flickans resa m.m. 

 

§22. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 20 april 1916, § 5, angående dyrtidstillägg till stadens 

befattningshavare lades till handlingarna. 

 

§23. 

Beslöt styrelsen att hos drätselkammaren och byggnadsnämnden anhålla om tillstånd att 

verkställa en del nödvändiga reparationer å boningshuset å tomt n:r 217 i kvarteret Laxen 

ävensom att å tomten få uppföra ett avträde och ett vedskjul. 

 

§24. 

Uppdrogs åt vederbörande distriktsråd att undersöka, huruvida styrelsen borde tillmötesgå 

Anna Sofia Nilssons begäran att utackordera hennes son Karl Gösta. 

 

§25. 



Konungens Befallningshavandes i Värmlands län utslag i fattigvårdsmål rörande 

A.A.Pettersson – Alverström lades till handlingarna. 

 

§26. 

Sedan handlanden Ture Hagberg förklarat sig icke vilja ställa borgen för sitt 

leveranskontrakt och ej heller underkasta sig böter för bristande leverans, beslöt styrelsen 

låta härvid bero. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

Alfr.Gullberg 

Axel Nilsson 

C.A.Wikén” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 juni 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Schultz, Sjöstedt och Nilsson. 

Stadsingenjören och stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 4 nästlidne maj. 

 

§2. 

Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till drätselkammaren med förmälan, att källarmästaren 

Edberg anmält, att rummen i stadshusets ekonomibyggnad mot Skeppsbrogatan äro mycket 

kalla och omöjliga att uppvärma, föreslagit, att rummen måtte isoleras från kyla genom 

beklädnad av väggarna med papp och spåntade bräder för en kostnad av högst 300 kronor. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla vad stadsbyggmästaren sålunda föreslagit; 

och skulle kostnaden för arbetet täckas med besparade medel å övriga reparationsarbeten i 

stadshuset. 

 

§3. 

Fru Rosa Bucht hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om ersättning med 25 kronor 

för skador å matvaror m.m. som förorsakats henne därigenom att ett vattenledningsrör i 

Skeppsbrogatan sprungit, varvid hennes källare fylldes med det utströmmande vattnet. 

Vid ärendets föredragning beslutade nämnden på tillstyrkan av stadsingenjören att bifalla 

framställningen och skulle beloppet utgå av i staten upptaget anslag för vattenledningens 

underhåll. 

 

§4. 



T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till drätselkammaren avgivit 

följande förslag till tariffer för motorström: 

 

Tariff 1. 

Avseende ström för motordrift med obegränsad användningstid: 

under tiden 15/4 – 15/8. 

för de första 500 kwt.    10 öre pr kwt. 

för följande 14500 kwt.    7,5 öre pr kwt. 

för alla följande kwt.    5 öre pr kwt. 

under övriga tider av året: 

för de första 500 kwt.    25 öre pr kwt. 

för de följande 4500 kwt.    20 öre pr kwt. 

för alla följande kwt.    15 öre pr kwt. 

 

Tariff 1. 

avseende ström för motordrift med begränsad användningstid: 

för de första 500 kwt.    20 öre pr kwt. 

för de följande 4500 kwt.    15 öre pr kwt. 

för de följande 10000 kwt.    10 öre pr kwt. 

för alla följande kwt.    5 öre pr kwt. 

 

Vid tillämpning av tariff 2 tillkommer dessutom en avgift av 10 kronor per år för 

tidtariffmätare, varjämte konsument är skyldig underkasta sig, att tiderna för 

motorströmmens beroende på belastningen bestämmas av elektricitetsverket. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville godkänna, 

vad elektricitetsverkets föreståndare sålunda föreslagit. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

Fritz von Garreltz om ersättning för skada, som han ådragit sig under arbete såsom 

hjälpmontör vid stadens elektricitetsverk. 

Vid ärendets föredragning beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville bevilja 

Garreltz ersättning med en krona per arbetsdag under tiden 20 november – 20 december 

med 26 kronor, för läkarevård med 10 kronor samt för massagebehandling med 9 kronor 

eller tillhopa 45 kronor att utgå ur olycksfallsförsäkringsfonden. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

A.Holm m.fl. att få hava skidbacken å Gültzauudden kvarstående i 25 års tid under villkor 

att den väl underhölls och vårdades. 

Som backen visat sig medföra stora olägenheter för kringstående träd och hindrande för 

framdragandet av den beslutade 2-metersvägen runt Gültzauudden samt i övrigt måste 

anses såsom synnerligen missprydande, beslöt nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville 

ålägga de i staden kvarvarande av de personer, som på sin tid utan tillstånd låtit uppföra 

skidbacken, att borttaga densamma. 

 



§7. 

En från stadsfullmäktige remitterad framställning från kreatursägare i Mjölkudden om 

åtgärder för avhjälpande av bristen på mulbete för deras kreatur remitterades till 

stadsingenjören för yttrande. 

 

§8. 

Efter föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 20 april 1916, § 7, angående försäljning 

till Atle Burman av staden tillhöriga del av tomt n:r 1 i kvarteret Laken för en summa av kr. 

1179:20 beslöt nämnden uppdraga åt stadsingenjören att upprätta köpebrev med Burman å 

nämnda tomtdel. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande och utredning remitterat en av herr 

Nilsson väckt motion om tillsättande av en kommitté med uppdrag att utreda frågan om 

anläggning av vattenledning till Karlsvik och Karlshäll med anslutning till stadens 

vattenledningsnät. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden uppdrag åt en kommitté, bestående av herrar 

Schultz och Sjöstedt, den förstnämnde sammankallande, att jämte stadsingenjören inkomma 

med utredning och yttrande i ärendet. 

 

§10. 

Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll för sammanträdet den 20 

april 1916 beträffande §§ 15, 16 och 18. 

 

§11. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 april 1916, § 17, avslagit garvaren Robert 

Ruthbergs anhållan att få fullborda den nybyggnad han utan stadsfullmäktiges tillstånd 

uppfört å vreten n:ris 134-135, beslutade nämnden uppdraga åt stadskamreraren 

K.H.Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att anhängiggöra och utföra talan emot 

Ruthberg angående borttagande av byggnaden ifråga och skulle utdrag av detta protokoll i 

sådant avseende lända honom till fullmakt. 

 

§12. 

Efter föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 20 april 1916, § 18, angående 

minimiavgift av 5 kronor per år för abonnenter med mätare beslutade nämnden delgiva 

elektricitetsverkets föreståndare detta beslut för iakttagande. 

 

§13. 

I skrivelse till drätselkammaren hade E.L.Bergström m.fl. anhållit om åtgärders vidtagande 

för avhjälpande av arbetslösheten i staden. 

Vid ärendets föredragning beslutade nämnden överlämna skrivelsen till arbetslöshets- och 

hjälpkommittén med tillkännagivande, att arbetena med Gültzauuddens ordnande numera 

påbörjats. 

 

§14. 



Ett av Luleå goodtemplare restaurantförening gjort erbjudande att för ett pris av 400 kronor 

till staden försälja en del å Gültzauuddens restaurant befintlig armatur m.m. remitterades till 

elektricitetsverkets föreståndare för yttrande. 

 

§15. 

En framställning från Luleå goodtemplars restaurangförening om ersättning med 150 kronor 

för iordningställande och utvidgnng av s.k. dansbanan å Gültzauudden remitterades till 

stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

folkskolestyrelsen om ökat anslag till skolhusbyggnaden i Karlsvik. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden infordra stadsbyggmästarens yttrande i 

ärendet. 

 

§17. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

Bodens elektriska aktiebolag om ersättning för lidna förluster vid utförande av elektrisk 

belysningsanläggning i Karlsviks skolhus. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden infordra yttrande i ärendet från 

elektricitetsverkets föreståndare. 

 

§18. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från 

Rob.Johansson att få på 50 års tid arrendera ett område å Moritzängen i och för nyodling. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden infordra stadskamrerarens yttrande i ärendet. 

 

§19. 

Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren 

ville låta anordna två cisterner av stålslipad cement för nedsaltning av kött och fläsk i den 

del av saluhallens källare, som upplåtits åt livsmedelsnämnden. 

Herr ordföranden meddelade, att han, enär ärendet varit av synnerligen brådskande natur, i 

samråd med stadskamreraren uppdragit åt stadsbyggmästaren att låta omedelbart utföra 

arbetet. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden godkänna ordförandens åtgärd; och skulle 

kostnaden för cisternerna, som av stadsbyggmästaren beräknats till 225 kronor, gäldas av 

influtna hyresmedel för av livsmedelsnämnden disponerade lägenheter i saluhallen. 

 

§20. 

En från stadsfullmäktige remitterad skrivelse från hamndirektionen angående uppskov till 

nästkommande år med iordningställande av vissa delar av södra Strandgatan och 

Skomakaregatan föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§21. 

Sedan hamndirektionen i skrivelse till stadsfullmäktige, vilken överlämnats till 

drätselkammaren för kännedom, anmält, att med iordningställande av vissa delar av södra 

Strandgatan och Skomakaregatan, för vilka arbetens utförande i hamndirektionens stat för 



innevarande år funnes upptaget ett anslag av 24700 kronor, skulle få anstå till år 1917, 

beslutade nämnden, som befarade, att inställandet av ett så omfattande arbete kunde komma 

att förorsaka arbetslöshet inom samhället, ingå till stadsfullmäktige med hemställan om 

bemyndigande att under innevarande år få iordningställa Storgatan för en kostnad av 6890 

kronor i enlighet med den plan för nämnda arbete, som funnes intagen i drätselkammarens 

förslag till stat för år 1916. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§22. 

Styrelsen för tekniska skolan hade i skrivelse till drätselkammaren på anförda skäl anhållit, 

att behövliga reparationer måtte genom kammarens försorg utföras under innevarande 

sommar i skolans lokaler i östra baracken, oaktat något anslag för ifrågavarande ändamål ej 

funnes upptaget i 1916 års stat. 

Som de begärda reparationsarbetena i varje fall måste verkställas senast under 

nästkommande år, men fördelarna av att redan nu utföra arbetena vore påtagliga, beslutade 

nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande att under innevarande sommar 

låta utföra reparationsarbetena i skolans lokaler, för ett belopp av 3500 kronor i enlighet med 

ett av stadsbyggmästaren i oktober månad 1915 upprättat kostnadsförslag. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§23. 

Robertsviks ångsåg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få på egen 

bekostnad anordna tvenne vattenposter å stadens huvudvattenledning inom såg- och 

brädgårdsområdet å platser, som skulle närmare anvisas av brandchefen och 

stadsingenjören. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

vattenposterna endast användes för eldsläckningsändamål. 

 

§24. 

Åkaren K.A.Eriksson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få under innevarande 

sommar arrendera slåttern å stadens del av tomt n:r 232 i kvarteret Simpan för ett pris av 8 

kronor. 

Som ifrågavarande tomtdel redan vore utarrenderad till Luleå renhållningsaktiebolag, kunde 

ansökningen icke av nämnden bifallas. 

 

§25. 

En ansökan från fattigvårdsstyrelsen att få verkställa en del reparationer å fastigheten n:r 217 

i kvarteret Laxen remitterades till stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§26. 

Råneå elektriska kraft- och kvarnaktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att 

få förhyra stadens mindre stenkross med tillhörande lokomobil under c:a en månad från 

början av juni. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på tillstyrkan av stadsingenjören bifalla 

ansökningen emot det att bolaget förbunde sig att erlägga en hyra av 125 kronor per månad 

jämte ersättning för slitning av käftar å krossen, att ombestyra och bekosta alla transporter 

samt att återställa krossen och lokomobilen i det skick de befunno sig vid mottagandet. 



Nämnden beslutade vidare uppdraga åt stadsingenjören att verkställa syn å krossen och 

lokomobilen samt upprätta kontrakt med bolaget om deras förhyrande. 

 

§27. 

Sedan stadsbyggmästaren inkommit med förslag till lämplig inredning av bostad i s.k. 

tennispaviljongen åt parkvakten ävensom ett anbud å arbetets utförande för ett pris av 1445 

kronor, beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande att låta för en 

kostnad ej överstigande ovannämnda anbud verkställa inredningen under innevarande 

sommar. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§28. 

Tågmästaren O.H.Camitz hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren 

under innevarande sommar ville låta på stadens bekostnad bortschakta all fyllning och sten 

å tomten n:r 5 i kvarteret Björnen. 

Sedan stadsingenjören meddelat, att staden vore i behov av fyllning för Prestgatan och 

kvarteret Loet, beslutade nämnden bifalla ansökningen. 

 

§29. 

Stadsingenjören hade i skrivelse till drätselkammaren anmält, att elektricitetsverket vore i 

behov av c:a 1000 meter luftisolerad 6 kv.mm koppartråd och 500 meter blank 10 kv.mm 

koppartråd, varför han infordrat anbud härå från Allmänna Svenska Elektriska aktiebolaget 

och elektriska aktiebolaget Fram. Som de ingivna anbuden på grund av de ständiga 

stegringarna i kopparpriserna endast gällde för omgående beställning, hade stadsingenjören 

nödgats telegrafiskt antaga Allmänna Svenska elektriska aktiebolagets offert å luftisolerad 

koppartråd för ett pris av 313 kronor, varjämte han hemställde, att kammaren ville antaga 

elektriska aktiebolaget Frams anbud å blank koppartråd till ett pris av kr. 3:85 pr kg. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden dels godkänna stadsingenjörens åtgärd att 

inköpa luftisolerad koppartråd dels antaga elektriska aktiebolagets Frams anbud å blank 

koppartråd. 

 

§ 30. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av E.A.Salander gjord 

framställning, att staden ville med 400 kronor bidraga till uppförande av en stödjemur mot 

Stationsgatan för fastigheten n:r 182a i kvarteret Hvalen. 

Sedan stadsingenjören uti infordrat yttrande avstyrkt bifall till ansökningen, beslöt nämnden 

på de av stadsingenjören anförda skäl hemställa, att stadsfullmäktige ville avslå 

ansökningen. 

 

§31. 

Anmälde stadsingenjören, att han på grund av hopade göromål av brådskande art ej 

medhunnit vattenledningsverkets årsberättelse för 1915. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt 19 3/7 16 



H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 5 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Nordin, Hjelm och Mattson ävensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Hamndirektionen i skrivelse till Statens järnvägars distriktsförvaltning i Luleå 

anhållit, att Statens järnvägar måtte, förutom utförande och avhämtande av vagnar å stadens 

hamnspår, därstädes verkställa erforderlig växling hade Distriktsförvaltningen nu inkommit 

med förslag till ändrad lydelse av mom g i det mellan Statens järnvägar och Luleå stad 

avslutade kontrakt angående trafikering av stadens hamnspår. 

Vid föredragning av ärendet beslöt Hamndirektionen godkänna den förändrade lydelsen av 

kontraktet i fråga, därvid dock Hamndirektionen tolkat detsamma sålunda, att Statens 

järnvägar med den föreslagna och godkända lydelsen förbundit sig, att, vid vagnars 

utförande å hamnspåret, placera vagnarna å de platser, som av hamnpersonalen anvisas, 

liksom ock, att vid avhämtande av vagnar från hamnspåret, hämta de vagnar, som av 

hamnpersonalen angivas, och skulle skrivelse i enlighet härmed avlåtas till 

Distriktsförvaltningen. 

Protokollet förklarades omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 8 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson, Hellsten och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollen för den 11 april och 2 maj 1916 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarna en anmälan från Johan Landström, att han som 

fosterbarn mottagit flickebarnet Maggi Elisabet Eriksson, född den 20 januari 1912. 

 

§4. 



Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat en av herr Carlgren väckt motion 

om ett anslag å 500 kronor för år 1917 för anordnande försöksvis av tandvård för 

obemedlade barn i stadens folkskolor. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden tillstyrka bifall till motionen. 

Beträffande sättet för medlens användande beslöt nämnden avgiva följande förslag. 

Barnens tänder besiktigas av tandläkare, som däröver avgiver rapport till folkskolestyrelsen, 

varefter folkskolestyrelsen äger att bestämma, vilka barn böra komma i åtnjutande av 

kostnadsfri tandvård. 

 

§5. 

Föredrogos och lades till handlingarna följande utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 20 

april 1916, nämligen 

1) ang. dyrtidstillägg åt stadens befattningshavare; 

2) ang. observationsplats för kolera; 

3) ang. ersättning till V.Oscarsson för en del kostnader i och för utredning ang. anmärkta 

missförhållanden vid epidemisjukhuset; samt 

4) ang. folkskolestyrelsens m.fl.:s framställningar om ändring i stadsläkarens instruktion 

samt instruktion för undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor. 

 

§6. 

Beslöt nämnden, att allmänheten skulle äga rätt att mot en avgift av 5 kronor per gång 

använda epidemisjukhusets desinfektionsugn, och skulle av detta belopp hälften eller kr. 

2:50, utgå till den, som verkställer desinfektionen. 

 

§7. 

Uppdrogs åt herr ordföranden att anskaffa ett enklare instrumentskåp till 

köttbesiktningsbyrån. 

 

§8. 

Med anledning av de anmärkningar, vartill tillsyningsmannens inspektioner i stadens 

matvaruaffär och korvfabriker under april månad givit anledning, beslutade nämnden 

förelägga 

ägaren av fastigheten n:r 2 i kvarteret Lejonet, maskinisten A.G.Johansson, att inom 14 dagar 

efter härav erhållen del vid vite av 25 kronor hava låtit i firman A.Hertz’ matvaruaffär 

reparera och måla murnischen samt måla disken eller förse densamma med lämplig 

beläggning; 

ägarne till fastigheten n:r 130 i kvarteret Katten, J.V. och G.A.Blomqvist, att inom en månad 

efter härav erhållen del vid vite av 25 kronor för envar av dem hava låtit i A.Hornbergs 

matvaruaffär bekläda väggarna, så att de lätt kunde rengöras, renskrapa och måla taket, 

reparera och måla murnischen samt måla disken eller förse densamma med lämplig 

beläggning; 

handlanden A.Hornberg att inom 14 dagar efter härav erhållen del vid vite av 25 kronor 

hava låtit anordna särskild plats i butiken för kött, fläsk och fisk samt anskaffa ny 

styckningskubb eller försätta den nuvarande i gott skick; 

ägaren till fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen, fru A.Backlund, att inom en månad efter 

härav erhållen del vid vite av 50 kronor hava låtit måla väggar och tak i korvfabrikens 

arbets- och kokrum, måla redskapen samt anskaffa ny styckningskubb; 



ägaren av fastigheten n:r 228 i kvarteret Simpan, änkan Brita Sofia Sundling, 

att inom en månad efter härav erhållen del vid vite av 50 kronor hava låtit i Axel Hultqvists 

korvfabrik måla arbetslokalerna, insätta dörr mellan rökrummet och arbetsrummet samt 

anbringa kupa och röksugare ovanför rökugnen, varjämte verkstaden vid risk att nämnden 

eljest komme att förbjuda dess användande, före den 20 instundande juli skulle förses med 

vatten- och kloakledning; samt 

att inom 14 dagar efter härav erhållen del vid vite av 25 kronor hava låtit måla väggen kring 

köttkubben i A.Hultqvists matvarubutik; 

slaktaren Axel Hultqvist att inom 14 dagar efter härav avhållen del vid vite av 25 kronor 

hava låtit rensåga köttkubben, måla bommen, galvanisera eller förtenna köttkrokarna samt 

reparera köttpallen i butiken i fastigheten n:r 228 i kvarteret Simpan; 

innehavarne av firman Johansson & Nordin, S.A.Johansson och K.A.Nordin, att inom 14 

dagar efter härav erhållen del vid vite av 25 kronor för envar och dem hava låtit anskaffa ny 

styckningskubb eller försätta den nuvarande i gott skick: 

ägaren av fastigheten n:r 294 i kvarteret Gripen, P.A.Lindberg, att inom en månad efter härav 

erhållen del vid vite av 50 kronor hava låtit bekläda och måla väggarna samt rengöra och 

måla taket i H.Kempes matvaruaffär; samt 

fru Erica Burman att inom en månad efter härav erhållen del vid vite av 50 kronor hava låtit 

uppsnygga rökrummet i korvfabriken, vidtaga åtgärder för avlägsnande därifrån av rök och 

ånga, måla där befintliga maskineri och redskap, som ej målades förra året samt anskaffa en 

ny styckningskubb. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 9 juni 1916. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, 

D.Andersson, O.E.Wester och B.A.Hellsten samt undert. Sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr K.H.Hultström och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Vik. Småskollärarinnan Fanny Eklund hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet  Med utmärkt beröm godkänd; 

Förmåga att i skola upprätthålla ordning 

och att i övrigt leda ungdomens upp- 

fostran   Med utmärkt beröm godkänt; 



Flit   Berömligt; 

Vandel   Hedrande. 

 

§3. 

Kommitterades förslag till yrkande över lärarelönenämndens betänkande III och II, del 1, 

blev av styrelsen godkänt. 

 

§4. 

Ordföranden och sekreteraren fingo i uppdrag att avlämna av Kungl. Kommittén för 

omarbetande av fattigvårds- och lösdrivningslagen [?] infordrade uppgifter rörande 

tillämpning av lagen ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn 

samt att framlägga de önskemål vid revision av nämnda lag som kunna vara att anföra. 

 

§5. 

Med anledning av revisorernas anmärkningar fingo ordföranden och sekreteraren i uppdrag 

att avlämna förklaring, i vilken särskilt skulle framhållas lämpligheten av att 

folkskolestyrelsen själv verkställer den värdering av skolans lösegendom, varom revisorerna 

tala. 

 

§6. 

Ordföranden och hr D.Andersson fingo i uppdrag att för ett pris av högst 50:- kr inköpa ett 

avträdeshus i Notviken. 

 

§7. 

Överläraren skulle till ett följande sammanträde inkomma med kostnadsförslag för 

tryckning av skolans läsordningar. 

 

§8. 

De av folkskolestyrelsen och lärarekåren vid gemensamt sammanträde den 8 okt. 1915 

utsedda kommitterade för utredande av frågan om utbyte av läroböcker i historik och 

språklära hade inkommit med sitt betänkande. Kommittén förordade som lärobok i 

språklära S.Nylunds satslära men bestämde, att med det definitiva beslutet om dess 

införande må få anstå, tills nya normalplanen fastställts och ny upplaga av boken utkommit. 

Angående lärobok i historia hemställde kommitterade, att frågan om ombyte må så anstå för 

att eventuellt upptagas till diskussion, då normalplanen utkommit. – 

Undervisningsnämnden hade vid sammanträde den 29 sistl maj tillstyrkt bifall till 

kommitterades förslag, vilket ock blev av folkskolestyrelsen bifallet. 

 

§9. 

Från undervisningsnämnden anmäldes att den beslutat fördela anslaget till 

skolresestipendier så, att folksk. O.Bohlin erhållit 100 kr för en resa med femte klassens 

elever till Stockholm och folksk. Hildur Mörtsell 100 kr för en resa med sjätte klassens elever 

till Tornedalen; 

att den beviljat avgång efter folkskolestadgans § 48 åt eleverna Oskar Dahlström, Sigrid 

Lindkvist, Mary Alm och Vilma Berglund; och 

att den beslutat inköpa undervisningsmateriell för ett belopp av ca 600 kr. 

 



§10. 

Folkskollärarinnan Signe Bornedahl hade telegrafiskt anhållit om tjänstledighet under 

höstterminen 1916 samt till vikarie föreslagit ex.folkskollärarinnan Signhild Nilsson från 

Luleå. Hennes ansökan bifölls mot villkor att hon själv avlönar vikarien. Till vikarie antogs 

fröken Signhild Nilsson. 

 

§11. 

Till folkskolestyrelsen hade remitterats en av konsistorienotarien A.E.Carlgren väckt motion 

om ett anslag för år 1917 av 500 kr för anordnande försöksvis av tandvård för obemedlade 

barn i stadens skolor. Motionen remitterades till överläraren, som hade att till ett följande 

sammanträde inkomma med yttrande. 

 

§12. 

Överläraren anmälde, att han för skolbarnens räkning uppburit och till drätselkontoret i 

ute[-?] statsbidrag till lärares avlöning med kr. 35641,26 och familjeförsörjningsbidrag med 

kr. 1850 kr. För folksk. A.Forsén sökt bidrag av 250 kr hade ej av länsstyrelsen utanordnats. 

 

§13. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att i samråd med stadsbyggmästaren antaga anbud å 

utförande av en skolsal i Mjölkudden. 

 

§14. 

Vaktmästaren R.Johansson i Notviken skulle uppsägas till avflyttning från bostaden till den 

1 aug., dock med tillåtelse att få bo kvar, till den bostaden behövde tagas i anspråk för annan 

hyresgäst. (Hr Åhrström avl. sig.) 

 

§15. 

Med anledning av vid sammanträdet väckt förslag av hr Hultström beslöt folkskolestyrelsen 

att hos den kommitté som har under sin vård de för folkskolan i Luleå anskaffade fanor och 

småflaggor, vilka för närvarande förvaras av folkskolläraren A.Forsén, göra hemställan, att 

dessa fanor och småflaggor överlämnas till folkskolestyrelsen att av dem förvaras och 

vårdas. 

 

§16. 

Överläraren anmälde, att han verkställt inventering av den lösegendom, som handhafts av 

vaktmästaren i Notviken. 

 

 Dag som ovan 

 Alfr.Gullberg 

Justerat: 

Herm.Hultström 

Wilh.Oscarsson   /P.Edv.Lindmark” 

 

 

 

 

 



”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 9 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Lindgren, Ahlström, fru Sundström och 

tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Över de av stadens revisorer gjorda anmärkningar vid granskning av fattigvårdsstyrelsens 

räkenskaper och förvaltning för år 1915 beslöt styrelsen avgiva en så lydande förklaring. 

’Till Magistraten i Luleå’ - - se bil. A. 

 

§2. 

Beslöt styrelsen att för styrkande av sin rätt att utkvittera Maria Wikbergs 

pensionsunderstöd hos drätselkontoret anhålla om uppgift å storleken av de till Wikberg 

under de senaste åren utbetalade understöd. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Jean Sundströms vård å sanatorium. 

 

§4. 

J.A.Lindgrens begäran om en halv famn ved avslogs. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justeradt 

Alfr.Gullberg 

Axel Nilsson 

Axel Ahlström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 10 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson, Hellsten och Åhrström. 

 

§1. 

Uti till magistraten ingiven skrivelse, vilken överlämnats till nämnden för yttrande, hade 

stadsläkaren Per Gustaf Olsson anhållit om tjänstledighet f.o.m. den 20 dennes t.o.m. den 3 

instundande augusti samt till sin vikarie föreslagit leg.läkaren N.Antoni, och beslöt nämnden 

förklara sig icke hava något att erinra vare sig mot den begärda tjänstledigheten eller mot 

den föreslagna vikarien. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 



  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Mattson och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 9 sistlidna maj upplästes och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag av Stadsfullmäktiges protokoll för den 20 april 

1916 angående dyrtidstillägg åt stadens lägre befattningshavare. 

 

§3. 

Efter föredragning av Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrättsdom dels mellan 

Handelsbolaget Johansson & Nordin å ena sidan samt K.E.Karlsson i Bergnäset konkursbo 

och Luleå stad å andra sidan, dels ock staden å ena samt bolaget å andra sidan angående 

betalning för borgade varor den 5 maj 1916 beslöt Hamndirektionen dels att överlämna 

utslaget till Stadsfogden för verkställighet emot Johansson & Nordin dels ock att utbetala till 

stadens ombud i målet arvode och ersättning för av honom förskotterade utgifter med 

tillhopa kr. 248:- ävensom till K.E.Karlssons sterbhus utdömda kr. 862:02 jämte ränta därå 

efter 5% från den 22 januari 1914 till och med denna dag kr. 104:28. 

 

§4. 

Drätselkammarens begäran om förnyat yttrande beträffande Hamndirektionens 

framställning om att hamnens förvaltning helt och hållet måtte skiljas från stadens 

förvaltning i övrigt remitterades till Herr Ordföranden, Hamnmästaren och Sekreteraren för 

yttrande. 

 

§5. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande Stadsfullmäktiges remiss 

Hamnspårstillsyningsmannen A.Björks framställning om löneförhöjning m.m. 

 

§6. 

Föredrogs och lades till handlingarna Magistratens förordnande för furiren C.A.Krook förre 

poliskonstapeln E.F.Holmdahl att vara e.hamnpoliser under innevarande års seglation. 

 

§7. 

J.O.Sandström m.fl. hade anhållit att till dem utgående timpenning måtte från och med den 1 

maj höjas från 43 öre till 50 öre. 



Vid ärendets föredragning uppdrogs åt Hamnmästaren att i samråd med Stadsingenjören 

eller eventuellt Drätselkammaren bestämma den avlöning, som kunde anses skälig, men 

lämnade i övrigt Hamnmästaren den frihet i avseende å bestämmande av timpenning, som 

medgåves honom enligt Hamndirektionens beslut den 8 juni 1915. 

 

§8. 

J.O.Englund m.fl. hade anhållit att till dem utgående timpenning måtte höjas från 50 till 55 

öre, vilken framställning av Hamndirektionen bifölls. 

 

§9. 

Kammarskrivaren Allan Karlsson hade anhållit att honom beviljat arvode för revidering av 

hamnens debitering av hamnavgifter m.m. måtte höjas till 300 kronor. 

Vid ärendets föredrag beslöt Hamndirektionen avslå framställningen då Karlsson åtagit sig 

att verkställa arbetet mot förut utgående arvode eller 200 kronor. 

 

§10. 

Under hänvisning till tidigare underhandlingar i ärendet hade C.A.Govenius erbjudit sig att 

sälja en honom tillhörig villa å Tjuvholmen för 1000 kronor. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att vidhålla sitt tidigare angivna anbud å 

frågavarande byggnad eller 300 kronor. 

 

§11. 

Ture Hagberg hade ingivit anbud å leverans av ved till ett pris av 15 kronor 25 öre för 

barrved och 17 kronor 50 öre för björkved per famn om tre alnar. 

Efter antecknande därav att ytterligare kvantiteter ved erfordrades för hamnens räkning, 

beslöt Hamndirektionen, som icke f.n. ansåge sig böra antaga det avgivna anbudet, att 

uppdraga åt Hamnmästaren att genom annons infordra anbud å leverans av ved. 

 

§12. 

Hamnmästarens kassarapport för maj månad föredrogs och lade med godkännande till 

handlingarna. 

 

§13. 

Luleå Järnverks A.B. hade, med förmälan att bolaget i avsikt att för framtiden bereda en 

lämplig reservoir till upptagande av det avfall som utrinner från anrikningsverket och 

såmedelst hindra avfallet att sprida sig till vattendraget, anhållit om Hamndirektionens 

tillstånd att för det antydda ändamålet få omkring det grund intill Karlsviks område som nu 

upptoge avfallet upplägga en slagg-bank av cirka 2 meters höjd. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen dock under 

villkor att uppgrunding av farleden icke finge av den ifrågasatta anordningen förorsakas. 

 

§14. 

Med anledning av en del av revisorernes av hamnens debeteringar för år 1915 framställda 

anmärkningar hade Hamnmästaren efter infordrande av vederbörandes förklaringar 

hemställt att Hamnspårstillsyningsmannen till kassan inbetalade kr. 1:33 samt att diverse 

firmor genom dennes försorg måtte avfordras ytterligare sammanlagt kronor 34:25 ävensom 



att till tvenne firmor mot kvitto återbetalas tillhopa kr. 6:51 och beslöt Hamndirektionen vid 

ärendets föredragning att bifalla vad Hamnmästaren sålunda föreslagit. 

 

§15. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§16. 

På förkommen anledning beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt stadens revisorer 

Bankkassören E.Lindblad och kassören K.Mattson att mot ersättning som framdeles skulle 

bestämmas verkställa utredning dels huruvida och i vad mån enligt bokslutet för år 1915 i 

hamnkassan befintligt överskott härleder sig från Tjuvholmssundets medel eller 

hamnmedlen i övrigt dels ock beträffande stadens och hamnens ekonomiska 

mellanhavanden dels slutligen yttra sig om lämpligheten av den ifrågasatta 

omorganisationen av hamnens räkenskapsväsen. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt 

Justeras den 11/7 1916 

Gust.Burström.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfälla drätselkammaren i Luleå den 13 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Fernlund, A.Nilsson, Sandström, Schultz, Sjöstedt, 

J.A.Nilsson och Lindqvist. Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 6 nästlidne maj. 

 

§2. 

Magistraten hade till drätselkammaren överlämnat av stadens revisorer avlämnad 

revisionsberättelse för avgivande av yttrande över i berättelsen gjorda anmärkningar 

beträffande kammarens räkenskaper och förvaltning. 

Vid behandling av ärendet föredrogs dels av stadskamreraren avgivet yttrande i ärendet vad 

angår anmärkningarna mot räkenskaperna dels en av stadsingenjören avgiven förklaring i 

fråga om det av revisorerna anmärkta överskridandet av anslagen till 1915 års gatuarbeten; 

och antecknades av nämnda av stadsingenjören lämnade förklaring 

 att överskridandet till större delen vore skenbart, i ty att i det överskridna 

beloppet, Kr. 36929:89, inginge följande poster, som faktiskt icke inneburo ett överskridande 

av anslaget till ifrågavarande gatuarbeten, nämligen 

 fordringar hos hamnen, vattenledningen och  

vägbyggnaden Luleå-Hertzön  Kr. 6541:60 

för lågt upptaget förrådsvärde enligt spec. 

(fordringar hos förrådet)   Kr. 10841:42 



arbeten förskottsvis utförda år 1915 för anslag, upp- 

tagna i 1916 års stat (= fordringar hos 1916 års stat) Kr. 5590:-     22973:02 

samt 

 att det egentliga överskridandet, Kr 13956:87, berodde på följande 

omständigheter, nämligen 

 av drätselkammaren beslutade nödvändiga inköp,  

ej upptagna i 1915 års stat   Kr 396:38 

arbetslönernas stegring, 15% på 3701 kronor Kr 5685:15 

i övrigt (se stadsingenjörens förklaring  Kr 7875:34     13956:87 

 

Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att avgiva följande yttrande i ärendet. 

Drätselkammarens tekniska nämnd, som redan vid nybildningen år 1912 haft 

uppmärksamheten fäst på nödvändigheten dels av en centralisering av stadens förråd dels 

av åstadkommandet av en bättre och översiktligare förrådsbokföring för att sätta nämnden 

och dess tjänstemän i stånd att säkrare följa fortgången av beslutade arbetens utförande, 

tillsatte redan samma år en kommitté, vari nya ledamöter valdes år 1913, för utredning och 

förslag i förutnämnda angelägenheter, men hade emellertid det arbetet, som härpå nedlagts 

delvis förfelats, då den arbetskraft, som erfordrades för utförandet av förrådsbokföringen, 

saknades, varför frågans realiserande i denna del fått anstå i avvakten på den av 

stadsfullmäktige den 29 januari 1914 tillsatta kommitténs förslag till omorganisation av 

stadens tekniska förvaltning, varemot ett fullständigt förslag till centralisering av förrådet i 

förening med nybyggnad f.n. ligger under drätselkammarens behandling; det vore nämligen 

så, att det skedda överskridandet till stor del orsakats av omöjligheten att låta förrådet 

månadsvis debitera och kreditera resp. arbetsnummer, vilket nämligen under nuvarande 

förhållanden icke kan fullständigt göras förrän efter löpande års utgång. 

Med åberopande av stadskamrerarens och stadsingenjörens ovannämnda yttranden i 

ärendet får drätselkammaren vidare hemställa att stadsfullmäktige ville lämna bifall till 

revisorernas gjorda hemställan om full ansvarsfrihet för kammaren för 1915 års räkenskaper 

och förvaltning. 

Protokollet förklarades vad detta ärendet beträffar genast justerat. 

 

§3. 

Sedan magistraten på anmodan av Konungens Befallningshavande infordrat 

stadsfullmäktiges yttrande över av Kungl. Kommerskollegium i skrivelse den 11 februari 

1916 begärda yttrande rörande av staden vidtagna debiteringsåtgärd, att i ränta för de 

penningar, som staden lånat hamndirektionen till Tjuvholmssundets utvidgning debitera 7% 

för åren 1909-1912 och 6% för år 1913, då staden själv torde hava i ränta betalt för åren 1909-

1910 mellan 5% och 5,5% och därefter 4,5%, hade stadsfullmäktige remitterat ärendet till 

drätselkammaren. 

Vid föredragning härav beslutade drätselkammaren att uppdraga till stadskamreraren att 

förbringa utredning dels beträffande skillnaden av det belopp, som hamnen debiterats för de 

penningar, staden utlånat till hamndirektionen för Tjuvholmssundets utvidgning under 

förenämnda år och det belopp, som staden själv utlagt i ränta och omkostnader för samma 

sak dels ock beträffande de kalkyler, som vid förslagets uppgörande gjordes rörande 

kanalföretagets räntabilitet och amorteringsförmåga. 

 

§4. 



Under framhållande av den nu gällande rätten för stadshotellet att fortsätta utskänkning till 

kl. 11.30 e.m. med skyldighet att en kvart senare hava utskänkningslokalerna utrymda icke 

innebär någon fördel framför den i kontraktet omförmälda inskränkningen i 

utskänkningstiden till kl. 11 e.m. med rätt för gästerna att kvarstanna till kl. 12 på natten, 

hvarför denna förändring i utskänkningstiden på aftonen icke lämnade någon ersättning för 

den förlust, som den betydande inskränkning i hotellets utskänkningsrätt under dagens 

tidigare timmar förorsakade, hade källarmästarne G. & J.Edberg i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att kammaren ville med hänsyn till vad de i skrivelsen anfört taga 

frågan under förnyad prövning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att då några nya skäl för 

hyresnedsättningen icke förebragts vidhålla sitt förut i saken fattade beslut. 

Beträffande vidare den vid sammanträdet den 6 sistlidne maj bordlagda frågan om stadens 

skyldighet till icke blott underhåll utan även rensning av hotellets avloppsledningar, 

beslutade drätselkammaren efter föredragning av stadsbyggmästaren i ärendet avgivna 

yttrande att förklara, att kammaren anser sig skyldig att utföra och bekosta förekommande 

behövliga rensningar av avloppsledningarna vid normal användning av desamma, men att, 

därest det vid rensningen visar sig att densamma blivit påkallad på grund av missbruk av 

ledningen, rensningen skall bekostas av hotellinnehavaren; och skulle stadsingenjören, 

vilken har att ombestyra begärda rensningar, äga att i varje fall pröva, om kostnaden skall 

drabba staden eller hotellinnehavaren. 

 

§5. 

På förekommen anledning beslutade drätselkammaren att lämna stadskamreraren, 

stadsingenjören och stadsbyggmästaren i uppdrag att uppgöra och inkomma med förslag till 

instruktion för stadshusets maskinist och eldare. 

 

§6. 

Kungl. Medicinalstyrelsen hade med hänvisning till nådiga kungörelsen den 22 februari 1916 

i fråga om särskilda föreskrifter till förekommande av införande i riket av rots hos djur av 

hästsläktet, i skrivelse anmodat drätselkammaren att tillse att i karantänsanstalten för 

husdjur i Luleå snarast anordnas dels ett tvättställ dels ett mindre skåp för förvaring av 

diverse i skrivelsen uppräknade inventarier m.m., vilket allt drätselkammaren hade att 

anskaffa. 

Sedan vid föredragning av ärendet antecknats dels att karantänsveterinären i infordrat 

yttrande angivit anskaffningskostnaden av nödiga utensilier jämte bord, stolar etc. till 

ungefär 200 kronor dels ock att stadsbyggmästaren uppgivit kostnaden för anordning av 

plats för laborationer och skrivgöromål samt anskaffande av skåp till ungefär 200 kronor, 

beslutade drätselkammaren att med översändande till stadsfullmäktige av handlingarna i 

ärendet göra anhållan att fullmäktige ville anvisa ett belopp av intill 400 kronor för 

ifrågavarande ändamål. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 



 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 14 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Olsson, stadsbyggmästaren 

och stadsingenjören. 

 

§42. 

Protokollen för den 24 och 31 maj 1916 föredrogos och justerades. 

 

§43. 

Hos byggnadsnämnden hade konditorn H.L.Siewertz anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 7 inom kvarteret 

Tjädern. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§44. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning inreda gavelrum å vinden i boningshuset å tomt n:r 5 i 

kvarteret Flundran. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden med hänsyn därtill, att rummen på grund av sitt 

stora djup ej vore att hänföra till sådana gavelrum å vind, som enligt gällande 

byggnadsordning finge inredas till eldstadsrum, avslå ansökningen. 

 

§45. 

Hos byggnadsnämnden hade Tornedalens skidfabrik anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 21 i kvarteret Tigern. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§46. 

En skrivelse från kommunala centralbyrån överlämnades till sekreteraren för att besvaras. 

 

§47. 

Beslöt nämnden uppdraga åt ordföranden och sekreteraren att hos Kungl. Maj:t begära 

fastställande av den av stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 april 1916 antagna nya 

stadsplanen för den s.k. nya stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om järnvägen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justerat den 5 juli 1916 utom hvad afses i § 43. 

På nämndens vägnar 

 Ax.Fagerlin” 



 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 juni 1916. 

 

Närvarande:  Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, 

Westerberg, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Lind, Falk, 

Lindgren, Hanson, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölwén, Gillquist, Forsgren, Schultz, 

Svensén ävensom Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herr G. 

Andersson, Fröken Holm, Fröken Svensson, Herrar Palm, Hage och Widlund samt Fru 

Bohlin av vilka Fröknarna Holm och Svensson samt Herrar Palm och Widlund anmält sig 

förhindrade att bevista sammanträdet och de övriga ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte övervar Herr t.f. Borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos Herrar Hanson och Edström att tisdagen den 20 innevarande juni kl. 5 e. m. justera 

dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade något att erinra mot det vid 

Stadsfullmäktiges sammanträde den 18 sistlidne maj förda protokoll. 

 

§3. 

Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och 

förvaltning år 1915 ävensom en av bolagets styrelse avgiven förklaring med anledning av en 

utav revisorerna gjord erinran rörande avlöningarne till verkställande direktören, 

kamreraren och packmästaren beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att för sin del tillstyrka ansvarsfrihet för det år revisionen omfattat. 

 

§4. 

Den av Stadsfullmäktige den 10 oktober 1912 tillsatta kommitté, som i anledning av en utav 

herr Falk väckt motion fått i uppdrag dels ’att undersöka, huruvida och i vad mån nu 

gällande instruktion, anställningsvillkor, arbetssätt m. m. för stadsingenjören och eventuellt 

stadsbyggmästaren hade förorsakat eller kunna tänkas förorsaka ett fördröjande av stadens 

arbeten eller av besluts fattande i föreliggande ärenden, dels att om undersökningen därtill 

giver anledning, för nämnda befattningshavares tjänstgöring föreslå sådana anordningar, t. 

ex. ändringar i arbetstid, anställningsvillkor m. m. att en hastigare behandling av 

ovanberörda ärenden må kunna ske’, hade nu till Stadsfullmäktige inkommit med utredning 

och förslag i ärendet. 

Kommittén hade därvid till en början med anledning av de upptäckta och framhållna 

bristerna i den nuvarande organisationen, vilka oavsett om omläggningen av hela tekniska 

förvaltningen kommer att ske eller ej, måste undanröjas för att reda och ordning må införas å 

stadsingenjörskontoret, beslutat dels hos Stadsfullmäktige föreslå, att stadsingenjören 

ålägges: 



l:o) att medelst s. k. genomslag å skrivmaskin taga kopior av skrivelser och i kronologisk 

ordning tillsammans med övriga till ärendet hörande handlingar inlägga och förvara 

desamma i särskilda konvolut; 

2:o) att utan dröjsmål jämlikt § 22 i byggnadsordningen för staden upprätta föreskrivna 

kartor över samtliga tomter, för hvilka sådana ej redan finnas; 

3:o)  att enligt av tekniska nämnden  fastställda formulär 

a) föra och årligen innan den 7 januari följande år avsluta och underskriva diarium och 

register över alla under året inkomna och utgående skrivelser, remisser och ärenden, 

som höra till hans tjänsteåligganden, börande   innan   varje   års   utgång   ej 

slutbehandlade ärenden överföras såsom balanserande till nytt diarium; 

b) upprätta och föra register över stadens kartor med tillhörande beskrivningar, 

protokoll och andra handlingar; 

c) upprätta  och föra fastighetsregister över i stadsplanen ej in gående ägor; 

4:o) att enligt av Byggnadsnämnden fastställt formulär upprätta och föra tomtbok med 

tillhörande register över det planlagda stadsområdet; dels hemställa, att Stadsfullmäktige 

ville besluta 

l:o) att till bestridande av de utgifter, som för upprättande av före-nämnda fastighetsregister 

och tomtbok blifva nödvändiga för skriv-och ritbiträde m. m., förslagsvis till 

Drätselkammarens förfogande ställa ett belopp av 2,500 kronor; 

2:o) att uppdraga åt Byggnadsnämnden och Drätselkammaren att själva eller genom utsedda 

ombud verkställa inventering av alla stadsingenjörskontoret tillhörande kartor och 

handlingar. 

 

Kommitterade hade därjämte för centralisering av den tekniska förvaltningen enat sig om att 

föreslå Stadsfullmäktige att från och med 1915 års ingång: 

l:o) inrätta ett tekniskt kontor; 

2:o) vid detta kontor anställa en byggnadschef, som tillika är stads¬ingenjör, och en andre 

ingenjör samt en arbetsinspektor; 

3:o) bestämma såsom aflöning åt dessa ordinarie tjänstemän: 

 

      Lön            Tjänst-   Åldertillägg  Slutlön 

       görings-         tillhörande lön 

           pängar   efter 5 år efter 10 år 

för Byggnadschefen 

o. Stadsingenjören 4,000:— 2.000:— 500:— 500:— 7,000:— 

Andre ingenjören 2,300:— 1,200:— 500:—       —  4,000:—

Arbetsinspektoren 1,400:— 700:— 300:— 300:— 2,700:— 

4:o) tillika lämna ett anslag av rit- och skrivbiträde av 800 kronor att i mån av behov efter 

tekniska nämndens bestämmande användas. 

 

Slutligen hade kommittén föreslagit, dels att Drätselkammaren skulle erhålla i uppdrag att 

upprätta och inkomma med förslag till reglemente och instruktion för tekniska kontoret och 

dess tjänstemän, dels att om här ovan föreslagna omläggning av stadens tekniska förvaltning 

vunne Stadsfullmäktiges bifall, stadsingenjören E. Kinnman, stadsbyggmästaren J. Wikberg 

och elektricitetsverkets föreståndare R. Bergman skulle uppsägas från sina befattningar 

minst 6 månader före den l januari 1915, dels ock att Drätselkammaren skulle få i uppdrag 

att, så snart reglemente och instruktion av Stadsfullmäktige antagits för tekniska kontoret 



och dess tjänstemän, annonsera de nya platserna lediga till ansökan, mottaga ansökningarne 

och tillsammans med Byggnadsnämnden upprätta förslag till tjänsternas tillsättande. 

Över dessa kommitterades förslag hade Drätselkammaren avgivit yttrande och därvid 

förklarat sig ej hava något att erinra mot bifall till vad kommitterade föreslagit i anledning av 

de vid den verkställda utredningen upptäckta och framhållna bristerna, vilka oavsett om 

omläggningen av hela den tekniska förvaltningen kommer till stånd eller ej, måste 

undanrödjas för att reda och ordning må införas å stadsingenjörskontoret, men då en del av 

de anmärkta bristerna redan blivit avhjälpta, hade Drätselkammaren föreslagit en sänkning 

av det utav kommitterade begärda beloppet från 2,500 kronor till 2,000 kronor. 

Beträffande förslaget om centralisering av den tekniska förvaltningen hade 

Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige måtte besluta: 

att inrätta ett tekniskt kontor; 

att vid detta kontor anställa dels nuvarande stadsingenjören såsom byggnadschef och 

stadsingenjör, dels en 2:dre ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk verkmästare; 

att fastställa följande avlöningsförmåner för dessa tjänstemän: 

                    Tjänst- Ålderstillägg  Slutlön 

   görings- 

Lön               pängar        efter 5 år     efter 10 år         

Byggnadschefen .. 3,700:— 1,800:— 500:— 500:— 6,500:— 

Andre  ingenjören 2,300:— 1,200:— 500:—       —     4,000:— 

Arbetsinspektoren 1,600:— 800:— 300:— 300:— 3,000:— 

Elektriska    verk- 

   mästaren ……… 1,600:— 800:— 300:— 300:— 3,000:— 

 

att lämna Drätselkammaren i uppdrag att upprätta och inkomma med förslag till reglemente 

och instruktion för tekniska kontoret och dess tjänstemän. 

Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt dels att 

Stadsfullmäktige ville bifalla kommitterades här ovan intagna för-slag med de däri av 

Drätselkammaren tillstyrkta ändringar dels ock att Stadsfullmäktige måtte lämna 

Drätselkammaren i uppdrag att inkomma med förslag till tid för det tekniska kontorets 

upprättande ävensom att de 2,000 kronor, som enligt den verkställda utredningen 

erfordrades till undanrödjande av vid utredningen framkomna brister i den tekniska 

förvaltningen, skulle anskaffas genom uttaxering. 

Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige att bevilja ett anslag av 2,000 kronor till 

avhjälpande av de vid den verkställda utredningen upptäckta och framhållna bristerna, 

vilket belopp skulle anskaffas genom uttaxering, men beslöto Stadsfullmäktige att i övrigt 

bordlägga ärendet. 

 

§ 5. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade f. bergmästaren Abr. Trysén avsagt sig det 

uppdrag han innehaft att i egenskap avdelegerad å Stadsfullmäktiges vägnar deltaga i 

vården och förvaltningen av byggnadsfonden vid Luleå högre allmänna läroverk. 

Med anledning härav beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att, med 

godkännande av avsägelsen, till delegerad i hans ställe utse rådmannen P. Sandström. 

 

§ 6. 



Sedan lotskapten E. Bohm hos Hamndirektionen anhållit, att enär Luleå hamn uppbär 

muddringsavgifter även för Altappssundet, men något arbete av hamnen icke där 

verkställes, vare sig muddring eller utprickning, Hamndirektionen ville gå i författning om 

övertagande av utprickningen i nämnda farvatten, hade Hamndirektionen hos 

Stadsfullmäktige hemställt, att hamnen från och med år 1917 måtte få övertaga nämnda 

utprickning. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Hamndirektionens förslag. 

 

§ 7. 

Med förmälan att den för Luleå gällande hamntaxan upptager för plåt-kärl och 

manufaktursmide en hamnavgift av 15 öre per 100 kg., under det att avgiften för alla andra 

slag av järnvaror utgör allenast 5 öre per 100 kg., hade Hamndirektionen, enär det vid 

hamntaxans tillämpning visat sig vara för icke fackmän omöjligt att avgöra, huruvida vissa 

slag av smidesjärn äro att hänföra till manufaktursmide eller ej, hos Stadsfullmäktige 

hemställt, att taxan för likformighetens skull ändras därhän, att avgiften för plåtkärl och 

manufaktursmide nedsättes till 5 öre per 100 kg. 

Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden bemyndiga Hamndirektionen att tilllämpa taxan sä, att högre avgift ej 

debiteras för plåtkärl och manu-faktursmide än för andra slag av järnvaror. 

 

§ 8. 

Med anledning därav att fall av smittkoppor yppat sig i Boden hade Hälsovårdsnämnden 

genom annons i stadens tidningar uppmanat allmänheten att låta vaccinera ovaccinerade 

och revaccinera sådana, som icke vaccinerats under de tio sista åren. Då det med hänsyn till 

den allvarliga fara, som i händelse av en smittkoppsepidemi hotade samhället, måste an-ses 

synnerligen önskvärt, att skyddsympningen anlitades i största möjliga utsträckning, hade 

Hälsovårdsnämnden därjämte beslutit, att densamma skulle verkställas på stadens 

bekostnad av de vaccinatörer, som voro villiga att mot ett arvode av en krona per person 

jämte ersättning för förbandsartiklar vaccinera de personer, som för sådant ändamål 

inställde sig på i ovannämnda annons kungjord tid och plats. 

Med anmälan härom till Stadsfullmäktige hade Hälsovårdsnämnden hemställt, att 

Stadsfullmäktige ville ställa härför erforderliga medel till Nämndens förfogande att uttaxeras 

under år 1917. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige med godkännande av de utav 

Hälsovårdsnämnden sålunda vidtagna åtgärderna bifalla, vad Nämnden föreslagit. 

 

§ 9. 

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 år från och med den l instundande november få uti fastigheten n:r 8 i kvarteret 

Gamen härstädes till sällskapets medlemmar och inbjudna gäster utskänka spirituösa 

drycker. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden, 

att, då under den tid sällskapet hittills utövat dylik utskänkning, så vitt känt vore, någon 

olägenhet av det slag, att den sökta rättigheten lagligen kunde förvägras sällskapet, icke till 



följd av utskänkningen förekommit, förklara sig icke hava något att erinra emot bifall till 

ansökningen. 

 

§ 10. 

T. f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till Drätselkammaren avgivit 

följande förslag till tariffer för motorström: 

Tariff l 

avseende  ström för motordrift med obegränsad användningstid: 

under tiden  15 / 4  --  15 / 8 : 

för de första 500 kwt   10 öre per kwt 

»     »   följande 14,500 kwt   7,5   »      »     » 

»    alla  följande kwt    5    »      »      » 

under övriga tider av året: 

för de första 500 kwt     25 Öre per kwt 

»     »   följande 4,500 kwt     20    »      »     » 

»    alla följande kwt     15    »      »      » 

Tariff II 

avseende ström för motordrift med begränsad användningstid: 

för de första 500 kwt      20 öre per   kwt 

»     »   följande 4,500 kwt   15    »      »      » 

»     »         »     10,000    »    10    »      »     » 

»   alla  följande              »    5    »      »     » 

 

Vid tillämpning av tariff II tillkommer dessutom en avgift av 10 kronor per år för 

tidtariffmätare, varjämte konsument är skyldig underkasta sig, att tiderna för 

motorströmmens begagnande beroende på belastningen be-stämmas av elektricitetsverket. 

Drätselkammaren hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville godkänna, vad 

elektricitetsverkets föreståndare sålunda föreslagit. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att 

fastställa ifrågavarande tariffer att träda i tilllämpning från och med den 15 april 1916. 

 

§ 11. 

Sedan Hamndirektionen anmält, att med iordningställande av vissa delar av Södra 

Strandgatan och Skomakaregatan, för vilka arbetens utförande i Hamndirektionens stat för 

innevarande år funnes upptaget ett belopp av 24,700 kronor, skulle få anstå till år 1917, hade 

Drätselkammaren, som befarade, att inställandet av ett så omfattande arbete kunde komma 

att förorsaka arbetslöshet inom samhället, beslutit ingå till Stadsfullmäktige med hemställan 

om bemyndigande att under innevarande år få iordningställa Storgatan för en kostnad av 

6,890 kronor i enlighet med den plan för nämnda arbete, som funnes intagen i 

Drätselkammarens förslag till stat för år 1916. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bemyndiga Drätselkammaren att, därest för avhjälpande av 

inträffad arbetsbrist, så skulle visa sig erforderligt, låta under innevarande år 

ommakadamisera den del av Storgatan, som faller mellan järnvägen och Nygatan, för en 

beräknad kostnad av 5,630 kronor att upptagas till uttaxering i 1917 års stat. 

 

§ 12. 



Styrelsen för tekniska skolan hade hos Drätselkammaren på anförda skäl anhållit, att 

behövliga reparationer måtte genom Kammarens försorg utföras under innevarande sommar 

i skolans lokaler i östra baracken, oaktat något anslag för ändamålet ej funnes upptaget i 1916 

års stat. 

Som de begärda reparationsarbetena i varje fall måste verkställas senast under 

nästkommande år, men fördelarna av att redan nu utföra arbetena voro påtagliga, hade 

Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om bemyndigande att under innevarande 

sommar låta utföra reparationsar-betena i skolans lokaler för ett belopp av 3,500 kronor i 

enlighet med av stadsbyggmästaren i oktober månad 1915 upprättat kostnadsförslag. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag samt att erforderliga medel skulle 

uttaxeras. 

 

§ 13. 

Sedan Stadsbyggmästaren till Drätselkammaren inkommit med förslag till lämplig inredning 

av bostad i s. k. tennispaviljongen å Gültzauudden åt parkvakten därstädes ävensom ett 

anbud å arbetets utförande för ett pris av 1,445 kronor, hade Drätselkammaren hos 

Stadsfullmäktige hemställt om bemyndigande att låta för en kostnad ej överstigande 

ovannämnda anbud verkställa inredningen under innevarande sommar. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden som ansåg kostnaden för ifrågavarande arbete allt för hög, att 

återremittera ärendet till Drätselkammaren för utredning, om kostnaden ej skulle kunna 

nedbringas. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 25 november 1915 beslutit infordra förklaringar 

från Hamndirektionen och Stadsingenjören i anledning av en utav revisorerna av stadens 

räkenskaper för år 1915 framställd anmärkning rörande överskridande av det för nämnda år 

beviljade anslag till södra hamnplanens ordnande, hade sådana förklaringar nu inkommit 

från Hamndirektionen och Stadsingenjören. 

Efter föredragning av dessa förklaringar beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att låta vid desamma bero. 

 

§ 15. 

Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ledamöterna i 1916 års taxeringsnämnd 

anhållit, att Stadsfullmäktige ville besluta att till en var av sökandena utbetala ett arvode av 4 

kronor för varje sammanträde, som av dem bevistats, eller tillhopa ett belopp av 528 kronor. 

Efter antecknande därav att i årets stat finnes för ändamålet upptaget ett anslag av 460 

kronor beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla 

framställningen, samt att felande 68 kronor skulle utgå av tillgängliga medel. 

 

§ 16. 

Efter föredragning av revisorernas av stadens räkenskaper för år 1915 över den verkställda 

granskningen avgivna berättelse ävensom från Drätselkammaren, Fattigvårdsstyrelsen och 

Folkskolestyrelsen över de i revisionsberättelsen framställda anmärkningarna infordrade 

förklaringar, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att i enlighet med 



revisorernas hemställan bevilja full ansvarsfrihet åt Drätselkammaren och samtliga under 

revisionen fallande styrelser och nämnder för 1915 års räkenskaper och förvaltning. 

Därjämte beslöto Stadsfullmäktige ävenledes på förslag av Beredningsnämnden att lämna 

Folkskolestyrelsen i uppdrag att upprätta förteckning med utsatta värden å folkskolornas 

inventarier. 

 

§ 17. 

Kungl. Medicinalstyrelsen hade i skrivelse till Drätselkammaren med hänvisning till nådiga 

kungörelsen den 22 februari 1916 i fråga om särskilda åtgärder till förekommande av 

införande i riket av rots hos djur av hästsläktet, anmodat kammaren att tillse att i 

karantänsanstalten för husdjur i Luleå snarast anordnades dels ett tvättställ dels ock ett 

mindre skåp för förvaring av diverse i skrivelsen uppräknade inventarier m. m. 

Sedan vid ärendets föredragning i Drätselkammaren antecknats, dels att 

karantänsveterinären i infordrat yttrande angivit anskaffningskostnaderna av nödiga 

utensilier jämte bord, stolar etc. till ungefär 200 kronor, dels ock att Stadsbyggmästaren 

uppgivit kostnaderna för anordnande av plats för laborationer och skrivgöromål samt 

anskaffande av skåp till ungefär 200 kr, hade  Drätselkammaren anhållit, att 

Stadsfullmäktige måtte anvisa ett belopp av intill 400 kronor för ifrågavarande ändamål. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla denna 

Drätselkammarens framställning samt att nödiga medel skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 18. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Rektor H. Wallins skrivelse med avsägelse att vara delegerad för tillsyn av 

elementarskola för flickor i Luleå; 

2:o) Kronokassören L. Westerlunds begäran om ersättning för upprättande av förteckningar 

enligt § 14 i lagen om allmän pensionsförsäkring. 

 

§ 19. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o)  Stadsbyggmästaren John Wikbergs begäran om entledigande från 

stadsbyggmästartjänsten; 

2:o)  Hulda Glaas begäran om avkortning av kommunalutskylder;  

3:o)  Hulda Glaas begäran om pension; 

4:o) Lokeldaren C. A. Perssons begäran att få arrendera tomt å Svartön. 

 

§ 20. 

Till Hälsovårdsnämnden remitterades: 

Riksförsäkringsanstaltens framställning om kommunalbidrag för barnmorskan Anna 

Lindgrens pensionering i barnmorskornas pensionsanstalt. 

 

§ 21. 

Till Magistraten överlämnades rektor H. Wallins avsägelse från uppdraget att vara ledamot 

av Stadsfullmäktige. 

 

§ 22. 



Med förmälan att barnantalet i Mjölkuddens småskola ökats så ansenligt att en uppdelning 

av skolan visat sig nödvändig, hade Folkskolestyrelsen anhållit att Stadsfullmäktige måtte 

besluta att en ny småskollärarinnetjänst finge inrättas från den l september 1916. 

Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

att bifalla denna framställning och att nödiga medel till lärarinnans aflöning under året kr. 

192: 51 skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

Hilding Glimstedt. 

Justerat: 

Herman Fernlund,    P. Edström, John Hanson. 

 

År 1916 den 20 juni efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar 

Ex officio: 

Hilding Glimstedt.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 19 juni 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nilsson, Nordin och Lindqvist. Stadsingenjören, 

brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 8 nästlidne maj. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne stadsfullmäktiges protokoll den 20 april 1916 

beträffande de i  §§ 3, 5, 6, 11, 13 och 14 omförmälda ärenden. 

 

§3. 

Vid föredragning av utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 20 nästlidne april § 5 

angående av fullmäktige beviljade familjeunderstöd till arbetare, som hava huvudsaklig 

sysselsättning hos staden, beslutade nämnden uttala att familjeunderstöd skulle utgå till 

arbetare även i fall att under år 1915 hans sysselsättning hos staden understege 6 månader, 

om det kunde visas at han under föregående åren stadigvarande plägat användas i stadens 

arbeten och att den korta arbetstiden under föregående år berott på att arbete icke i vidare 

mån än skett kunnat beredas honom hos staden. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadskamreraren att i övrigt efter prövning i 

varje fall låta utbetala dylikt understöd i enlighet med under diskussionen i nämnden 

uttalade synpunkter. 

 

§4. 



Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitteat herr Wallins motion, att 

indrivningen av 1916 års pensionsavgifter till allmänna pensionsförsäkringen skulle på 

försök ordnas på så sätt, att avgifterna efter därom i tidningarne gjort tillkännagivande 

skulle upptagas utaf av drätselkammaren utsedda inkasserare, manliga och kvinnliga, 

genom personliga besök hos vederbörande avgiftspliktiga eller deras arbetsgivare samt att 

kostnaden, högst 1000 kronor, borde bestridas av det under rubrik 36 i innevarande års 

utgiftsstat upptagna avkortningsbeloppet 6000 kronor. 

Sedan antecknats att motionären under behandlingen av ärendet i stadsfullmäktiges 

beredningsnämnden upplyst, att han icke med sitt förslag avsett att den av drätselkontoret 

nu förekommande uppbörden skulle upphöra och i stället övertagas av inkasserare ävensom 

att nämnda inkassering skulle förläggas till tiden efter det drätselkontoret verkställt sin 

uppbörd, samt att definitiv restlängd icke skulle av drätselkontoret uppgöras och översändas 

till magistraten förrän denna inkassering slutförts, beslutade drätselkammaren, som ansåg 

att under sådana förhållanden några formella hinder icke föreligga för grundavgifternas 

uppbörd på ifrågavarande sätt, att med återställande av remisshandlingarne i ärendet 

tillstyrka bifall till motionen. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Svenska Arb. Allm. Sjuk- och 

Begravningskassa lokalavdelning i Luleå hos fullmäktige gjord ansökan om ett anslag för år 

1916, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att ansökningen skulle vila till 

eventuelt närmast inträffade utdelning av brännvinsmedel. 

 

§6. 

Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 18 nästlidne maj beträffande de i §§ 9 

och 10 omförmälda ärenden beslutade nämnden beträffande den av fullmäktige i § 9 av 

protokollet beslutade uppsättningen av telefon i stadsfullmäktiges lokaler, att denna skulle 

placeras i tamburen; och uppdrogs till stadskamreraren att verkställa detta beslut. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat hälsovårdsnämndens protokoll den 

11 april 1916, § 7, angående beslut att tillstyrka en från sjuksköterskan inkommen 

framställning om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll för såväl personal som 

patienter från resp. 97 och 75 öre till 1 krona 50 öre pr dag och person att utgå f.o.m. den 1 

april 1916. 

Som utredning saknas i vad mån prisstegring å de olika matvarorna inverkar på 

epidemisjukhusets mathållning och sådan utredning lättare torde kunna förebringas av 

hälsovårdsnämnden än av drätselkammaren, beslutade nämnden vid föredragning av 

ärendet att återsända handlingarne i ärendet med det yttrande att nämnden f.n. icke anser 

sig kunna yttra sig över hälsovårdsnämndens i saken gjorda förslag. 

 

§8. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hamndirektionen till 

fullmäktige ställd anmälan att direktionen på grund av i skrivelsen anförda skäl anställt 

ytterligare en extra hamnpolis för instundande seglation, beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att med återställande av remitterade handlingen till 



stadsfullmäktige förklara sig intet hava att erinra mot den av hamndirektionen vidtagna 

åtgärden. 

 

§9. 

Sedan föreningen Hvita Bandet hos stadsfullmäktige gjort ansökan om erhållande av ett 

anslag av 150 kronor för innevarande år att användas till understöd åt obemedlade 

innehavare av föreningens jordlotter för potatisodling, hade fullmäktige remitterat 

ansökningen till drätselkammaren. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige för detta fall 

tillstyrka bifall till ansökningen, men som denna krävde anslag, som icke funnes i 

innevarande års stat upptaget, ville nämnden tillika göra den erinran att dylik ansökan bör 

inlämnas i så god tid, att anslag kan upptagas i staten för det år anslaget gäller. 

 

§10. 

Beviljade källarmästarne G. & J.Edberg anstånd med inbetalandet av ännu resterande Kr. 

4058:28 å värmekostnaden för år 1915 med hälften av nämnda belopp till den 1 

nästkommande juli och med resten till den 1 nästkommande augusti. 

 

§11. 

Sedan stadsbyggmästaren inkommit med uppgift å för bränsleåret 1916-1917 erforderligt 

parti kol och koks, nämligen 420 ton kol och 380 ton koks, beslutade nämnden att uppdraga 

till stadsbyggmästaren att till den 7 nästkommande juli genom annons i lämpliga tidningar 

infordra anbud å leverans av nämnda parti. 

 

§12. 

AB Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till drätselkammaren den 7 oktober 1915 

anhållit att redan då få på enahanda villkor förnya hyreskontraktet rörande bankens lokaler i 

stadshuset på ytterligare fem år, räknat från den 1 oktober 1917. 

Sedan banken efter underhandling rörande dels förhöjning av hyresbeloppet, nu utgående 

med 5000 kronor pr år, dels värmeavgiftens debitering i skrivelse meddelat, att den är villig 

att förhyra banklägenheten i fråga på ytterligare tio år från den 1 oktober 1917 mot en årlig 

hyra av Kr. 5500:- och att banken antagit av drätselkammaren fixerade villkor, beslutade 

ekonominämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige hemställa, att 

fullmäktige ville besluta att medgiva drätselkammaren att uthyra ifrågavarande lägenhet på 

tio f.o.m. den 1 oktober 1917. 

 

§13. 

Sedan drätselkammaren på begäran av livsmedelsnämnden i saluhallen till dess förfogande 

ställt 2:ne salustånd samt i källarvåningen inrett särskilda iskällare med cisterner av cement, 

dragande en kostnad av sammanlagt 345 kronor, beslutade ekonominämnden att 

livsmedelsnämnden skulle gälda nämnda drätselkammaren ådragna kostnad samt att de till 

nämnden upplåtna salustånden och källarne däremot skulle få disponeras hyresfritt av 

densamma. 

 

§14. 

Med åberopande av bilagd avskrift av Kungl. Domänstyrelsens resolution den 27 april 1914 

ang. revisionens granskning av 1912 års kassaredogörelse för Bodens revir hade jägmästaren 



Arvid Montell i skrivelse till drätselkammaren anhållit om utbekommande av ett belopp av 

75 kronor, vilket belopp han enligt förutnämnda resolution blivit ålagd att såsom 

anmärkningsmedel inbetala, men som rätteligen tillkommit Luleå stad att betala. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att översända handlingarna i 

ärendet till stadsfullmäktige med hemställan, att drätselkammaren måtte bemyndigas att 

utbetala beloppet. 

 

§15. 

Sedan stadsingenjören infordrat anbud å försäljning av i stadens förråd befintliga c:a 3000 kg 

utslitna krossplattor och c:a 425 kg gamla kopparrör, beslutade nämnden 

 att antaga Frans Dahléns anbud å krossplattorna, Kr. 9:50 pr 100 kg samt 

 att med avslag å övriga anbud uppdraga till stadsingenjören att försälja 

kopparrören till lägst Kr. 2:75 pr kg. 

 allt mot förskottslikvid. 

 

§16. 

Lades till handlingarne 

1) Från Länsstyrelsen inkommen avskrift av Kungl. Maj:ts brev ang. rätt för Konungens 

Befallningshavande att för inköp av brödsädesförråd bevilja lån ur skogsmedelsfonden inom 

länet, 

2) Från Kungl. Pensionsstyrelsen inkommen skrivelse att stadens från 

pensionförsäkringsfonden begärda lån blivit av styrelsen tillstyrkt. 

 

§17. 

Sedan nämnden på brandchefens förslag vid sammanträde den 10 nästlidne april beslutat 

dels att sälja 2:ne brandkåren tillhöriga uttjänta hästar, benämnda ’Eld’ och ’Brand’, för 

tillhopa 950 kronor, dels ock att uppdraga till brandchefen att nedresa till Stockholm för att 

ombestyra avsyning och besiktning av de hästar, som Stockholms brandkår stod i begrepp 

att försälja, föreslog nu brandchefen att nämnden ville till Stockholms brandkår avgiva 

anbud i tvenne av honom till inköpa förordade hästar, benämnda ’Tor’ och ’Yngve’ resp. 9 

och 11 år, vilka enligt vad brandchefen under hand inhämtat torde betinga ett pris lägst 1500 

kronor pr styck. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att å 

drätselkammarens vägnar inlämna anbud å hästarne i fråga till ett pris av 1200 kronor pr 

styck. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30 juni 1916. 

 



Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Edström, Fernlund, A.Nilsson, Nordin, 

Sandström, Sjöstedt, J.A.Nilsson och Ahlström. 

 

§1. 

Sedan Luleå stad anmält sig för erhållande av ett lån från pensionsförsäkringsfonden å 

110000 kronor för uppförande av 2:ne kommunala byggnader, inrymmande bland annat 

bostäder för stadens lägre befattningshavare, hade Kungl. Pensionsstyrelsen i skrivelse den 

14 juni meddelat, att, efter inhämtande av utlåtande av sakkunniga från Svenska 

Stadsförbundet och Statens Bostadskommission, för sin del tillstyrkt ett lån å nämnda belopp 

samt att definitiva bestämmelser angående lånevillkor m.m. skulle komma att träffas först 

efter den 1 nästkommande juli, då den myndighet, som skall handhava förvaltningen av 

pensionsförsäkringsfonden träder i verksamhet. 

I cirkulärskrivelse den 26 innevarande juni har Styrelsen därefter, sedan delegerade för 

Svenska Stadsförbundets styrelse och statens bostadskommission lämnat förslag till de 

grundsatser, som skola iakttagas med avseende å användningen av ifrågavarande 

lånemedel, anhållit att drätselkammaren ville så snart som möjligt till Styrelsen inkomma 

med yttrande över detta förslag samt att tillika meddela, när staden önskar få beloppet till 

sig utbetalat och vilken lånetid och amorteringstid, som staden önskar. 

Vid föredragning av ärendet antecknades att de tvenne kommunala byggnader bland annat 

inrymmande mindre bostäder om sammanlagt 44 eldstäder, avsedda för stadens lägre 

befattningshavare, för vilka byggnader drätselkammaren den 6 maj 1916 anmält staden till 

erhållande av ifrågavarande lån av pensionsförsäkringsfonden eller av ett belopp 

motsvarande ifrågavarande bostäders beräknade byggnadsvärde, visserligen vore i 

huvudsak planlagda, men att de för dem uppgjorda förslagen för närvarande äro under 

granskning och ännu icke i detalj äro utarbetade, varför påbörjandet av byggnadernas 

utförande under innevarande år icke är möjligt. 

Antecknas skulle vidare att stadsfullmäktige den 18 sistlidne maj tillsatt en kommitté med 

uppdrag att efter undersökning av bostadsbristen inom staden till fullmäktige inkomma med 

det yttrande och förslag, vartill denna utredning må anses giva anledning samt att denna 

kommitté väntas inrikta sitt förslag på bildandet av en bostadsförening el.dl. med understöd 

av staden; men att kommitténs verksamhet icke torde enligt uppgift kunna vinna resultat 

under den närmaste tiden, åtminstone icke under innevarande år. 

Med anledning härav beslutade drätselkammaren att, då kammaren icke nu är i stånd att 

lämna de Kungl. Pensionsstyrelsens senaste skrivelse begärda uppgifter och yttrande, 

anhålla att få återkomma i saken så snart möjligt och senast inom innevarande års utgång, då 

staden på grund av den ifrågasatta bostadsföreningens tillkomst eventuelt kommer att 

begära ett större belopp som lån av pensionsförsäkringsfonden än det nu begärda. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 6 nästlidne maj. 

 

§3. 

Förklarades detta protokoll genast justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 



Justeradst 19 20/7 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 juni 1916. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, Nilsson, Johnsson, Ahlström, Lindgren, Wikén, fru Johansson, 

tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollen för den 31 maj och 9 juni 1916 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes understödslistorna för juli månad. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 140 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under juni månad, 

uppgående till Kr. 139:64. 

 

§5. 

På därom av fosterfadern A.R.Bruce gjord framställning beslöt styrelsen höja 

fosterbarnsarvodet för Bergen Manne Rönnqvist från 10 till 12 kronor per månad. 

 

§6. 

Beslöt styrelsen på framställning av J.O.Arm i Gäddvik att tillerkänna honom en ersättning 

av 50 kronor för vård och underhåll av Ida Öqvist under ett år efter det hon fyllt 15 år. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen antaga ett av snickaren N.P.Boman avgivet anbud å uppförande av nytt 

staket vid fattiggården. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen antaga ett av Norrbottens-Tidningens tryckeri avgivet anbud å tryckning av 

en del blanketter. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Anna Matilda Strandbergs och Martin Jakob 

Åströms vård å sanatorium. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen inköpa 2 markiser till köket i fattiggården. 

 



§11. 

Uppdrogs åt byggnadskommittén att inkomma med förslag till inköp av en ny spis för 

fattiggården. 

 

§12. 

Beslöt styrelsen, att två nya rullar skulle inköpas till mangeln å fattiggården, därest de gamla 

ej kunde omsvarvas. 

 

§13. 

Beslöt styrelsen godkänna en förhöjning i hyran för diakonissans bostad från 260 till 300 

kronor per år fo.m. den 1 oktober 1916 

 

§14. 

Föredrogs och godkändes andra kvartalets utackorderingslista, slutande år Kr. 1837:50. 

 

§15. 

Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 8 juni: Erik Jonsson 

den 29 juni: Nancy Granbom 

samt att följande utgått, nämligen 

den 3 juni: Saidi Sundvall 

den 13 juni: Per Stenberg 

den14 juni: Magda Stenberg 

den 14 juni: Gustaf Stenberg 

den 14 juni: David Stenberg 

den 14 juni: Sigrid Stenberg 

den 14 juni: Dagny Stenberg 

 

§16. 

Diakonissans rapport över juni månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§17. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Albertina 

Holmström och förklaring i fattigvårdsmål rörande Hulda Åberg. 

 

§18. 

Till handlingarne lades: 

Konungens Befallningshavandes i Uppsala län utslag i fattigvårdsmål rörande Viola 

Johansson son Folke; 

Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Alma 

Helena Andersson. 

 

§19. 

Beslöt styrelsen, att stationskarlen H.F.Bergström skulle gälda sin skuld till styrelsen för 

dottern Ednas vård å Finseninstitutet genom månatliga avbetalningar å 5 kronor f.o.m. den 1 

januari 1917. 

 



§20. 

Beslöt styrelsen tillerkänna C.F.Åström en ersättning av 10 kronor per månad för vård och 

underhåll av hustru Johanna Janssons minderåriga son Fredrik Vilhelm samt uppdrog åt 

tillsyningsmannen att genom annons i ortens tidningar söka anskaffa lämpliga fosterhem åt 

Karl Oskar, Ingrid Fredrika och Jens Rudolf Jansson. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justerat: 

H.T.Berlin 

Alfr.Gullberg 

J.Lindgren.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 juli 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sjöstedt, J.A.Nilsson och Ahlström. 

Stadsingenjören, stadsbyggmästaren, brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 3 nästlidne juni. 

 

§2. 

Sedan till denna dag auktion utlysts för utbjudande på arrende av det område som staden 

för överlåtande på Statens Järnvägar inköpt av egendomarne Erikslund och Hagalund å 

Mjölkudden, behandlades först under hand gjorda framställningar dels från fru Linder att 

hon måtte få arrendera de delar av området, som hon redan upplöjt eller besått, vilken mark 

å en av stadsingenjören upprättad karta är betecknad med 5 och röd färg dels från 

kreatursägare å Mjölkudden, att den i området ingående betesmarken, å kartan betecknad 

med streckade blyertslinjer, måtte undantagas från auktionen och tilldelas dem som mulbete. 

Med anledning härav beslutade nämnden att till fru Linder utarrendera förenämda lott n:r 5 

och skulle avgiften bestämmas i förhållande till det pris, som de övriga lotterna komme att 

betinga vid auktionen samt 

 att vid auktionen icke utarrendera betesmarken. 

Nämnden beslutade vidare att godkänna den indelning i lotter, som 

förenämnda karta utvisade, samt att fastställa följande allmänna villkor: 

att arrendetiden börjar genast och upphör den 1 mars 1917; 

att ladorna å lotterna 1 och 2 ej tillhöra staden; 

att staden fritager sig från all stängselskyldighet; 

att arrendeavgiften betalas senast den 15 innevarande juli. 

 



Då auktionen härefter företogs, upplästes först den över auktionen utfärdade kungörelsen, 

vilken varit i ortstidningarna införd, samt dels de här ovan angivna av nämnden fattade 

beslut rörande uteslutande från auktionen av vissa områden dels ock villkoren för 

utarrenderingen. 

Vid därefter företaget utbjudande av de 4 lotterna avgåvos följande högsta anbud: 

 Lott I, 180,93 ar, J.Olsson, Karlsvik  Kronor 155:- 

 Lott II, 143,85 ar, O.Linder, Luleå  Kronor 180:- 

 Lott III, 273,60 ar, C.J.Norlin, Bensbyn  Kronor 320:- 

 Lott IV, 547,60 ar, C.J.Norlin, Bensbyn  Kronor 515:- 

 

Vid prövning av dessa anbud beslutade nämnden att samtliga skulle antagas. 

 

§3. 

Sedan Robertsviks ångsåg i tvenne till drätselkammaren ställda skrivelser gjort framställning 

därom, beslutade nämnden efter föredragning av ett av stadsingenjören i ärendet avgivet 

yttrande att under förutsättning att hamndirektionen icke har något att erinra däremot, till 

firman utarrendera ett område om 102 ar på stranden av Skutviken nedom Bergviken enligt 

av stadsingenjören år 1916 upprättad karta under 5 år för en arrendeavgift beräknad efter 2 

kronor 50 öre pr ar att användas till plats för träkolning på följande villkor: 

Firman berättigas 

1) att från sågen över vägen till karantänskajen och sedan antingen nedanför stallarna eller 

mellan dessa och Rob.Ruthbergs uthus samt slutligen utefter stranden av Skutviken få 

framdraga en rälsbana att användas för transport av veden till den blivande kolplatsen; 

2) att intill ett djup av högst 5 fot inom det arrenderade området igenfylla vattenområdet, 

vilken utfylland även apteras och användes till kolningsplats samt kaj för utlastning; 

3) att under arrendetiden använda vattenområdet utanför kajen för firmans pråmar, dock ej 

så att trafiken till hamnens brygga hindras. 

 

Firman åtager sig 

1) att inhägna kolplatsen på alla sidor med ett högt staket; 

2) att banan över vägen till karantänskajen bygges så hög att den ej stänger vägen; 

3) att ej stänga trafiken till och från hamnens brygga åt landssidan; 

4) att bekosta flyttning av högspänningsledningen till pumpstationen i den utsträckning som 

blir nödvändig till följe av utarrenderandet av ifrågavarande område, vilket även gäller 

stadens övriga ledningar till pumpstationen. 

 

Antecknas skulle slutligen att brandchefen innan förenämnda beslut fattades gjorde det 

uttalandet att förläggandet av träkolning till området ifråga ur brandsynpunkt icke innebär 

någon fara. 

Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat. 

 

§4. 

Holmens trävarukompani hade anhållit att få arrendera ett område av gamla tjärhovet för en 

arrendeavgift av 300 kronor för tiden intill den 1 april nästkommande år för användning till 

propskapning och upplagsplats för virket. 

Som det avsedda området icke hindrar framdragandet av den nya strandvägen till 

Gültzauudden, hade stadskamreraren och stadsingenjören tillstyrkt framställningen mot 



villkor att arrendatorn förbinder sig att hava bortskaffat allt virke och rengjort platsen senast 

till den 1 april 1917. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att lämna bifall till framställningen 

på ovan angivna villkor, med den erinran dock att magistratens tillstånd torde erfordras för 

upplag av virke på platsen ifråga. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§5. 

Sedan t.f. föreståndaren för elektricitetsverket med anmälan att verkets entreprenör, 

Elektriska AB Fram, vid utförandet av entreprenad för hamnen, bestående i inledande av 

elektriskt ljus å färjan, utan tillstånd av eller ens anmälan till elektricitetsverket genom en 

provisorisk anordning å yttersta lampan vid färjstället uttagit ström för borrning i plåtar och 

spant, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att då den uttagna strömmen visserligen 

vore obetydlig, men förfaringssättet otillständigt och troligen straffbart, saken måtte av 

drätselkammaren på det allra kraftigaste beivras. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnde att infordra entreprenörens förklaring, som 

borde vara drätselkammaren tillhanda senast den 1 nästkommande september. 

 

§6. 

Sedan ingenjör R.Bergman anhållit om betyg som elektricitetsverkets föreståndare beslutade 

nämnden att uppdraga till ordföranden att utfärda tjänstgöringsbetyg. 

 

§7. 

Sedan hamndirektionen och N.O.Lundström & C:o var för sig hos stadsfullmäktige anhållit 

att få köpa tomt n:r 7 i kvarteret Ripan, hade stadskamreraren inkommit med infordrat 

yttrande över ifrågavarande ansökningar. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden att uppskjuta behandlingen av dessa ärenden 

till dess frågan om hamndirektionens förslag till uppförandet av en 

hamnförvaltningsbyggnad å tomten blir avgjord. 

 

§8. 

Beslutade nämnden på förslag av kaptenen C.Skarstedt att medgiva att timpenningen för de 

omkring 10 st dagsverksarbetare, som äro sysselsatta vid förarbetena för brobyggnaden 

mellan Luleå och Svartön, skall höjas från 43 till 48 öre f.o.m. den 1 innevarande juli. 

 

§9. 

Föredrogs och lades till handlingarne: 

1) Kommunala Centralbyråns skrivelse angående byråns tillhandagående med råd och 

upplysningar i brandtekniska frågor. 

2) Svenska Vägföreningens cirkulärskrivelse angående villkor för medlemskap av föreningen 

m.m. 

 

§10. 

Brandchefen hade jämlikt gällande bestämmelser hemställt, att drätselkammaren ville för 

visad utmärkt raskhet, självuppoffring och ihärdighet vid eldsvåda den 22 sistlidne juni 

tilldela följande personer nedan angivna belöningar: 

 sotaregesällen Einar Vobransky, 25 kronor, 



 plåtslagaren Vinof Holmqvist, 25 kronor, 

 rörläggaren Hjalmar Törnlund, 15 kronor, 

 verkstadsarbetaren Martin Uusihauto, 15 kronor. 

Med bifall härtill beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att verkställa utdelning 

av dessa belöningar. 

Nämnden beslutade vidare att kostnaden skulle bestridas av i utgiftsstaten för 

brandväsendet upptaget belopp för övningar av ’reservmanskapet och eldsvådor’. 

 

§11. 

På därom gjord ansökan beviljade drätselkammaren brandchefen kapten U.Ullman semester 

under tiden 6 juli – 2 augusti innevarande år att vistas i Alhamn, Ersnäs. 

 

§12. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 18 maj 1916 beträffande §§ 6 och 8; och beslutade 

nämnden beträffande anslag av 4855 kronor förordnande och förskönande av 

Gültzauudden: 

att uppdraga till stadsingenjören att verkställa stadsfullmäktiges beslut i fråga om de under 

punkterna 1, 2, 3, 5 och 7 upptagna arbeten; 

att uppdraga till stadsbyggmästaren att utföra i punkt 6 upptaget arbete; 

att arbetet i punkt 9 icke skall utföras, förrän av stadsfullmäktige i protokollet bestämd 

förbindelse lämnas av vederbörande tennisklubb, samt 

att ägaren till den å stadens mark stående rökstugan anmodas att omedelbart borttaga 

densamma. 

 

§13. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet anhållit om avskrifter av de handlingar, varå 

Luleå stads rätt till det åt staden donerade Edefors laxfiske grundar sig, beslutade nämnden 

att uppdraga till stadskamreraren att ombestyra att de begärda avskrifterna tillställas 

länsstyrelsen. 

 

§14. 

Sedan Robert R.Ruthberg inkommit med anhållan att få vatten inlett till hans å vreten n:r 134 

och 135 i Bergviken uppförda nybyggnad, beslutade nämnden att, då enligt 

drätselkammaren beslut rättsliga åtgärder kommer att vidtagas för byggnadens borttagande 

från vreten ifråga, avslå sökandens begäran om inledning av vatten till densamma. 

 

§15. 

Godkändes upprättat förslag till hyreskontrakt med föreningen Hvita Bandet rörande 

Gültzauuddens restaurantbyggnader. 

 

§16. 

Bifölls stadsingenjörens förslag att höja maskinförsäkringen å maskineriet i pumpstationen 

till 3500 kronor. 

 

§17. 



Godkändes till utbetalning K.E.Wikholms räkning å kr. 152:20 för plåtarbeten i fastigheten 

Örnen 7; och skulle kostnaden bestridas med under rubrik 15a upptaget belopp för ’diverse 

och oförutsedda utgifter’ i innevarande års stat. 

 

§18. 

Sedan arrendekontraktet mellan drätselkammaren och N.P.Sundgren i Vuollerim rörande 

Edefors laxfiske utlöper den 1 maj 1917, beslutade nämnden dels att inventering av fiskets 

byggnader och inventarier skulle verkställas innevarande höst efter fiskets upphörande dels 

ock att anbud å arrendering av fisket för tiden 1 maj 1917 – 1 maj 1922 skulle infordras till 

den 1 nästkommande oktober. 

Nämnden beslutade vidare att till inventeringsmän utse stadskamreraren och 

stadsbyggmästaren. 

 

§19. 

Beviljades på brandchefens tillstyrkan brandmannen Axel Backteman begärt avsked f.o.m. 

den 1 augusti 1916 samt tjänstledighet under innevarande juli månad, det senare mot 

skyldighet att bekosta av brandchefen godkänd vikarie. 

 

§20. 

Sedan E.P.Lantz m.fl. anhållit att för reglering av tomt n:r 3 i kvarteret Aborren få köpa 

stadens inom tomten fallande mark, beslutade nämnden att remittera ärendet till 

stadsingenjören för yttrande. 

 

§21. 

Stadsbyggmästaren J.Wikberg hade med bifogande av till magistraten ställd ansökan om 

tjänstledighet under tiden 17-29 innevarande juli med stadsingenjören E.Kinnman som 

vikarie, i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville hos magistraten 

tillstyrka ansökningen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att föreklara sig intet hava att erinra mot 

bifall till ansökningen. 

 

§22. 

I skrivelse till drätselkammaren hade stadsbyggmästaren med erinran därom, att 

stadsfullmäktige, som på förslag av drätselkammaren beslutit att å fastighet n:r 88 i kvarteret 

Tjädern befintligt magasin skulle användas för förvaring av kol och koks, anslagit ett belopp 

av 600 kronor för anordnande av en provisorisk brygga för varans transport från fartyg till 

magasinet i fråga, föreslagit att beloppet finge användas till anordnande av ifrågavarande 

förvaringsplats för kol och koks å fastighet n:r 102 intill Luleå Kol-& Materialaffärs 

kolupplag i stället för å fastighet 88 Tjädern. 

Stadsbyggmästaren meddelade vidare att han under hand erhållit ett anbud å förhyrande av 

magasinet å fastigheten 88, avgivet av AB Linköpings exportaffär, Linköping å Kr. 500:- pr 

år. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet i dess första del till 

stadsingenjören för undersökning av djupet invid kajen utanför den föreslagna 

upplagsplatsen. 

 

§23. 



Godkändes av stadsingenjören vidtagen åtgärd att av Ab Carl Brandfors’ järn- och 

maskinaffär inköpa c:a 150 fat asfalttjära till ett pris av Kr. 26:75 pr fat om 200 kg av förut av 

staden provad sort, fritt å anvisad plats i Luleå; och skulle antecknas att det inköpta partiet 

vore avsett att ungefär jämnt fördelas mellan staden och hamnen. 

 

§24. 

Sedan AB Stockholms Handelsbank hos stadsbyggmästaren gjort framställning om att få nya 

värmelement insatta framför fönstren i styrelserummet i dess banklokal i stadshuset, hade 

stadsbyggmästaren i till drätselkammaren ställd skrivelse, vitsordande det nuvarande 

värmeelementets otillräcklighet och olämpliga placering, tillstyrkt bifall till den av banken 

gjorda framställningen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan antecknats att stadsbyggmästaren, 

uppgivit kostnaden till högst Kr. 300:-, att lämna bifall till bankens framställning; och skulle 

kostnaden bestridas med besparade medel å husbyggnadsstaten för innevarande år. 

 

§25. 

Sedan stadsingenjören Erik Kinnman med bifogande av till magistraten ställd ansökan om 

tjänstledighet under tiden 10-13 innevarande juli med stadsbyggmästaren J.Wikberg som 

vikarie i skrivelse till drätselkammaren anhållit om kammarens tillstyrkan till ansökningen, 

beslutade nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot bifall till densamma. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 20/7 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 juli 1916. 

 

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

stadsingenjören. 

 

§48. 

Protokollet för den 14 juni 1916 föredrogs och justerades utom beträffande § 43, vars 

justering uppsköts tillsvidare. 

 

§49. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning inreda gavelrum å vinden i fastigheten n:r 5 i kvarteret 

Flundran. 

Enär vid ansökan fogats ritning endast i ett exemplar, men § 58 mom. 3 i gällande 

byggnadsordnings stadgar, att ritningar skola inlämnas i två exemplar, beslöt nämnden 

uppskjuta ärendets behandling i avvakten på ansökningshandlingarnas komplettering i 

ovanberörda hänseende. 



 

§50. 

Hos byggnadsnämnden hade chefen för det i Luleå förlagda skyddsdetachementet anhållit 

om tillstånd att få å tomt n:r 5 i kvarteret Uttern uppföra ett mindre provisoriskt skjul, avsett 

att användas vid matlagning, samt en avträdesbyggnad. 

Det antecknades, att fastighetens ägare, aktiebolaget Olander & Paulson, skriftligen medgivit 

sökanden att å tomten uppföra ett kokhus samt ett tält för förvaring av behövlig ved, 

ävensom att brandchefen förklarat hinder för bifall till ansökningen ej möta ur 

eldsäkerhetssynpunkt. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden, att som ritning och tomtkarta icke bilagts 

ansökningen, densamma icke för närvarande kunde till prövning upptagas. 

 

§51. 

Hos byggnadsnämnden hade tapetseraren J.V.Bergman anhållit om tillstånd att få i 

gårdshuset å tomt n:r 4 i kvarteret Orren upptaga dörröppningar mot fastigheten n:r 7 inom 

samma kvarter samt förse dem med järndörrar och övriga anordningar, som kunde komma 

att föreskrivas av nämnden. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden med stöd av § 42 mom. 6 i gällande 

byggnadsordning avslå ansökningen. 

 

§52. 

Hos byggnadsnämnden hade målaren Oskar Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta utföra en del omändringsarbeten och tillbyggnader å 

fastigheten n:r 1 i kvarteret Hackspetten. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§53. 

Hos byggnadsnämnden hade bankvaktmästaren C.Lindgren anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 1 inom 

kvarteret Rudan. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen, enär tomten ej vore reglerad. 

 

§54. 

En skrivelse från stadsingenjören rörande tolkning i visst avseende av hans taxa bordlades 

till kommande sammanträde. 

 

§55. 

Till byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå verkstäder ingivit en så lydande ansökan: 

 Till etc. se bil. A. 

Sedan sökandens granne Herman Johansson, ägare av fastigheterna n:ris 487 och 488, 

inkommit med yttrande över ansökningen, beslöt nämnden för sin del godkänna den 

begärda ändringen av tomtindelningen ifråga och skulle Konungens Befallningshavandes 

fastställelse sökas härå. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 



  J.O.Dahl 

Justeradt den 2 Aug 1916 

På nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 10 juli 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Nilsson, Nordin och Lindqvist. Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 19 nästlidne juni. 

 

§2. 

Sedan särskild utredning och indrivning skett rörande de äldre fordringar, som enligt 1912 

års huvudbok utestodo beträffande vattenledningen och gatuarbetena, hade 

stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att då ytterligare 

indrivningsåtgärder rörande följande fordringar, specificerade i bilagd P.M., endast torde 

förorsaka staden ytterligare förlust, densamma måtte få ur räkenskaperna avskrivas, 

nämligen 

 J.Eriksson   Kr. 4:25 

 Luleå Bryggeri AB  Kr. 2:98 

 G.Abrahamsson  Kr. 20:- 

 A.F.Lagergren  Kr. 5:10 

 AB Mjöfjärdens Fältspat  Kr. 30:- 

 AB Eminent   Kr. 1:- Kr. 63:33 

 

Vid fördragning av ärendet beslutade ekonominämnden att med bifall härtill ingå till 

stadsfullmäktige med begäran, att ifrågavarande fordringsbelopp, Kr. 63:33, måtte få 

avkortas. 

 

§3. 

Beviljades stadskassören J.O.Dahl tjänstledighet under 30 dagar, varav hälften under tiden 3-

17 innevarande juli och återstoden, å tid, som av ordföranden efter samråd med 

stadskamreraren skulle bestämmas. 

 

§4. 

Beviljades stadsbokhållaren Georg Ohlson tjänstledighet under 30 dagar f.o.m. den 24 

innevarande juli. 

 

§5. 

Sedan poliskonstapeln B.G.Jonsson i skrivelse till drätselkammaren med framhållande av 

den ogynnsamma ställning beträffande avlöning han i egenskap av sergeant i reserven 

erhåller vid inkallning till krigstjänstgöring, anhållit att drätselkammaren ville rätta 



missförhållandet, beslutade nämnden att remittera skrivelsen till stadsfiskalen dels för 

erhållande av uppgift å storleken av den avlöning som vikarien för Jonsson åtnjutit under de 

tider denne enligt skrivelsen varit inkallad till krigstjänstgöring dels för yttrande och förslag. 

 

§6. 

Sedan Tekniska Byrån Nycander i Göteborg på begäran till drätselkammaren översänt 

kostnadsförslag m.m. å spareldningsapparaten ’Lauban’ för användning i stadshusets 

högtryckspanna för eldning enbart med koksstybb, beslutade nämnden att överlämna 

kostnadsförslaget jämte tillhörande handlingar till tekniska nämnden. 

 

§7. 

Beslutade nämnden att för drätselkontorets kassarum och kronokassörens rum inköpa 5 st 

markiser; och skulle kostnaden c:a 150 kronor jämte frakt bestridas med under rubrik 5 k i 

utgiftsstaten upptaget belopp för ’diverse oförutsedda utgifter’. 

 

§8. 

Sedan stadsbyggmästaren medelst annons, införd i tidningarna ’Svenska Dagbladet’, och 

’Dagens Nyheter’, för drätselkammarens räkning infordrat anbud å leverans av 420 ton kol 

och 380 ton koks, vilka skulle vara drätselkammaren tillhanda senast den 7 innevarande juli 

kl. 12 middagen, hade inom den sålunda bestämda anbudstiden 2:ne anbud inkommit, 

nämligen från 

 Carl Anderssons Ångvedsågeri & Kolimport, Stockholm, vilken erbjöd sig 

leverera 420 ton Dysart Main Best Screened Steam Coals från lager Stockholm till ett pris 87 

kronor 90 öre pr 1000 kg. pråmfritt Luleå. 

 AB Luleå Kol- & Materialaffär, Luleå, vilken erbjöd sig leverera c:a 5000 hl. 

tyska ångkol från å Oskarsvarv liggande lager till ett pris av Kr. 5:75 pr hl. samt 

 C:a 7600 hl. Wästfaliska eller Schlesiska koks för leverans direkt från 

inkommande fartyg till ett pris av Kr. 3:27 pr hl., 

 allt fritt hemkört och inlämpat i kolbox under innevarande seglation. 

 

Beträffande koksen hade AB Luleå Kol- & Materialaffär gjort förbehåll för av myndigheterna 

i Tyskland företagna annuleringar, prisförhöjningar eller dylikt, varjämte meddelades att 

anbudet gällde endast odelat för hela partiet såväl kol som koks. 

 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas den 

11 innevarande juli kl. 11 f.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 



”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå 

den 11 juli 1916. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Nilsson, Nordin och Lindqvist. 

Stadsbyggmästaren. 

 

§9. 

Vid fortsatt behandling av ärendet rörande upphandling av kol och koks beslutade 

ekonominämnden 

 att antaga AB Luleå Kol- & Materialaffär anbud å kol såsom varande det 

avsevärt billigare och fördelaktigare av anbuden samt 

 att antaga AB Luleå Kol- & Materialaffärs anbud å koks under följande 

förutsättningar 

 1) att minskning av partiet får ske med 1600 hl. till 6000 hl. 

 2) att koksen är av prima beskaffenhet, 

 3) att leverantörens gjorda förbehåll av prisförhöjning icke får gälla annat än 

beträffande av officiel tysk myndighet vidtagen åtgärd. 

 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadskamreraren och stadsbyggmästaren att 

uppgöra förslag till kontrakt med leverantören. 

 

§10. 

Sedan stadskamreraren anmält att hyra i behörig ordning icke erlagts av hyresgästerna 

Bröderna Sandqvist och H.M.Pettersson, beslutade drätselkammaren att, därest likvid icke 

genast inflyter omedelbart vidtaga rättsliga åtgärder för hyrans utfående. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beslutade nämnden att bemyndiga drätselkontoret att till 

änkan Hanna Wikström nu utbetala henne tillkommande av stadsfullmäktige den 11/3 1916, 

§ 7, beviljade understöd för tiden 3/7 – 2/10 innevarande år. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 juli 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Nordin och Hjelm ävensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 13 juni upplästes och justerades. 



 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Majsts dom i mål mellan Luleå stad, sökande, 

samt L Possehl & Co i Lübeck, svarande angående skyldighet att återbära hamnavgift. 

En av Nils Settervalls advokatbyrå ingiven räkning å kronor 877:25 för målets bevakande i 

underräterna och hos Högsta domstolen godkändes till betalning. 

 

§3. 

Till Svenska Hamnförbundet utanordnades 100 kronor utgörande Luleå hamns 

medlemsavgift för år 1916 i förbundet. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige, som för Gültzauuddens förskönande beslutit om vissa arbetens utförande 

därstädes, hade anhållit om Hamndirektionens yttrande, huruvida den kostnad, som kunde 

förorsakas genom borttagande av å stränderna befintlig spånutfyllnad kunde anses vara av 

den beskaffenhet, att den borde gäldas av hamnmedlen. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att ifrågavarande spånutfyllningar skulle 

på hamnens bekostnad borttagas, dock hade Hamndirektionen härigenom icke förbunde sig 

att verkställa rengöring av det område å det s.k. Tjärhovet, som f.n., utan Hamndirektionens 

hörande, användes som upplagsplats för propsvirke. 

 

§5. 

Kommanditbolaget Burman & Co hade, med tillkännagivande att bolaget med Statens 

järnvägar träffar överenskommelse att för omlastning å banvagn till Narvik av 11000 

standards trävaror få använda Statens järnvägars kaj mellan elevatorkajen och Nya kolkajen 

å Svartön, anhållit att Hamndirektionen måtte utan kostnad för bolaget bortmuddra en 

utanför kajområdet ifråga befintlig mindre sandbank. 

Då den ifrågavarande transiteringen, utan den nu träffade dispositionen, skulle avsevärt 

hava inkräktat på hamnens redan förut hårt anlitade kajutrymme, beslöt Hamndirektionen 

på så sätt bifalla framställningen att Hamnens mudderverk finge för ifrågavarande arbete 

sysselsättas i högst tre dagar, dock under villkor att full hamnavgift betaltes såväl för fartyg 

som för varor, oaktat de senare icke fördes över stadens kajer. 

 

§6. 

På därom gjord ansökan entledigades C.A.Krook fr.o. med den 1 juli från sinbefattning som 

extra hamnpolis. 

 

§7. 

Avslöts, i vad på Hamndirektionen ankomme, kontrakt med Drätselkammaren i Luleå 

angående förhyrande av vissa rum i Saluhallsbyggnaden allt mot en årlig sammanlagd hyra 

av 1050 kronor. 

 

§8. 

Till Hamnmästaren remitterades en framställning från John Lundkvist m.fl. om 

löneförhöjning. 

 

§9. 



Stadsfullmäktige hade anhållit om Hamndirektionens yttrande i anledning av 

Hamnspårstillsyningsmannen A.Björks framställning att han måtte komma i åtnjutande av 

fast anställning i hamnens tjänst med en årlig lön av 2400 kronor. 

Hamnmästaren, vilken i ärendet hörts, hade på anförda skäl hemställt, att Hamndirektionen 

måtte tillstyrka bifall till framställningen i så måtto, att Björks arvode under den tid han 

tjänstgjorde vid hamnen måtte höjas till 250 per månad. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen föreslå Stadsfullmäktige, att 

Hamnspårstillsyningsmannen måtte uppföras som ordinarie befattningshavare i lönegrupp 

1 i den av Stadsfullmäktige vid sammanträde den 3 juni 1912 antagna lönestaten för vissa 

stadens befattningshavare, med ett arvode av 2000 kronor jämte 2 ålderstillägg efter 5 

respektive 10 års tjänst. 

 

§10. 

Hamnmästaren hade i skrivelse, under framhållande av att kajutrymmet vid hamnspåret 

vore otillräckligt, för Hamndirektionen framlagt förslag till en utvidgning av kajen mellan 

nuvarande hamnpiren och östra båthamnen. 

Vid detta ärendes föredragning beslöt Hamndirektionen att, med överlämnande av nämnda 

skrivelse jämte till densamma hörande ritningar, uppgifter å materialåtgång och 

kostnadsberäkning, hos Stadsfullmäktige göra framställning att nödiga medel måtte anvisas 

i 1917 års stat. 

 

§11. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en från Drätselkammaren till Hamndirektionen 

överlämnad framställning från Robertsviks ångsåg om att få arrendera kolningsplats i 

Skutviken. 

 

§12. 

Föredrogs och lades till handlingarna 

1. Stadsfullmäktiges protokoll angående Hamnens övertagande av utprickningen i 

Altappssundet. 

2. Stadsfullmäktiges protokoll angående tillämpning av hamntaxan. 

3. Hamnmästarens kassarapport för juli månad. 

 

§13. 

Sedan genom annons anbud infordrats å leverans av ved hade dylika anbud inkommit från 

Eugén Nilsson, Stenborgs sågverk och Ture Hagberg och beslöt Hamndirektionen att antaga 

det av Hagberg avgivna anbudet såsom det lägsta. 

 

§14. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§15. 

För det arbete maskinisten Eriksson utfört i hamnens verkstad under året beviljades han i 

likhet med föregående år en ersättning av 500 kronor. 

 

§16. 



Beviljades ledighet åt Hamnmästaren under tiden fr.o.m. den 13 t.o.m. den 22 juli 1916 och 

förordnades Hamnservisen C.Friberg till vikarie. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt 

Justerat den 8 aug. 1916. 

Gustaf Burström” 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 20 juli 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, A.Nilsson, Sandström, Schultz, Ahlström, Lantz, Lindqvist 

och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs kammarens protokoll den 30 nästlidne juni. 

 

§2. 

Sedan rådstuvurätten i Luleå den 26 juni 1916 meddelat utslag å målet emellan dels Luleå 

stad, kärande, samt Luleå Fastighetsaktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Spiggen, 

svarande, dels ock sistnämnda bolag, kärande, och Luleå stad, svarande, angående 

avträdande av mark m.m., beslutade drätselkammaren att draga målet under högre rätts 

prövning samt att i sådant avseende befullmäktiga e.o. hovrättsnotarien Alb.Bexell eller den 

han i sitt ställe förordnar, att i rättegången föra stadens talan hos Rikets Svea Hovrätt och 

jämväl hos Kungl. Maj:t; och skulle utdrag av detta protokoll i sådant avseende lända Bexell 

såsom fullmakt. 

Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar genast justerat. 

 

§3. 

Sedan Rådstuvurätten i Luleå den 26 juni innevarande år meddelat utslag å målet emellan 

dels Luleå stad, kärande, samt Luleå Fastighetsaktiebolag och Fastighetsaktiebolaget 

Spiggen, svarande, dels ock sistnämnda bolag, kärande, och Luleå stad, svarande, angående 

avträdande av mark m.m. beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet, då 

tvivelaktigt vore om den av stadsfullmäktige den 31 maj 1901, § 12, i saken utfärdade 

fullmakt vore giltig vid målets prövning hos högre rätt, att föreslå stadsfullmäktige att draga 

målet under högre rätts prövning samt att i sådant avseende befullmäktiga e.o. 

hovrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att i rättegången föra stadens 

talan och rätt bevaka hos Rikets Svea Hovrätt och jämväl hos KUngl. Maj:t; och förklarades 

protokollet vad detta ärende beträffar genast justerat. 

 

§4. 

Kungl. Pensionsstyrelsen hade med anledning av framställning från stadens sida om lån ur 

pensionsförsäkringsfonden för tillgodoseende av behovet av smålägenheter i skrivelse 

meddelat att styrelsen vid sammanträde den 4 juli 1916 beslutat erbjuda staden lån till 

belopp av högst 110000 kronor på de villkor, som framgick av en skrivelsen bilagd 

promemoria. 



 

Sedan av skrivelsen vidare antecknats att staden har att snarast och senast före den 1 oktober 

1916 inkomma till styrelsen med uppgift å det definitiva lånebelopp, som önskas, vid 

äventyr att i annat fall fullmäktiges erbjudande anses förfallet, beslutade drätselkammaren 

att delgiva stadsfullmäktiges bostadskommitté ifrågavarande från Pensionstyrelsen 

drätselkammaren tillhandakomna skrivelse jämte bifogade promemoria med anhållan att 

kommittén måtte beakta den begränsade tid, som föreskrivits, och de villkor, som fästs för 

erhållande av lån. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 3/8 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 juli 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, J.A.Nilsson och Ahlström. Stadsingenjören, 

stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 3 innevarande juli. 

 

§2. 

Sedan stadsingenjören efter överenskommelse med ordföranden i en del tidningar infört 

annons för erhållande av ett ritbiträde å stadsingenjörskontoret, beslutade nämnden att på 

förslag av stadsingenjören till tillfälligt biträde å stadsingenjörskontoret bland fyra sökande 

utse ingenjören Vilh.Hansson i Ödeborg mot en avlölning av 120 kronor pr månad. 

 

§3. 

Sedan drätselkammaren i början av år 1915 medelst annons i en del tidningar infordrat 

anbud å leverans till staden av för bränsleåret 1915-1916 erforderligt parti kol och koks eller 

425 ton kol och 523 ton koks, visade det sig att inga anbud inkommo inom den bestämda 

anbudstiden. Förnyat utbjudande i tidningarna av leveransen lämnade samma negativa 

resultat. När det drog ut på tiden och drätselkammaren började befara, att staden skulle stå 

utan dessa nödvändighetsartiklar, antager drätselkammaren på sammanträde den 25 juni 

1915 ett av Luleå Kol- & Materialaffär muntligen lämnade anbud å leverans av 600 ton kol, 

hälften stora hälften små, och 300 ton koks, en tredjedel stora och två tredjedelar små, varav 

koksen till ett genomsnittspris av 39 kronor pr ton. 

Det har emellertid visat sig beträffande koksen att de två tredjedelar, som faktiskt utgjorde 

koksstybb, icke kunde användas till eldning i ångpannorna och ej heller användas härtill i 

blandning med den stora koksen. Med anledning härav har drätselkammaren gjort ett flertal 

försök att få sälja koksstybben till antagligt pris. Det bästa anbudet avgavs av Nya 



Aktiebolaget Bodens Tegelbruk, vilket anbud innebär ett pris av Kr. 25:10 pr ton fritt 

levererat å järnvägsvagn Luleå, eller med avdrag av transporten till järnvägen Kr. 23:10 pr 

ton, men, då koksstybben inköpsvärde är Kr. 29:42, skulle koksen vid försäljning alltså 

bringa en förlust av 1264 kronor, varför drätselkammaren icke ansåg sig kunna antaga detta 

anbud, vilket tillika med de övriga blev avslaget. 

I avsikt att undvika förlust å koksstybben har drätselkammaren därefter på rekommendation 

av sakkunnig person, ingenjören vid Stockholms gas- och elektricitetsverk Knut Lidberg 

anmodat Tekniska Byrån Nycander i Göteborg att inkomma med förslag och prisuppgift å 

eldningsapparat ’Lauban’, med vilken apparat, inmonterad i stadshusets högtryckspanna, 

eldning med enbart koksstygg skulle kunna äga rum i pannan. 

Sedan byrån inkommit med skrivelse och kostnadsförslag i saken antecknades, dels att priset 

för en ’Lauban’-apparat är incl. Frakter, emballage och tid för avprovning Kr. 2050:-, vartill 

skulle komma fri hantlangning och fria sten- och murningsarbeten samt fri transport från 

järnvägsstationen, dels att stadsingenjören och stadsbyggmästaren, vilka granskat det från 

byrån inkomna kostnadsförslaget med bilagor, var för sig förordade inköpet av apparaten på 

de, som de ansågo, fördelaktiga villkor byrån erbjudit särskilt beträffande garantier. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden, som anser att ett inköp av ifrågavarande apparat 

skulle vara till avsevärd fördel för staden icke endast för att få användning för nu inköpta 

koksstybben, som har ett inköpsvärde av 5587 kronor, utan även att för framtiden kunna 

dels med användning av koksstybb och dels genom den besparing i bränsleåtgången, som 

apparaten i fråga medför, avsevärt minska värmekostnaden för stadshuset, att inköpa en 

’Lauban’-apparat med tillbehör till det pris och på de villkor, som angivas i byråns 

kostnadsförslag den 3 juli 1916. 

Nämnden beslutade vidare att anmälan saken till stadsfullmäktige med hemställan att 

fullmäktige ville med godkännande av åtgärden besluta, att erforderliga medel, högst 2300 

kronor, måtte få för ändamålet uttaxeras. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§4. 

Anmälde stadsbyggmästaren, att maskinisten i stadshuset A.Westerlund upprepade gånger 

uppträtt onykter i stadshuset. 

 

§5. 

Sedan Statens Järnvägar genom baningenjör Ludvig Hjelm i skrivelse till drätselkamamren 

anhållit att få av staden köpa 640 kbm makadam, beslutade nämnden efter föredragning av 

ett utav stadsingenjören avgivet yttrande i saken, att till Statens Järnvägar försälja begärd 

makadam till följande priser 

 Makadam N:r 1, makadammylla, c:a 40 kbm á Kr. 2:75 

 Makadam N:r 3,   , c:a 400 kbm á Kr. 6:75 

 Makadam N:r 5,   , c:a 200 kbm á Kr. 4:- 

allt hämtat vid stadens upplag å kvarteret Fisken. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 7/8 16 

H.K.Brändström.” 



 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 juli 1916. 

 

Närvarande:  Herr Ordföranden samt Herrar Flemström, Wallin, Brändström, Aurén, 

Åhrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Lindgren, Hanson, 

Palm, Nilsson, D. Andersson, Sölwén, Hage, Vidlund, Forsgren och Schultz samt 

Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades Herr vice Ordföranden, Herrar 

Westerberg, Thurfjell, Carlgren, Edström, Gillquist och Svensén samt Fröken Svensson och 

Fru Bolin. Av dessa hade Herrar Gillquist och Svensén anmält sig förhindrade att bevista 

sammanträdet, Herr Westerberg var frånvarande utan anmält förfall och de övriga hade ej 

kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte bevistade Herr Rådmannen P. Sandström i Herr Borgmästarens ställe 

sammanträdet. 

 

§l. 

Utsagos Herrar D. Andersson och Sölvén att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 25 

innevarande juli 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 15 nästlidne juni förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan Rådstuvurätten i Luleå den 26 juni innevarande år meddelat utslag i målet mellan dels 

Luleå stad, kärande, samt Luleå Fastighetsaktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Spiggen, 

svarande, dels ock sistnämnda bolag, kärande, och Luleå stad, svarande, angående 

avträdande av mark m. m., hade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet, då 

tvivelaktigt vore, om den av Stadsfullmäktige den 31 maj 1901 i saken utfärdade fullmakt 

vore giltig vid målets prövning hos högre rätt, beslutit att föreslå Stadsfullmäktige att draga 

målet under högre rätts prövning samt att i sådant avseende befullmäktiga e. o. 

hovrättsnotarien A. Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att i rättegången föra stadens 

talan och dess rätt bevaka hos Kungl. Svea Hovrätt och jämväl hos Kungl. Maj:t. 

På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att med bifall till 

Drätselkammarens förslag befullmäktiga e. o. hovrättsnotarien A. Bexell eller den han i sitt 

ställe förordnar att vid fullföljd av talan emot ifrågavarande utslag såväl hos Kungl. Svea 

Hovrätt som hos Kungl. Maj:t föra stadens talan och dess rätt bevaka, och skulle utdrag av 

detta protokoll därvid tjäna som fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§4. 

Efter föredragning av en av Stadsfullmäktige den 6 februari 1889 till Riksgäldskontoret 

utfärdad och den 25 juni 1907 senast förnyad skuldförbindelse å 100,000 kronor, vilken av 

Konungens Befallningshavande i länet nu för förnyelse överlämnats till Stadsfullmäktige, 



beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att skuldförbindelse skulle 

av Herr Ordföranden och Sekreteraren förses med bevis, att densamma blivit för 

Stadsfullmäktige föredragen, för att därefter till Riksgäldskontoret återställas. 

 

§5. 

Drätselkammaren hade å sammanträde den 20 innevarande juli beslutit att inköpa en 

eldningsapparat ’Lauban’ för stadshuset i avsikt dels att få användning för den år 1915 

inköpta koksen, vilken till två tredjedelar befunnits utgöra koksstybb, oduglig till eldning i 

ångpannorna, dels att även för framtiden kunna dels med användning av koksstybb och dels 

genom den besparing i bränsleåtgången, som apparaten i fråga medför, avsevärt minska 

värmekostnaderna för stadshuset. 

Kammaren hade vidare beslutit att anmäla saken till Stadsfullmäktige med hemställan att 

Fullmäktige ville med godkännande av åtgärden besluta, att erforderliga medel, högst 2,300 

kronor, måtte få för ändamålet uttaxeras. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att godkänna, den av Drätselkammaren sålunda vidtagna åtgärden samt bestämde, att 

erforderliga medel, högst 2,300 kronor, skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§6. 

Den av Stadsfullmäktige tillsatta bostadskommittén hade, under erinran om tillkomsten av 

Kungl. Förordningen den 5 maj 1916 om medling i vissa hyrestvister m. m., enligt vilken, 

därest i stad yppar sig brist på smålägenheter eller fara för hyresstegringen å sådana, må 

efter beslut av Stadsfullmäktige tillsättas en eller flere hyresnämnder med uppgift att medla i 

sådana hyrestvister mellan husägare och hyresgäster, varom i förordningen sägs, hemställt, 

att Stadsfullmäktige ville besluta att tillsätta en hyresnämnd på sätt § 3 i nämnda nådiga 

förordning bestämmer samt att med anmälan om valet hos Konungens Befallningshavande 

anhålla om förordnande av ordförande för nämnden. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att tillsätta en hyresnämnd för staden och att till medlemmar i denna 

hyresnämnd utse snickaren E. Hartzell och tillsyningsmannen N. Boman med byggmästaren 

A. Engström och lokomotiveldaren A. A. Ahlström som suppleanter, varjämte beslöts att hos 

Konungens Befallningshavande i länet begära förordnande för en ordförande i nämnden. 

 

§7. 

Till Drätselkammaren remitterades en framställning från Bostadskommittén om ett anslag av 

intill 1,000 kronor för bestridande av de med Kommitténs uppdrag förenade utgifter. 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund, M. Sölvén, D. Andersson.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 25 juli 1916. 



 

Närvarande: Herrar Rosengren, Antoni och Hellsten. 

 

§1. 

Protokollen för den 8 och 10 juni 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

En skrivelse från C.H.Åström med begäran att återfå en yllefilt, som kvarlämnats å 

epidemisjukhuset för desinfektion, beslöt nämnden överlämna till sköterskan med anmodan 

att antingen återställa filten eller ersätta dess värde med fordrade 5 kronor. 

 

§3. 

Tillsyningsmannens rapport för juni föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§4. 

En skrivelse från hälsovårdstillsyningsmannen angående vatten- och kloakledning i 

Bergviken beslöt nämnden överlämna till drätselkammaren. 

 

§5. 

På hemställan av tillsyningsmannen beslöt nämnden förbjuda ägaren av fastigheten n:r 258 i 

kvarteret Braxen, fru Signe Andersson, vid vite av 100 kronor att uthyra den inom nämnda 

fastighet befintliga korvfabriken, intilldess densamma blivit försatt i sådant skick, att den 

kunde av nämnden godkännas. 

 

§6. 

En skrivelse från livsmedelsnämnden angående bestämmelser rörande fetthalten m.m. å den 

mjölk, som saluhålles i staden, överlämnades till herr ordföranden. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades änkan Sofia Sundling anstånd till den 1 oktober 

1916 med vissa föreskrivna reparationsarbeten i fastigheten n:r 228 i kvarteret Simpan. 

 

§8. 

En anmälan från slaktaren Adolf Andersson, att han flyttat sin korvfabrik till 

Timmermansgatan 28 föredrogs och lades till handlingarna, sedan herr ordföranden 

meddelat, att av honom verkställd besiktning av fabriken icke givit skäl till anmärkningar. 

 

§9. 

Till handlingarna lades: 

1) stadsfullmäktiges protokoll den 18 maj 1916, § 4 samt 

2) stadsfullmäktiges protokoll den 15 juni 1916, § 8. 

 

§10. 

Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat riksförsäkringsanstaltens 

framställning om kommunalbidrag för barnmorskan Anna Lindgrens pensionering i 

barnmorskornas pensionsanstalt. 



Vid föredragning härav beslutade nämnden, då barnmorskan Lindgren icke vore anställd i 

stadens tjänst, avstyrka bifall till framställningen. 

 

§11. 

Föredrogs en anmälan från Norrbottens läns mejeriidkare- och mjölkproducentförening 

u.p.a., att föreningen den 10 juli 1916 öppnat mjölkaffär i förening med mottagning av mjölk 

i källaren till fastigheten n:r 261 i kvarteret Braxen och beslöt nämnden på förslag av herr 

ordföranden att tillsvidare godkänna lokalen. 

 

§12. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

 Till Hälsovårdsnämnden se bil. A. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fabrikören N.T.Pettersson vid vite av 

50 kronor att inom åtta dagar efter härav erhållen del hava låtit vidtaga sådana anordningar 

beträffande fönstren i korvfabriken, att flugors inträngande i fabrikslokalerna 

omöjliggjordes, även då fönstren hölles öppna. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå stad folkskolestyrelse den 26 juli 1916. 

 

Närvarande: Ordf hr Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, V.Oscarsson, D.Andersson, 

B.A.Hellsten samt undertecknad Hultström vid protokollet. 

 

§1. 

Till justeringsmän av dagens protokoll utsågos hrr Nyberg och Oscarsson. 

 

§2. 

Av folkskolläraren A.A.Rydorff begärd tjänstledighet för egna angelägenheters vårdande 

under höstterminen 1916 och vårterminen 1917 beviljades av styrelsen och bestämdes, att 

vikariens lön skulle utgå med 135 kr pr månad. 

 

§3. 

Småskollärarinnan H.Nyman ämnade enligt vad ordf. inhämtat, begära fortsatt 

tjänstledighet för egna angelägenheters vårdande under höstterminen 1916, event. även 

vårterminen 1917, och  beviljade styrelsen henne sådan ledighet för höstterminen 1916, 

under förutsättning att hon inkommer till styrelsen med skriftlig anhållan därom. – Herr 

Oscarsson anhöll få till protokollet antecknat sin reservation mot beslutet, på grund av att 

skriftlig ansökan ej förelåge. 

 



§4. 

Såsom sökande till den lediga vaktmästarebefattningen vid Notvikens skola hade vid 

ansökningstidens utgång anmält sig verkstadsarbetaren A.F.Lindvall, lärarinnan vid skolan 

fröken Nora Magnusson, Hilda Bergman och Anna Olsson. Efter att hava tagit del av 

ansökningshandlingarna beslöt styrelsen till befattningen utse Hilda Bergman. 

 

§5. 

Föredrogs en vid sammanträdet den 29 maj 1916 bordlagd skrivelse från ordf. i Nederluleå 

sockens barnavårdsnämnd med anledning av anmälan från lärarinnan vid Skurholmens 

skola fröken Hilda Nordberg, att gossen Axel Heribert Hedin, född 1904 och son till 

arbetaren Gustav Valfrid Hedin (Bäcklin), gjort sig skyldig till flera föreseelser såväl utom 

som inom skolan. Han hade sålunda hos en familj Öhman tillägnad sig 40 kr, varav han köpt 

upp 20 kr, medan resten återlämnats. Hos en änka Söderberg hade han tillgripit 2,75 kr. Han 

hade vid flera tillfällen försummat skolan, ofta ej infunnit sig i rätt tid och ej givit 

sanningsenliga svar, då han tillfrågats om orsaken. Gossen, som jämte fadern inställd sig till 

styrelsens sammanträde, erkände vad som lades honom till last. Utom vad som ovan 

nämnts, erkände han inför styrelsen, att han vid ett tillfälle tillgripit en del lump från sin far 

och gömt undan den, för att senare sälja den, ehuru tilltaget upptäckts och förhindrats. Enligt 

vad som vid sammanträdet upplystes, voro familjens ekonomiska omständigheter mycket 

tryckande, familjen bestode av sju hemmavarande barn, av vilka Axel vore den äldste, och 

bostadsförhållandena voro usla. Med hänsyn till hemmets brister beslöt styrelsen att skilja 

gossen därifrån och utackordera honom i enskilt hem. Mot denna åtgärd förklarade fadern, 

att hon icke hade något att invända. 

 

§6. 

Från Stadsfiskalen hade till barnavårdsnämnden remitterats en polisrapport rörande 

förseelser begångna av gossarna Sven Artur och Helge Oskar Ruthström, 12 och 10 år gamla 

och söner till arb. J.O.Ruthström, Mjölkudden, samt gossen Albert Rutger Rönnbäck, född 

1902 och son till arb, J.A.Rönnbäck och dennes hustru Maria, hos vilken senare gossen nu 

bodde, medan fadern avrest till Amerika. 

De båda gossarna Rutström hade infunnit sig till styrelsens sammanträde, varemot gossen 

Rönnbäck icke hade kunnat anträffas, enär han enligt uppgift vistades i Nederluleå socken. 

Enligt polisrapporten hade de tre gossarna inför polismyndigheten erkänt sig ha sönderslagit 

en mängd fönsterrutor (16 st) i A.A.Wahlbergs villa i Mjölkudden. Angående ett fågelbo av 

cement och en fågelholk, som förstörts på samma ställe, hade de inför polisen förnekat, att, 

de rört dem. På tillfrågan inför styrelsen erkände emellertid Helge Rutström, att han 

tillsammans med ett par okända pojkar stött ned svalboet med ett metspö och även kastat 

sten på de vid villan befintliga fågelholkarna. 

Vid polisförhöret hade de båda gossarna Rutström dessutom vidgått, att de tillsammans med 

en yngling Charles Jansson för någon tid sedan tillgripit skrot ur en uthusbod hos 

hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson, vilket de därpå sålt hos handl. Frans Dahlén 

härstädes för 2 kr 45 öre, som fördelats lika mellan dem. 

Även denna förseelse erkände gossarna Rutström inför nämnden. 

Med anledning av vad som gossarna Rutström sålunda låtit komma sig till last, beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela den en allvarlig varning att bättra sig och för framtiden taga sig till 

vara och skulle gossarnas föräldrar tillhållas att bättre hålla efter sina barn. 

 



§7. 

Från polismyndigheten hade ytterligare inkommit en rapport angående 11-årige Bror Axel 

Nilsson, son till arbetaren Karl Nilsson, Residensgatan 12, vilken vid förhör befunnits 

skyldig till flera stölder av pängar m.m. 

Han hade sålunda enligt rapporten gått in i änkan Hallers lägenhet på nedre botten i samma 

gård, där han själv bor, och ur en i en koffert liggande plånbok tillgripit 105 kronor, 

tillhörande arbetaren Per Olsson. Dessa pängar hade han sedan enligt egen uppgift dels köpt 

upp, dels skänkt bort, dels gömt undan på något ställe. Den redogörelse härför som han 

avgivit inför polisen, hade emellertid vid närmare undersökning ej varit med sanningen 

överensstämmande. 

Från fru Amanda Flemström hade han tillgripit en väska, som hon tillfälligtvis lagt ifrån sig 

på trappan till sin bostad, med inneliggande omkr. 10 kr och en del småsaker, såsom en 

portmonnä, en kniv, en bok, ett par vantar, en nyckel m.m. De inneliggande föremålen och 

väskan hade han skänkt bort liksom också en del av pängarna. Resten av pängarna hade han 

använt till karameller o.d. 

I Saluhallen, dit han vid 12-tiden en natt berett sig tillträde genom ett söndrigt fönster, hade 

han i ett fruktstånd tillgripit en cigarrlåda med omkring 5 kr i silver och koppar. 

Från sin mor hade han vid ett tillfälle tagit 50 öre. 

Han hade dessutom gjort försök att tillägna sig skrot ur en låda å smeden Marklins gård och 

tagit en mässingslampa och en yxa ur en verktygskur vid stenkrossen. 

Gossen, som hade inställt sig till styrelsens sammanträde, erkände visserligen inför styrelsen 

tillgreppen, men det visade sig omöjligt att i övrigt erhålla exakta och sanningsenliga svar ur 

honom, vart han gjort av pängarna. 

Då det torde vara tvivelaktigt, om gossens sinnestillstånd är normalt, beslöt 

folkskolestyrelsen att, innan ytterligare åtgärder vidtages, inhämta läkares utlåtande om 

honom. 

 

§8. 

Till protokollet skulle antecknas, att från Stadsfullmäktige inkommit protokollsutdrag dels 

rörande deras beslut att med godkännande av folkskolestyrelsens anhållan inrätta en ny 

småskollärarinnetjänst från 1 sept. 1916, vartill medel anvisats med kr 192.51: dels rörande 

deras beslut att meddela full ansvarsfrihet åt samtliga stadens styrelser och nämnder för 

1915 års räkenskaper och förvaltning. 

Därjämte hade Stadsfullmäktige beslutat att lämna folkskolestyrelsen i uppdrag att upprätta 

förteckning med utsatta värden å folkskolornas inventarier. 

 

§9. 

Från Konungens befallningshavande hade till Styrelsens kännedom överlämnats avskrift av 

Kungl. Maj:ts utslag på Styrelsens begäran över K.B:s beslut den 24 jan. 1916 angående 

utanordning av statsbidrag för undervisning i slöjd. Kungl. Maj:t, som icke funnit skäl göra 

ändring i K.B:s beslut, hade dock på grund av vad i målet förekommit, medgivit, att den 

omständigheten att slöjdundervisning och ifrågavarande slöjdavdelning meddelats under 

kortare tid, än som i kungörelsen av den 16 juni 1906 angående statsbidrag för undervisning 

i slöjd vore angivet, ej skulle utgöra hinder för statsbidrags utbekommande för den tid 

undervisningen pågått, och i följd därav förordnat, att Konungens befallningshavande skulle 

företaga målet till ny behandling. 

 



§10. 

Från K.Folkskoleöverstyrelsen hade ankommit en skrivelse med bilagt cirkulär från Svenska 

Röda korsets skolkommitté, vilken skrivelse jämte cirkulär remitterades till överläraren. 

 

§11. 

En från vaktmästaren vid Karlsviks skola G.S.Englund framställd anhållan om 

löneförhöjning remitterades till ekonominämnden. 

 

§12. 

Från lärarinnan D.Eurén hade anmälts, att hon efter den företagna ommålningen av hennes 

skolsal lidit av huvudvärk m.m., vilket givit henne anledning misstänkta, att 

arsenikförgiftning kunde föreligga. Styrelsen beslöt med anledning härav att låta företaga 

analys av ett färgprov från salen ifråga. 

 

§13. 

Från ekonominämnden anmäldes, att snickaren N.F.Boman för en summa av 1600 kr antagits 

till entreprenad för utförandet av skolsalen i Mjölkudden. 

 

§14. 

Anmäldes att folkskolinspektören förklarat sig icke kunna godkänna att småskollärarinnan 

vid Notvikens skola även undervisade folkskolebarnen därstädes. 

 

 Dag som ovan 

 Alfr.Gullberg 

   /Herm.Hultström 

Justeras: 

Wilh.Oscarsson” 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 juli 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Lindgren, fru Johansson, fröknarna Björkman och 

Sundberg, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 juni 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för augusti månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes listan över utdelade extra understöd under juli, slutande å 83 

kronor. 



 

§5. 

Diakonissans rapport över juli månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§6. 

På framställning av änkan Hildur Svensson beslöt styrelsen utackordera hennes barn Greta 

för en kostnad av 15 kronor pr månad. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades Albertina Johansson 5 kronor i månaden f.o.m. den 

1 augusti såsom bidrag till utackorderingskostnaden för sonen Axel Georg. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen utackordera James Rudolf Jansson hos handlanden A.G.Nilsson i 

Hvitvattnet för 100 kronor pr år, Ingrid Fredrika Jansson hos hemmansägaren Karl Viktor 

Augustsén i Östra Bovallen för 40 kronor pr år samt Ellen Margreta Sundqvist hos torparen 

Karl Johan Karlsson i Ersnäs för 144 kronor pr år. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att söka utackordera Signe Linds son Erik 

Viktor hos någon av dem, som avgivit anbud å mottagande av fosterbarn. 

 

§10. 

På därom gjord framställning beviljades Karl Viktorin ett lån å 50 kronor och skulle styrelsen 

äga att, intilldess lånet tillfullo guldits, å härvarande postkontor uppbära Viktorin 

tillkommande pensionsunderstöd. 

 

§11. 

Arbetaren E.M.Strandberg hade anhållit att utfå någon del av pensionen efter sin avlidne son 

Olof Oskar, vilken på kommunens bekostnad vårdats å sanatorium, men beslöt styrelsen, att 

medlen skulle reserveras för att i mån av behov tilldelas familjen Strandberg. 

 

§12. 

Som hotellvaktmästaren Ernst Johan Axelsson uraktlåtit att efterkomma styrelsens anmaning 

att inställa sig å fattiggården för att utföra arbete till gäldande av sin skuld till 

fattigvårdssamhället för det understöd, som styrelsen enligt 1 § i fattigvårdsförordningen 

lämnat och fortfarande lämnar hans hustru och minderåriga barn, beslöt nu styrelsen att för 

vad Axelsson sålunda låtit komma sig till last, tilldela honom varning ävensom erinra 

honom om påföljden av uraktlåtenhet att efterkomma styrelsens föreläggande. 

 

§13. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Emma Öhman. 

 

§14. 

Till svar å en skrivelse från Vaksala kommun med hemställan, att styrelsen ville bestämma 

Folke Johanssons understöd till 10 kronor per månad, beslöt styrelsen meddela, att gossen 

redan vore utackorderad för en kostnad av 15 kronor per månad. 



 

§15. 

Efter hemställan av typografen A.E.Dunder beslöt styrelsen antaga honom såsom fosterfader 

till i Amerika vistande finska undersåten Kajsa Sofia Niemis son Ilmari Eugén emot ett 

arvode av 20 kronor per månad f.o.m. den 1 augusti 1916 och skulle, vad styrelsen sålunda 

komme att få för honom vidkännas, utsökas hos statsverket. 

 

§16. 

Till fru Alexandra Boman, som under fröken Mattsons semester i 21 dagar skött 

föreståndarinnetjänsten vid fattiggården, utanordnades en ersättning av 30 kronor. 

 

§17. 

Beviljades tillsyningsmannen N.Boman tjänstledighet under tiden 11 t.o.m. 31 augusti. 

 

§18. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

 den 1 juli: Elin Maria Eriksson, 

 den 28 juli: ett gossebarn från Jokkmokk, 

samt att följande utgått, nämligen: 

 den 11 juli: Nancy Ingeborg Sundström (rymt) 

 den 11 juli: Hilda E.Landström (till hospital) 

 den 15 juli: Katarina Hallman (död). 

 

§19. 

Anmälde ordföranden, att Frans Gideon Lidgren, vilken uppburit pensionsunderstöd med 

c:a 157 kronor, härav till styrelsen lämnat 60 kronor såsom bidrag till sin sanatorievård, och 

beslöt styrelsen låta härvid bero. 

I samband härmed beslöt styrelsen, att hädanefter ogifta personer, som åtnjöte 

pensionsunderstöd, skulle under de tider de på styrelsens bekostnad vårdades å anstalter, få 

behålla 20% av pensionsunderstödet, varemot återstående 80% skulle tillfalla fattigvården. 

 

§20. 

Beslöt styrelsen utanordna 20 kronor såsom hyresbidrag till familjen Sjögren att utbetalas till 

fru Emma Cahlin. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

Alf.Gullberg 

Ellen Sundberg 

Jenny Johansson.” 

 

 

 

 

 



”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 2 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Flemström, Olsson, stadsbyggmästaren och 

stadsingenjören. 

 

§56. 

Protokollet för den 5 juli 1916 föredrogs och justerades. 

 

§57. 

Hos byggnadsnämnden hade barberaren E.Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning inreda ett hembageri i uthusbyggnaden å tomt n:r 360 i kvarteret Kycklingen. 

Som ifrågavarande byggnads inredande till väsentligen annat ändamål är det, vartill den 

förut varit använd, är att hänföra till nybyggnad samt byggnaden är belägen delvis utöver 

gällande tomtgräns och delvis å område, som enligt gällande tomtindelning utgör en tomt, 

men varav särskilda delar äro i olika ägares hand, beslöt nämnden med stöd av stadgandet i 

§§ 7 och 40 i lag ang. stadsplan och tomtindelning jämfört med kungl. Kungörelsen den 18 

januari 1908 ang. vid tillämpning av nyssnämnda lag är att till nybyggnad hänföra avslå 

framställningen. 

 

§58. 

På av stadsbyggmästaren uti avgivet yttrande anförda skäl beslöt styrelsen avslå en av 

åkaren C.P.Rosenflykt gjord ansökan om tillstånd att få insätta en kamin i en s.k. 

sommarstuga å tomt n:r 7 i kvarteret Göken. 

 

§59. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå verkstäder anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en gjuteribyggnad å tomterna n:r 3 och 6 

i kvarteret Fågeln. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor 

att tomten regleras i enlighet med den ingivna karten, innan arbetet påbörjas, 

att brandmur anordnas mot angränsande tomt; samt 

att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagas vid arbetets utförande. 

 

§60. 

Hos byggnadsnämnden hade ångbåtsföraren N.F.Enberg anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 5 i kvarteret 

Torsken. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagas vid arbetets utförande. 

 

§61. 

Hos byggnadsnämnden hade E.P.Lantz, M.Bylund och B.V.Munkhammar anhållit om 

tillstånd att få i enlighet med ingivna ritningar och tomtkarta uppföra en nybyggnad, 

innehållande biograflokaler, kontorslokal samt bostadsvåning å tomt n:r 3 i kvarteret 

Aborren. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor 

att tomten regleras, innan byggnadsarbetet påbörjas; 



att av vederbörande myndigheter meddelade föreskrifter till förekommande av eldfara i 

biograflokalen noggrant iakttagas; samt 

att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagas vid arbetets utförande. 

Det antecknades, att nämnden icke ingått på någon prövning av biograflokalens inredning 

med sittplatsen och dylikt. 

 

§62. 

Hos byggnadsnämnden hade bankvaktmästaren C.Lindgren anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning uppföra en glasveranda i övre våningen till boningshuset å 

tomt n:r 1 i kvarteret Rudan. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§63. 

Hos byggnadsnämnden hade tullvaktmästaren C.Ruthberg anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning företaga en del reparations- och inredningsarbeten i fastigheten 

n:r 1 i kvarteret Fenix. 

Som den vid ansökningen fogade ritningen vore ofullständig och illa utförd, så att 

densamma ej kunnat granskas av stadsbyggmästaren, beslöt nämnden, att ärendet ej skulle 

upptagas till prövning, innan nya ritningar ingivits. 

 

§64. 

Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning inreda gavelrum å vinden i boningshuset å tomt n:r 5 i 

kvarteret Flundran. 

Det antecknades, att nämnden den 10 och 24 maj 1916 avslagit liknande framställningar från 

samma sökande på den grund, att höjden mellan golv och tak tillfölje takets lutning vore 

otillräcklig och att lutningen i varje fall betydligt överstege den medgivna bredden, 30 

centimeter. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden vidbliva sina förut i ärendet fattade beslut. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt d. 6/9 1916 

På nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 3 augusti 

1916. 

 

Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Edström, Nordin, Schultz, Sjöstedt, L.Brännström, 

Forsgren, Lantz, Lindqvist och J.A.Nilsson. 

 



§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 20 nästlidne juli. 

 

§2. 

Sedan stadskamreraren inkommit med av drätselkammaren den 13 nästlidne juni meddelat 

uppdrag om utredning med anledning av Kungl. Kommerskollegii skrivelse den 11 

nästlidne februari av stadsfullmäktige begärda yttrande över av staden vidtagna åtgärd att i 

ränta för de penningar staden lånat hamnen till Tjuvholmssundets utvidgning debitera 7% 

för åren 1909-1912 och 6% för år 1913, beslutade kammaren vid förnyad föredragning av 

ärendet att uppdraga till ledamoten herr Schultz och stadskamreraren att upprätta och 

inkomma med förslag till yttrande i ärendet. 

 

§3. 

Stadskamreraren hade med hänvisning till bilagda avskrift av Kungl. Kommerskollegii 

utlåtande till Kungl. Maj:t angående till stapelstäderna utgående tolagsersättning i skrivelse 

till drätselkammaren föreslagit 

 att till Luleå stad utgående tolagsersättning, som nu uppbäres och användes av 

hamnen, måtte övertagas av staden och överföras till drätselkammarens förvaltning; 

 att de av hamndirektionen reserverade överskottsmedlen å tolagsersättningen 

enligt hamndirektionens huvudbok för år 1915 uppgående till Kr. 43527:05 tillika måtte 

överföras till drätselkammaren; 

 att drätselkammaren övertager staden åliggande att tillhandahålla tullverket 

erforderliga lägenheter, inventarier och möbler jämte dessas underhåll; 

 att de reserverade tolagsmedlen jämte framdeles blivande överskott å 

tolagsersättningen, sedan stadens i föregående punkt nämnda åliggande fullgjorts, måtte få 

användas till avlöning av magistratens ledamöter, stadsfogden och hans underlydande 

tjänstemän, kronokassören, stadsfiskalen och polispersonalen jämte de omkostnader, som 

staden eljest har för dessa tjänstemän. 

 

Stadskamreraren föreslog vidare, att de belopp, som hamndirektionen under åren debiterat 

tolagsmedeln under benämning ’anordnande av packhusområde’, Kr 6525:10 (år 1911) och 

’hyra för packhusområdet’ Kr 25000:- (åren1911-1915 á 5000:-), tillhopa Kr 31525:10, måtte, då 

dessa debiteringar måste anses vara gjorda utan grund samt oskäliga, av hamndirektionen 

återbetalas för att samtidigt med övriga reserverade tolagsmedel överlämnas till 

drätselkammaren. 

Vid föredragning av ärendet upplyste stadskamreraren vidare att hamndirektionen från att 

förut hava, efter det stadens förenämnda skyldighet gent emot tullverket blivit fullgjord 

medelst användande av tolagsmedel, i räkenskapen varje år balanserat överskottet år 

tolagsersättningen såsom tillgång d v s ökat de reserverade tolagsmedlen med årets 

överskott f o m år 1911 verkställt underhållet av de byggnader, som disponeras av tullverket, 

med hamnmedel i stället för med tolagsersättningsmedel och därefter uttagit ersättning för 

detta underhåll av tolagsmedlen genom att debitera hyra för byggnaderna. Genom 

förenämnda åtgärd att debitera tolagsmedlen för anordnande av och hyra för 

packhusområde och genom att sätta nyssnämnda hyra för de av tullverket disponerade 

byggnaderna högre än hamnens verkliga kostnad för dessas underhåll, har åstadkommits att 

hamnen tillförts inkomster från tolagsmedlen i sådan grad att det förut befintliga överskottet 

å tolagsersättningen övergått till brist, som täckts med medel från de reserverade 



tolagsmedlen, vilka medel alltså f o m förenämnda år 1911 årligen minskats. De reserverade 

tolagsmedlen, som den 31/12 1910 utgjorde Kr 61116:75, utgöra den 31/12 1915 Kr 43527:05. I 

stället för att normalt ökas ha medlen genom dessa av hamndirektionen vidtagna 

räkenskapsåtgärder som synes minskats och komma med visshet, om förfaringssättet får i 

fortsättningen obehindrat praktiseras, så småningom uppgå i intet. 

Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att uppdraga till stadskamreraren 

 att verkställa utredning rörande hamnens verkliga kostnader för tullverket 

under åren 1911-1915: 

 att vidare lämna utredning dels om möjlighet förefinnes för drätselkammaren 

att utkräva det belopp, som stadskamreraren föreslagit i sin skrivelse till drätselkammaren 

ävensom det belopp, som utgör skillnaden mellan hamndirektionens verkliga 

underhållskostnader för de byggnader, som tullverket disponerar, och de av hamnen 

debiterade hyrorna dels ock i vilken form ett sådant krav lämpligen skulle kunna 

framställas: 

samt 

 att lämna förslag till det belopp, som i enlighet med föregående skulle avkrävas 

hamndirektionen. 

 

§4. 

Beslutade drätselkammaren att med hänvisning till Kungl. Kommerskollegiums utlåtande 

till Kungl. Maj:t den 8 juni 1912 ang till stapelstäderna utgående tolagsersättning meddela 

hamndirektionen att drätselkammaren har för avsikt att göra framställning hos 

stadsfullmäktige och drätselkammaren måtte få övertaga och förvalta till Luleå stad 

utgående tolagsmedel med därmed förenade skyldigheter och rättigheter; och skulle 

drätselkammaren i samband härmed hemställa hos hamndirektionen att direktionen ville 

underlåta att i nästkommande års stat upptaga vare sig några inkomster av tolagsersättning 

eller några utgifter för tullverket. 

 

§5. 

Stadsingenjören E.Kinnman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att han, som under 

ingenjören R.Bergmans tjänstledighet för sjukdom den 10 juni – 10 september 1915 

uppehållit jämte egen tjänst föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket, måtte såsom 

ersättning för det ökade arbete, som härigenom åsamkats honom, få uppbära de för 

ingenjören Bergman avdragna tjänstgöringspenningarne, kronor 222:22, med avdrag av dels 

ersättningen till ingenjören Sjöstedt kronor 30:- dels ungefärliga kostnaden för den tid, 

ingenjören Eriksson arbetat för elektricitetsverket, kronor 40:-, d v s Kr. 152:22. 

Sedan stadsingenjören i enlighet med drätselkammarens uppdrag den 10 nästlidne april 

inkommit med utredning hur mycket av ingenjören Erikssons tid, som använts för 

elektricitetsverkets räkning dels under den förutnämnda tid av 3 månader under ingenjören 

Bergmans sjukdom dels under den tid, föreståndarebefattningen varit vakant eller f.o.m. den 

1 december 1915 t.o.m. den 1 april 1916, då den elektriska verkmästaren antogs på 

förordnande, beslutade nu drätselkammaren 

 att bifalla stadsingenjörens förenämnda begäran om vikariatsersättning för 

tiden 10 juni – 10 september 1915 med Kr. 152:22 samt 

 att ärendet i övrigt f.n. icke skulle föranleda någon åtgärd. 

 

 Som ovan 



  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

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

augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Sander, Sjöstedt och J.A.Nilsson. Stadsingenjören 

och stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 20 nästlidne juli. 

 

§2. 

Sedan t.f. föreståndaren för elektricitetsverket i av drätselkammaren infordrat yttrande över 

av herr Fernlund år 1912 väckta motion om frigivning av försäljningen av de elektriska 

lamporna i nu inkommen skrivelse erinrat, att enligt den av drätselkammaren år 1913 

antagna instruktionen för entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk, § 1 mom. 3, 

lampförsäljningen vore fri sedan den 1 oktober samma år, beslutade nämnden att med 

remisshandlingens återställande till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville besluta 

att motionen icke skall föranleda vidare åtgärd. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige den 26 februari 1914 till drätselkammaren remitterat en från 

vagnkarlen Ax.A.Andersson inkommen framställning om att få förvärva tomt n:r 17 i 

seminariekvarteret enligt förslaget till ny stadsplan för Östermalm, hade drätselkammaren 

vid ärendets föredragning den 6 april 1914 beslutit att uppskjuta behandlingen av detsamma 

till dess den nya planen för denna stadsdel bleve fastställd. 

Enär emellertid förenämnda tomt ingår i det område, som stadsfullmäktige genom beslut 

den 11 nästlidne mars överlåtit till kronan, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning 

av ärendet att föreslå stadsfullmäktige, att ärendet icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige den 30 april 1914 till drätselkammaren remitterat en framställning 

från förre eldaren vid Luleå stads elektricitetsverk J.O.Blomqvist om fortsatt anställning i 

stadens tjänst, hade drätselkammaren på sin tid remitterat ärendet till föreståndaren för 

elektricitetsverket för yttrande och förslag. 

Som sökanden emellertid f.o.m. innevarande år är anställd som 2:dre maskinist vid stadens 

elektricitetsverk, beslutade nämnden på t.f. föreståndarens förslag att hemställa hos 

stadsfullmäktige att ärendet icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

 

§5. 



Sedan källarmästaren G. och J.Edberg hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att i 

kapprummet intill östra ingången till stadshotellet få inreda toalett och kassalokal i enlighet 

med av stadsbyggmästaren J.Wikberg uppgjorda ritningar, beslutade nämnden vid förnyad 

föredragning av ärendet att avslå ansökningen. 

 

§6. 

Sedan F.A.Wennberg i Gammelstad, vilken i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få sig 

upplåtet ett område av Moritzängen för nyodling, icke inkommit med av drätselkammaren 

begärd handling, som visade att nuvarande arrendatorn av Moritzängen, A.H.Hedström i 

Gäddvik, är villig att avstå ifrågasatta område till Wennberg, beslutade nämnden att utan 

vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarne. 

 

§7. 

Sedan drätselkammaren vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 18 maj 1916, § 

8, ang. beviljat anslag av 4855 kronor förordnande och förskönande av Gültzauudden den 3 

nästlidne bl.a. beslutit, att då den Emma Govenius’ sterbhus tillhöriga å stadens mark 

stående rökstugan vore hinderlig för genomförandet av planen för uddens ordnande, 

anmoda sterbhuset att omedelbart borttaga byggnaden ifråga, hade förvaltaren 

L.Aug.Österberg för sterbhuset i skrivelse meddelat att rökstugan ifråga vore försåld till 

Firman Erica Burman i Luleå med skyldighet, att om så påfordras borttaga densamma. 

Med anledning härav beslutade nu nämnden att anmoda Firman Erica Burman att inom 

fjorton dagar efter erhållen del av detta protokoll hava borttagit byggnaden från stadens 

mark; och skulle protokollet vad detta ärende beträffar genast justeras. 

 

§8. 

Sedan kamreraren J.G.Roth och bankkassören Henri Bedoire till drätselkammaren 

överlämnat förbindelse att till Luleå stad erlägga den årsavgift av 5% å 

anläggningskostnaden, som av stadsfullmäktige enligt protokoll den 18 nästlidne maj, § 8, 

föreskrivits för stadens åtagande att anlägga ny tennisplan å Gültzauudden, beslutade 

nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att uppdraga till stadsingenjören att uppgöra 

och inkomma med definitiv plats för den nya tennisplanen. 

 

§9. 

Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren anmält dels att B.A.Lundström å 

Mjölkudden, innehavare av till F.Flygare på 50 år upplåtna område därstädes, vägrat att 

underskriva den förbindelse, som drätselkammaren den 7 september 1915 beslutat att 

avfordra honom samt att J.Lannge, O.E.Wester och Sofie Sundgren likaledes vägrat att 

underskriva den tillsända arrendekontrakt rörande de av dem innehavda tomter inom 

området ifråga, dels ock att tullvaktmästaren K.H.Öström icke kunna förmås att underskriva 

arrendekontraktet rörande fastigheten n:r 476. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att beträffande frågan om disposition av 

s.k. Flygares område låta bero till arrendetidens utgång samt att beträffande fastighet n:r 476 

uppskjuta ärendet till ordinarie sammanträdet nästkommande april. 

 

§10. 

Sedan stadsingenjören, vilken erhållit nämndens uppdrag att undersöka djupet invid kajen 

utanför den föreslagna upplagsplatsen för kol och koks å fastigheten n:r 102, med 



avlämnande av skiss över resultatet av mätningarna meddelat, att djupet invid kajen vore för 

litet för medelstora och större fartyg samt att, även om genom mellanläggning av pråmar 

kolen direkt skulle kunna lossas, vederbörande fartygsbefälhavare icke är skyldig att angöra 

kaj utan tillräckligt djup, beslutade nämnden på förslag av stadsingenjören, vilken i saken 

underhandlat med hamnmästaren, att anhålla hos hamndirektionen att få anordna 

upplagsplats för koks och kol på södra delen av Pontuskajen. 

Nämnden beslutade vidare dels att uthyra magasinet å fastigheten n:r 88 till Linköpings 

Exportaffär för en årshyra av 500 kronor räknat f.o.m. 1 innevarande augusti, dels att 

uppdrag till stadsbyggmästaren att inkomma med kostnadsförslag till anordning av den nya 

upplagsplatsen. 

 

§11. 

Föredrogs en från jägmästaren i Bodens revir avgiven uppgift å under vintern 1915-1916 

intummat virke och avverkad ved å stadsskogen. 

 

§12. 

Norrbottens läns vedbyrå hade i skrivelse till drätselkammaren under framhållande av att 

det kan befaras att under instundande vinter tillgången av ved för hushållsändamål kommer 

att för vissa orter inom länet bl.a. Luleå stad visa sig bliva synnerligen knapp, hemställt hos 

drätselkammaren om åtgärders vidtagande för ernående av att så stor avverkning av ved 

som möjligt å stadsskogen måtte komma till stånd; och anhöll byrån om uppgift å den 

kvantitet som sålunda kan komma att bliva avverkad. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera skrivelsen till jägmästaren i 

Bodens revir för erhållande av uppgift, vilken kvantitet virke han anser kan uttagas från 

stadsskogen utöver den nu fastställda hushållningsplanen. 

 

§13. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 15 nästlidne juni, § 4, ang. beviljat anslag av 2000 

kronor till bestridande av de utgifter, som för upprättande av i protokollet omnämnda 

fastighetsregister och tomtbok bliva nödvändiga för skriv- och ritbiträde m.m.; och beslutade 

nämnden att uppdraga till stadsingenjören att i samråd med nämndens ordförande anställa 

biträde på stadsingenjörskontoret för uppdragets fullgörande. 

 

§14. 

Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll den 15 nästlidne juni, § 10, 

ang. godkända nya tariffer för motordrift. 

 

§15. 

Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 15 nästlidne juni, § 11, ang. beviljat 

anslag av 5630 kronor till ommakadamisering av den del av Storgatan, som faller mellan 

järnvägen och Nygatan, därest för avhjälpande av inträffad arbetsbrist så skulle visa sig 

erforderligt, anmälde stadsingenjören i skrivelse till drätselkammaren att han, då Storgatan 

är stadens mest trafikerade gata och arbetet å densamma således måste drivas natt och dag 

d.v.s. utföras under den jämförelsevis ljusa delen av sommaren under det att övriga arbeten 

mycket väl kunna utföras på hösten, gått i författning om arbetets i Storgatan påbörjande; 

och anhöll stadsingenjören att, då i gatuarbetena finnes sysselsatt en hel del mindervärdigt 

arbetsfolk, som knappast kan erhålla arbete hos enskilda, och som skulle, om gatuarbetena 



upphörde, falla fattigvården till last, drätselkammaren ville, om ock ej egentlig arbetsbrist för 

närvarande rådde på anförda skäl, beslut att bemyndiga honom att fullfölja arbetet i fråga. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att med godkännande av redan vidtagen åtgärd 

uppdraga till stadsingenjören att fortsätta arbetet, så långt anslaget räcker. 

 

§16. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 15 nästlidne juni, § 12, beslutat att bevilja ett 

anslag av 3500 kronor till utförande under innevarande år av reparationer i tekniska skolans 

lokaler i östra baracken i enlighet med av stadsbyggmästaren i oktober 1915 upprättat 

kostnadsförslag, föredrogs vid nu företagen behandling av detta ärendet en från 

stadsfullmäktiges bostadskommitté till drätselkammaren ställd skrivelse, däri framställning 

göres, att den beslutade reparationen av skolans lokaler måtte anstå till hösten 1917 och 

lokalerna i stället få till lindrande av bostadsbristen efter provisorisk omändring, dragande 

en beräknad kostnad av 700 kronor, disponeras för åstadkommandet av 5 á 6 

bostadslägenheter, och skulle tekniska skolan i samband härmed beredas lokaler i någon av 

stadens skolhusbyggnader; och anhöll bostadskommittén i detta hänseende att 

drätselkammaren ville gå i författning om, att hos tekniska skolans styrelse med 

framhållande av det högst trängande behovet av mindre bostadslägenheter anhålla om 

styrelsens samtyckte till lokalernas avstående för ett år, att vidare låta verkställa nödiga 

förändringar av tekniska skolans lokaler samt härför anslå erforderliga medel. 

I till drätselkammaren avlämnat yttrande hade därefter tekniska skolans styrelse, som beretts 

tillfälle att taga del av kommitténs förenämnda skrivelse, anfört att, då styrelsen ansåg sig i 

första hand böra taga hänsyn till skolans bästa, för sin del beslutat att avstyrka den av 

kommittén föreslagna åtgärden och hemställa hos drätselkammaren, om icke lindring av 

bostadsbristen skulle kunna åstadkommas på annat sätt, så att skolan finge behålla sina 

hittillsvarande lokaler samt att vidare anhålla hos drätselkammaren, att den av 

stadsfullmäktige beslutade reparationen av lokalerna omedelbart måtte sättas i gång, så att 

de bliva disponibla för skolan i början av september; och anförde styrelsen vidare, att om 

likväl drätselkammaren trots styrelsens avstyrkande ansåg sig böra taga lokalerna i anspråk 

för det av kommittén föreslagna ändamålet, drätselkammaren i så fall måtte anvisa skolan 

fullt lämpliga lokaler på annat håll och att medel till bestridande av de med en sådan 

förändring förbundna extra kostnaderna måtte anvisas av kammaren. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden, 

 att omedelbart efter upptagning av anbud, vilka skulle prövas av ordföranden 

och stadsbyggmästaren utföra de i arbetsbeskrivningen upptagna golvomläggningarna i 

östra baracken samt 

 att i övrigt remittera samtliga handlingar i ärendet till folkskolestyrelsen med 

anhållan dels att styrelsen ville taga i övervägande vad bostadskommittén i sina båda 

skrivelser till drätselkammaren föreslagit beträffande förläggandet av tekniska skolans 

undervisning till någon av skolbyggnaderna samt att, därest kommitténs förslag vinner 

beaktande, bestämmandet av den omfattning och tid m.m., som tekniska skolan skulle äga 

att disponera lokalerna i fråga, måtte ske i förhandling med tekniska skolans föreståndare, 

dels ock att folkskolestyrelsen beträffande de ändringar av folkskolelokalerna, som 

påkallades av förläggandet av tekniska skolans undervisning till desamma, ville låta utföra 

kostnadsberäkningar över desamma med anlitande av stadens tjänstemän. 

 

§17. 



Under behandlingen av i föregående paragraf förtecknat ärende avlägsnade sig herr Nilsson 

med nämndens tillstånd från sammanträdet. 

 

§18. 

Beslutade nämnden att delgiva stadsfullmäktige bostadskommitté det i nästföregående 

paragraf av detta protokoll fattade beslut rörande tekniska skolans lokaler i östra baracken 

med hemställan att kommittén ville med hänsyn till de stora olägenheter och besvärligheter, 

som komma att förorsakas tekniska skolan vid den ifrågavarande provisoriska förläggningen 

av dess undervisning på annat eller flere håll, söka andra vägar för lindrande av 

bostadsbristen t.ex. medelst uppförandet av en eller ett par provisoriska baracker. 

 

§19. 

Stadsfullmäktige hade, då kostnaden för arbetet, Kr. 1445:-, syntes allt för hög, till 

drätselkammaren återremitterat det av stadsbyggmästaren på kammarens uppdrag 

upprättade förslaget till inredning av parkvaktsbostad i tennispaviljongen å Gültzauuddens 

för utredning om ej kostnaden skulle kunna nedbringas. 

Sedan stadsbyggmästaren, som erhållit uppdrag att med anledning av stadsfullmäktiges 

förenämnda beslut inkomma till drätselkammaren med nytt förslag i saken, i avlämnat 

yttrande meddelat, att han icke anser möjligt att göra några besparingar i det av honom förut 

uppgjorda förslaget, därest bostaden skall användas till vinterbostad, men att, som det gamla 

uthuset skall enligt stadsfullmäktiges den 18 nästlidne maj beslut borttagas, ytterligare 

fordras inredning i byggnaden av ett klosettrum med garderobklosett, vilket ökar kostnaen 

med 110 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med åberopande av vad 

stadsbyggmästaren i ärendet anfört att återställa remisshandlingarna med hemställan, att 

stadsfullmäktige ville låta drätselkammaren utföra arbetet i fråga för en kostnad ej 

överstigande 1555 kronor. 

 

§20. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 15 nästlidne juni, § 17, beviljat anslag av intill 400 

kronor för diverse, av Kungl. Medicinalstyrelsen påfordrade anordningar i 

karantänsanstalten för förekommande av införande i riket av rots hos djur av hästsläktet, 

nämligen dels anskaffning av diverse utensilier dels ock anordnande av tvättställ, skåp för 

förvaring av effekterna samt plats för laborationer och skrivgöromål. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till karantänsveterinären, doktor 

F.Rosengren, att anskaffa de i medicinalstyrelsens skrivelse uppräknade utensilier samt 

beträffande de beslutade anordningarna i övrigt i anstalten lämna stadsbyggmästaren i 

uppdrag att utföra dessa i samråd med anstaltens veterinär. 

 

§21. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från stadsbyggmästaren John 

Wikberg inkommen anhållan att bliva befriad från stadsbyggmästaretjänsten från den 1 

december innevarande år, beslutade nämnden att hemställa hos samfällda drätselkammaren, 

att kammaren ville hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den av Wikberg gjorda 

ansökningen. 

 

§22. 



Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsätta tisdagen den 8 

dennes kl. 5 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 19/8 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 8 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Sander och Sjöstedt. Stadsingenjören, 

Stadsbyggmästaren. 

 

§23. 

Sedan stadsbyggmästaren inkommit med kostnadsförslag till uppförande å Pontuskajen av 

kolgård om 20 x 20 meter i fyrkant och 3 meter hög, för en kostnad av 1300 kronor, beslutade 

nämnden att godkänna förslaget med den ändring att posten ’60 kvadratmeters mellanbalk 

av 2 tums plank på stolpar á 5:-, 300 kronor’ skulle ur förslaget utgå. 

Nämnden beslutade vidare att kostnaden, 1000 kronor, skulle bestridas med av i 

innevarande års stat under rubrik 15a upptaget belopp av 600 kronor för omändring av 

upplagsplats för kol och koks å fastigheten n:r 88 samt resten av kostnaden täckas av medel, 

som inflyta i hyra för nämnda fastighet n:r 88. 

 

§24. 

Magistraten hade för den åtgärd framställningen må kunna föranleda till drätselkammaren 

överlämnat en från Kungl. Kammarkollegium till magistraten inkommen skrivelse, däri 

hemställes, huruvida kollegium kunde utan kostnad för statsverket erhålla ett exemplar av 

förefintliga kartor med beskrivningar över den under Luleå stad hörande mark. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden meddela Kungl. Kammarkollegium att 

staden icke förfogade över några tidsenliga kartor av det slag, som kollegium önska erhålla, 

men skulle den år 1889 fastställda kartan över stadsplanen översändas, sedan de ändringar, 

som blivit gjorda efter det kartan blivit fastställd, blivit å densamma införda. 

Nämnden beslutade vidare meddela att drätselkammaren har för avsikt att gå i författning 

om att upprättande av en fullständig karta över stadens mark utom stadsplanen. 

 

§25. 

Överstelöjtnant L. av Petersen hade i egenskap av ombud för Svenska Vägföreningen i 

skrivelse till drätselkammaren hemställt att kammaren ville ingå som medlem i nämnda 

förening. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige att besluta, att 

staden ingår som medlem av föreningen i fråga med en årsavgift av 40 kronor. 

 



§26. 

Sedan hälsovårdsnämnden till drätselkammaren överlämnat en till hälsovårdsnämnden 

ställd rapport från tillsyningsmannen vid hälsovården ang. framdragning av vatten- och 

avloppsledning till förstaden Bergviken, beslutade nämnden att remittera ärendet till 

stadsingenjören för yttrande. 

 

§27. 

Sedan landshövdingeämbetet i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville 

inkomma med överlåtelsehandling å den genom stadsfullmäktiges beslut den 11 mars 1916 

Kronan erbjudna mark om 16090,14 kvadratmeter till utvidgning av folkskoleseminariets 

område jämte karta, utvisande områdets läge, beslutade nämnden att uppdraga till 

stadsingenjören att upprätta begärda karta och överlåtelsehandling för att tillställas 

länsstyrelsen efter det lagfart vunnits å de delar, som staden nu för ändamålet inköpt. 

 

§28. 

Sedan magistraten till drätselkammaren för förklarings avgivande överlämnat av garvaren 

Robert R.Ruthberg anförda besvär över drätselkammarens beslut den 3 juli 1916 att avslå 

Ruthbergs anhållan att få vatten inlett till hans å vreten n:r 134-135 i Bergviken utan tillstånd 

uppförda byggnad, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att avgiva det yttrande 

att, då drätselkammaren beslutit att vidtaga rättsliga åtgärder för bortskaffandet av den 

byggnad, dit vatten enligt Ruthbergs begäran nu skulle inledas, för att göra klart för denne 

att han endast komme att åsamka sig ytterligare förlust, om han nu nedlade penningar på 

vattens inledande i byggnaden, men att drätselkammaren, då Ruthberg vidhåller sin 

anhållan, nu beslutat att lämna tillstånd till inledning av vatten i byggnaden i fråga. 

Protokollet blev vad detta ärende beträffar genast justerat. 

 

§29. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få 

uppföra en förstugukvist och verkställa en del nödvändiga reparationer i boningshuset å 

tomt n:r 217 i kvarteret Laxen ävensom att å samma tomt få uppgöra en mindre vedbod, 

hade stadsbyggmästaren i infordrat yttrande anfört  att, som tomten, å vilken byggnaden 

står, icke är reglerad och tillbyggnad enligt gällande lag i såfall icke kan av 

byggnadsnämnden medgivas, det kunde ifrågasättas om ifrågavarande förstugukvist kan 

uppföras, men att däremot intet hinder torde möta från byggnadsnämndens sida att utföra 

övriga föreslagna arbeten. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att återremittera detsamma till 

fattigvårdsstyrelsen med anhållan att fullständiga ritningar måtte tillställas drätselkammaren 

för att sätta kammaren i stånd att utverka byggnadsnämndens tillstånd till de föreslagna 

arbetenas utförande; dock ville nämnden för sin del framhålla, att nämnden anser det vara 

antagligt, att byggnadsnämnden kommer att helt avslå ansökningen. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

§30. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat folkskolestyrelsens anhållan om ökat 

anslag till skolhusbyggnader, beslutade nämnden efter föredragning av stadsbyggmästarens 

i ärendet infordrade yttrande att med remisshandlingarnas återställande meddela 



stadsfullmäktige att drätselkammaren icke har något att erinra emot att styrelsens begäran 

om ökat anslag beviljas. 

 

§31. 

Byggnadsentreprenören J.Johansson, som bl.a. åtagit sig att för drätselkammarens räkning 

inlägga s.k. hydromassa på golvet i poliskontoret, hade i skrivelse till drätselkammaren 

anhållit att då prisförhöjning inträtt beträffande massan sedan han till kammaren angav sitt 

anbud, han måtte få uppbära skillnaden i pris med Kr. 56:-. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan stadsbyggmästaren i avgivet 

yttrande avstyrkt ansökningen, avslå densamma. 

 

§32. 

Sedan Luleå Goodtemplars restaurantförening u.p.a. anhållit att av staden utfå ersättning för 

iordningsställandet och utökandet av serveringsterassen å Gültzauudden med 150 kronor, 

hade stadsbyggmästaren i infordrat yttrande anfört att, som restaurantföreningen vidtagit 

förenämnda arbeten å planen ifråga utan tillstånd av drätselkammaren och då den gamla 

planen genom intäckning av den nya planen kan tänkas hava tagit skada, avstyrkt bifall till 

den begärda ersättningen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, ehuru arbetet utförts utan tillstånd och 

ej heller anvisning för arbetets utförande inhämtats av vederbörande stadens tjänstemän, 

erbjuda föreningen 75 kronor i ett för allt för serveringsplanen. 

 

§33. 

T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade då tvist uppstått mellan entreprenören och 

beställaren i enlighet med instruktionen för entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk, § 

13, verkställt granskning av Elektriska AB Frams räkning å 4767:39 kronor för utförande av 

diverse arbeten i stadshuset genom särskild besiktning på arbetsplatsen med mätningar, 

uppräkning av materiel och uppskattning av arbetskostnad; och hade granskningen givit det 

resultatet, att räkningsbeloppet i fråga bör vara 2316 kronor 55 öre i stället för det belopp, 

som bolaget har debiterat. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att förklara sig villig dels att utbetala 

sistnämnda belopp, Kr. 2316:55, med avdrag av det belopp av Kr. 1400:-, som drätselkontoret 

i förskott utbetalat den 21 juni 1915, dels ock att, då dröjsmål med granskningen av 

räkningen uppstått på grund av ombyte av föreståndare för elektricitetsverket, utbetala 5% 

ränta å förenämnda belopp Kr. 2316:55 med avdrag av 1400:- kronor eller å 916 kronor 55 öre 

f.o.m. den 21 juni 1915 till den dag, då likvid sker. 

 

§34. 

Sedan t.f. föreståndaren för elektricitetsverket, då tvist uppstått mellan entreprenören och 

beställaren i enlighet med instruktion för entreprenören vid Luleå stad elektricitetsverk, § 13, 

verkställt granskning av Elektriska AB Frams räkning å 1643 kronor 90 öre för elektrisk 

anläggning i saluhallsbyggnaden genom särskild besiktning på arbetsplatsen med mätningar 

och uppräkningar av materiel, hade granskningen givit det resultat, att räkningsbeloppet, 

som Fram satt till 1643 kronor 90 öre, bör utgöra 1194 kronor 10 öre. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att förklara sig villig dels att utbetala 

sistnämnda belopp Kr. 1194:10 med avdrag för belopp av 1000 kronor, som drätselkontoret i 

förskott utbetalat den 21 juni 1915 dels ock att, då dröjsmål med granskningen av räkningen 



uppstått genom ombyte av föreståndare vid elektricitetsverket, utbetala 5% ränta å 

förenämnda belopp 1194 kronor 10 öre med avdrag av 1000 kronor eller å 194 kronor 10 öre 

f.o.m. den 21 juni 1915 till den dag, då likvid sker. 

 

§35. 

Stadsingenjören hade enligt uppdrag inkommit med förslag till användning av det av 

stadsfullmäktige anvisade belopp av 3500 kronor till utförande av planeringsarbeten under 

1916 å kvarteret Loet; och hade stadsingenjören i sådant hänseende föreslagit, att kvarteret 

måtte planeras till en yta belägen 0.2 meter under omgivande gatuplan och att på denna 

botten därefter skulle utläggas tillgängligt matjord, så långt anslaget räcker, till en tjocklek av 

0.3 meter enligt följande kostnadsförslag. 

 Anskaffning och planering av fyllning, c:a 600 kbm á 1:25 750:- 

 Borttagning av sten, c:a 200 kbm á 1:25   250:- 

 Påförning av matjord, 625 kbm á 4:-   2500:- 

     Kronor 3500:- 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna stadsingenjörens förslag med 

den ändring, att planering av torget icke utföres i större omfattning än att hela den planerade 

ytan blir täckt av matjord. 

Beträffande arbetsplan beslutade nämnden vidare att arbetet med planering och 

matjordspåföring skall börja vid Hermelinsgatan och pågå jämt över torget mot Prästgatan, 

så långt anslaget räcker. 

 

§36. 

I infordrat yttrande över en räkning från elektricitetsverkets förre föreståndare ingenjören 

R.Bergman å 4 st. elektriska värmeelement jämte 4 st. sladdar om 1 meter, Kr. 96:60, hade t.f. 

föreståndaren för verket anfört. 

Elementen, som äro tagna från AB Volta, stodo vid tiden för leveransen i ett katalogpris av 

12 kronor pr styck jämte 25% dyrtidstillägg, Kr. 60:-, 4 st. sladdar om 1 meter á 1:70 med 25% 

dyrtidstillägg Kr. 8:50, tillhopa Kr 68:50, å detta belopp har verket liksom ingenjör Bergman 

30% rabatt med Kr. 20:55, varför det hela kostat Kr. 47:95 med tillägg för frakt och emballage 

c:a Kr. 2:-, eller tillsammans c:a 50 kronor. 

Som elementen vidare kunnat rekvireras av ingenjören Bergman i egenskap av föreståndare 

för elektricitetsverket och dessa med sladdar således kunnat för staden erhållas till nämnda 

pris, 50 kronor, föreslog t.f. föreståndaren att nämnden icke skulle godkänna räkningen till 

högre belopp än 50 kronor; och blev detta vid ärendets föredragning nämndens beslut. 

 

§37. 

Sedan E.P.Lantz, M.Bylund och B.W.Munkhammar, ägare till de delar av fastigheterna n:ris 

249 och 250, som ingå i tomt n:r 3 i kvarteret Aborren, för reglering av tomten i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att få köpa staden tillhörig del av samma tomt, hade 

stadsingenjören i infordrat yttrande anfört att staden är skyldig att underhjälpa reglering 

enligt fastställd plan, varför han tillstyrkte försäljning av tomtdelen, som i vidd innehåller 

67.25 kvm. eller 763 kvadratfot, till ett pris av 70 öre pr kvadratfot eller 534 kronor 10 öre. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att översända sökandenas skrivelse till 

stadsfullmäktige med förslag, att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att 

försälja tomtdelen i fråga till ett pris av 534 kronor 10 öre. 



 

§38. 

Tornedalens skidfabrik hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att för läggning av 

grund till en fabrik få köpa 100 á 150 kbm. Makadam av staden till ett pris av 75 öre pr kbm 

lägre än till av drätselkammaren fastställda pris. 

Sedan stadsingenjören i infordrat yttrande på anförda skäl föreslagit, att enskilda köpare av 

makadam, som i en leverans taga partier om minst 50 kbm., skulle erhålla en rabatt av 10% å 

gällande priser för de olika kvaliteterna, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att 

på så sätt bifalla detta förslag, att förenämnda rabatt av 10% får lämnas på sätt ovan sagts 

tillsvidare under innevarande år om leveransen utgör minst 100 kbm. 

 

§39. 

Sedan stadsingenjören i infordrat yttrande föreslagit, att drätselkammaren ville bifalla 

Tornedalens skidfabriks begäran, att staden måtte mot att fabriken vid sin nybyggnad å tomt 

n:r 21 i kvarteret Tigern utfyller Magasins- och Prästgatorna längs tomten, åtaga sig 

planering av tomtens gårdsplan, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att lämna 

bifall till detta stadsingenjörens förslag. 

 

§40. 

Sedan Luleå Goodtemplares restaurantförening u.p.a. i skrivelse till drätselkammaren 

hembjudit Luleå stad att övertaga en del elektriska ledningar jämte armatur och lampor, som 

föreningen anlagt vid restaurantbyggnaden å Gültzauudden till ett pris av 400 kronor, hade 

stadsingenjören efter verkställd värdering av materiel, armatur m.m. föreslagit 

drätselkammaren att erbjuda restaurantföreningen ett pris av 300 kronor för övertagandet av 

belysningsanordningarna i fråga. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att avslå erbjudandet att köpa 

ytterledningarna med tillbehör. 

 att anhålla hos föreningen att den ville lämna anbud å försäljning av enbart 

armaturen i restaurantbyggnaden samt 

 att utredning skulle verkställas genom elektricitetsverkets föreståndares 

försorg, var den armatur blivit av, som fanns i restaurantbyggnaden innan de uthyrdes till 

föreningen i fråga. 

 

§41. 

Sedan stadsingenjören i infordrat yttrande över Robert Johanssons i Notviken gjorda 

anhållan att få uppodla del av Moritzängen föreslagit, att drätselkammaren ville hos 

stadsfullmäktige tillstyrka att det å närlagda karta utmärkta område i vidd 11,28 har måtte 

utarrenderas till Johansson på vissa i skrivelsen uppräknad villkor, beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att återremittera ärendet till stadsingenjören med uppdrag, att, då 

nuvarande arrendatorn A.H.Hedström i Gäddvik förklarat sig icke avstå någon del av själva 

ängen, å kartan avgränsa den del av området, som icke ingår i densamma. 

 

§42. 

Föredrogs och bordlades av Aktiebolaget Luleå Verkstäder hos stadsfullmäktige gjorda 

framställning om viss ändring av stadsplanen, ägoutbyte med staden m.m. 

 

§43. 



Sedan Rickard Säfström muntligen erbjudit staden att köpa fastighet n:r 466 för ett pris av 

6500 kronor, beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsingenjören och 

stadsbyggmästaren för yttrande. 

 

§44. 

Sedan E.P.Lantz m.fl. erbjudit staden dels att fritt taga fyllnadsjord från grundgrävning å 

tomt n:3 Aborren dels ock att köpa c:a 100 lass matjord, upplagd å samma tomt till ett pris av 

Kr. 1:75 pr lass om ½ kvm, hade stadsingenjören i infordrat yttrande tillstyrkt erbjudandet i 

dess förra del, enär fyllnadsjord vore erforderlig vid planering av kvarteret Loet, men 

avstyrkt erbjudna inköpet av matjord, då billigare sådan torde kunna erhållas från annat 

håll. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att avslå det gjorda erbjudandet i sin 

helhet. 

 

§45. 

Beslutade nämnden att sammanträdet skulle ajourneras för att utan kallelse fortsättas 

onsdagen den 9 dennes kl. 5 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 19/8 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Mattson och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 11 juli upplästes och justerades. 

 

§2. 

John Lundkvist m.fl. tillfälliga befattningshavare å Hamnens fartyg hade hemställt om en 

förhöjning av dem tillkommande avlöning med 15 kronor per månad. 

I häröver infordrat yttrande hade Hamnmästaren anfört, att det såsom en följd av dyrtiden 

Hamnens arbetare kommit i åtnjutande av sådan förhöjning av timpenning att deras 

sammanlagda avlöning per månad uppginge till 120 kronor skäligt vore att de å 

bogserångaren, ångfärjan och mudderverket tillfälligt anställda, vilkas arbetstid och 

arbetsförhållanden vore enahanda som Hamnens arbetares, komme i åtnjutande av 

motsvarande löneförmåner varför han hemställt att sökandena från och med 1 sistlidne juni, 

eller från den tid Hamnens arbetare kommo i åtnjutande av förhöjd timpenning, måtte 

tillsvidare beviljas en månadslön av 120 kronor. 

Med bifall till Hamnmästarens förslag beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige 

begära ett tilläggsanslag av 800 kronor. 



 

§3. 

Robertsviks ångsågs framställning om arrendering av kolningsplats vid Skutviken kunde ej 

avgöras enär ledamöterna stannade vid olika beslut. 

 

§4. 

Under åberopande av Kungl. Maj:ts dom i mål mellan Luleå stad och firman L.Possehl 

angående restitution av hamnavgifter hade firman anhållit om utbekommande av 

sammanlagt kronor 47.788:10. 

Vid ärendets föredragning beslöts remittera detsamma till Hamnmästaren för närmare 

utredning, men skulle samtidigt erkännande översändas till firman om skrivelsens 

mottagande samt meddelande om den sålunda vidtagna åtgärden. 

 

§5. 

E. Hamnpolismannen E.F.Holmdahl hade anhållit att under den tid han vore inkallad till 

krigstjänstgöring, han måtte få behålla så stor del av sin avlöning som kunde anses motsvara 

lön. 

Vid föredragning härav beslöt Hamndirektionen att sökanden skulle under den tid han vore 

inkallad till krigstjänstgöring få uppbära sitt arvode oavkortat dock med avdrag av så stort 

belopp som han komme att uppbära i krigsavlöning. 

 

§6. 

Luossavaara-Kiirunavaara A.B. hade anhållit att för beredande av möjligheten för ångare, 

som trafikera Luleå, att före avgången få sina kompasser justerade få utlägga en boj i 

överenslingen med fyrarna å Lulnäset, vilken framställning av Hamndirektionen bifölls. 

 

§7. 

Till Hamnmästaren remitterades en framställning från Johan Landström om löneförhöjning. 

 

§8. 

Hamnmästarens kassarapport för juli månad föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§9. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

Justerat den 12 sept 1916. 

Gustaf Burström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 8 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin och Olsson. 



 

§1. 

En skrivelse från Robertsviks ångsåg angående anläggande av en kolplats vid s.k. Skutviken 

överlämnades till stadsläkaren för yttrande. 

 

§2. 

På därom gjord framställning beviljades hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson 

tjänstledighet under tiden 1-21 september med skyldighet för honom att anskaffa kompetent 

vikarie. 

 

§3. 

På därom gjord framställning beviljades stadsbarnmorskan Ida Öström tjänstledighet under 

tiden 7-27 augusti. 

 

§4. 

Tillsyningsmannens rapport för juli föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§5. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse: 

’Till Hälsovårdsnämnden’ se Bil A. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga Johansson att inom åtta dagar efter 

delfåendet vid vite av 50 kronor hava ställt sig till efterrättelse stadgandet i § 2, mom. 5 i 

förordningen angående matvaruhandels ordnande i Luleå stad. 

 

§6. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse: 

’Till Hälsovårdsnämnden’ se Bil B. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga Sthade att inom åtta dagar efter 

delfåendet vid vite av 50 kronor hava ställt sig till efterrättelse stadgandet i § 2, mom. 5 i 

förordningen angående matvaruhandels ordnande i Luleå stad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 9 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Sander och Sjöstedt. Stadsingenjören. 

 

§46. 



Sedan ingenjören Rudolf Bergman i skrivelse till drätselkammaren föreslagit vissa ändringar 

i föreskrifterna för elektriska anläggningar avsedda att anslutas till stadens elektricitetsverk, 

hade t.f. föreståndaren i yttrande över skrivelsen anfört att, då ingenjören Bergman, som icke 

är antagen till entreprenör för verket, åtagit sig utförandet av elektriska anläggningar i 

Statens Järnvägstrafiks änke- och pupillkassas nybyggnad å tomt n:r 7 Sillen och nämnda 

kassa är fri att använda vem den vill för sina arbeten och således själv får ansvara för deras 

bestånd, anledning ej finnes för drätselkammaren att för detta fall göra ändring i sina 

föreskrifter; och  hemställde stadsingenjören i anslutning härtill att den av ingenjören 

Bergman gjorda framställningen icke måtte föranleda åtgärd. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla stadsingenjörens förenämnda 

hemställan med det tillägg att föreståndaren vid elektricitetsverket skulle bemyndigas att vid 

inträffande fall på begäran af anläggningarnas ägare medgiva de förenklingar i föreskrifterna 

rörande materielens beskaffenhet, som anses påkallade. 

Nämnden beslutade vidare på förslag t.f. föreståndaren att, då de nu gällande föreskrifterna 

torde i flere avseenden behöva moderniseras, uppdraga till sin ledamot herr Sjöstedt att 

tillsammans med föreståndaren uppgöra nytt förslag till sådana i ungefärlig 

överensstämmelse med Svenska Elektricitetsverksföreningens förslag i saken. 

 

§47. 

På förslag av t.f. föreståndaren vid elektricitetsverket beslutade nämnden att med avslag på 

ett av Ackumulator-Fabriksaktiebolaget Tudor gjort förslag beträffande underhållskontrakt 

för elektricitetsverkets batteri låta kontraktet på den del av batteriet, som icke ingår i 

reparation 1916 d.v.s. batteriet 182/12 element n:r 223/1223 å mark 1400:- från den 15 

september 1910 bibehållas, under det att nytt kontrakt på tio år på underhållet av den 

nyreparerade delen 128 element n:r J.20 uppsättes från den 26 mars 1916, å vilken dag 

batteridelen togs i bruk efter skedd ombyggnad för en överenskommen avgift av 1114 

kronor pr år. 

 

§48. 

Stadens arbetare hade i skrivelse till drätselkammaren gjort framställning om förhöjning av 

timpenning med 3 öre i likhet med vad hamnens arbetare erhållit. 

I infordrat yttrande över denna framställning meddelade stadsingenjören, att timpenningen 

för arbetarne, vilken i förra delen av innevarande år var 43 öre, omkring den 15 nästlidne 

juni höjdes till 45 öre, och anförde stadsingenjören vidare att hamnen, som icke sysselsätter 

mer än c:a 10 dagsverksarbetare, för vissa arbeten behöver yngre och mera arbetsföra 

arbetare än som användas i gatuarbetena, i vilka en hel del arbetare, som icke kunna få 

arbete på annat håll, sysselsättas och vilka skulle, om de icke användas i stadens arbeten, helt 

visst falla fattigvården till last; då vidare stadens arbeten för året äro i de närmaste färdiga 

om det icke föreligger någon anledning för staden att överbetala icke nödvändig arbetskraft, 

hemställde stadsingenjören om avslag å ansökningen. 

Nämnden beslutade vid föredragning av ärendet att på av stadsingenjören anförda skäl och 

då stadsingenjören äger rätt att själf bestämma dagspenningen avslå den gjorda 

ansökningen. 

 

§49. 



T.f. föreståndaren vid elektricitetsverket hade i skrivelse till drätselkammaren den 22 

februari 1916 gjort följande anmälan mot entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk, 

Elektriska AB Fram: 

’Den 14 april 1915, § 6, har drätselkammaren beslutat att berättiga Aktiebolaget Fram att 

debitera ett dyrtidstillägg å förut gällande priser (Frams anbudspriser med 10 % avdrag) å 

materiel med 

 för ledningsmateriel 25 % 

 för övrig installationsmateriel 20 % 

att gälla tillsvidare under 3 månader från och med den 15 april d.v.s. till den 16 juli 1915. 

Den 14 maj samma år har drätselkammaren beslutat att godkänna att det bestämda 

materialtillägget får läggas på en på förhand genomsnittligt uträknad del av taxans á-priser i 

enlighet med i bolagets skrivelse till drätselkammaren den 7 nästlidne april gjord 

beräkningsgrund. Beräkningsgrunden i denna skrivelse är 1/3 arbetskostnad, 4/9 

ledningsmateriel och 2/9 övrig installationsmateriel d.v.s. att på räkningens belopp skulle få 

påläggas en % av 4x0,9x25/9 + 2x0,9x20/9 – 10 = 10 + 4 – 10 = 4 %. 

Enligt vad jag emellertid övertygat mig om genom att genomgå flere räkningar har bolaget 

såsom ock synes av bilagda räkning i strid mot drätselkammarens till stadsfullmäktige 

anmälda och i ortstidningarna kungjorda beslut debiterat 15 % dyrtidstillägg å hela 

installationskostnaden såväl materiel som montage d.v.s. 25 % på förut gällande priser 

(Frams anbudspriser med 10 % avdrag).’ 

 

I den förklaring, som entreprenören därefter på anfordran inlämnat till drätselkammaren i 

saken, framhåller han först, att han icke tänkt sig annat än att drätselkammarens beslut av 

den 14 april 1915 skulle innebära ett godkännande av hans begäran att antingen få höja sina 

priser i enlighet med då gällande dyrtidspriser eller 25 % på hans förutvarande (= 15 % på 

taxans priser). Drätselkammarens på hans begäran därefter gjorda förtydligande av 

förenämnda beslut i protokoll den 14 maj 1915, § 3, ansåg han sig också kunna tolka så att 

drätselkammaren i stort sett hade godkänt en förhöjning enligt hans begäran, vilket skulle 

hava föranletts dels därav att en sådan tolkning ansågs vara den enda naturliga och dels att 

vid det slutliga avgörandet drätselkammarens protokoll av den 14 april 1915 icke ens blev av 

honom genomläst och därmed den där befintliga parentesen förbisedd; och hemställde 

entreprenören att, då det skedda från hans sida sålunda berodde på missuppfattning och 

god tro samt elektricitetsverkets dåvarande föreståndaren delat hans mening och förfarandet 

under föreliggande omständigheter icke kunde hänföras till kontraktsbrott, varjämte det 

debiterade priset ej vore högre än vad som motsvarades av de för honom gällande 

dyrtidstilläggen, drätselkammaren ville med det skedda låta sig nöja. 

Efter föredragning vidare av ett av distriktssekreteraren K.G.D.Tiberg lämnat utlåtande 

rörande sakens rättsliga synpunkter, beslutade nämnden att anmana entreprenören, 

Elektriska AB Fram, att i tidningarna införa annons med tillkännagivande att de personer, 

firmor m.fl., som anlitat honom för utförande av elektriska installationsarbeten, beställda 

under tiden 14 april 1915 – 7 februari 1916 äga att inlämna sina räkningar till honom för 

utbekommande av det belopp, som Elektriska AB Fram genom å räkningen gjord 

feldebitering av dyrtidstillägg med orätt uppburit; och skulle allmänheten beredas en tid av 

3 månader f.o.m. den 1 nästkommande september att inlämna sina räkningar och erhålla 

rättelser. 

 

§50. 



Efter anmälan av stadsbyggmästaren, att maskinisten vid stadshuset under den senaste tiden 

flere gånger befunnits onykter under tjänstgöring samt oaktat varningar ej låtit sig rätta, 

beslöt drätselkammaren den 26 januari 1910 att genom protokollutdrag tilldela Westerlund 

en allvarlig varning för vad han låtit komma sig till last samt förständigande att för 

framtiden alltid iakttaga ett nyktert och ordentligt uppförande vid äventyr att kammaren 

eljest nödgades skilja honom från hans befattning. 

Sedan Westerlund av stadsbyggmästaren blivit under de följande årens lopp upprepade 

gånger varnad för samma förseelse, utan annat resultat i varje fall än att en tillfällig 

förbättring inträtt i hans uppförande, varför han ock upprepade gånger blivit av 

stadsbyggmästaren anmäld till drätselkammaren för onykterhet och störande uppträdande i 

tjänsten, beslutade nu nämnden, som på grund av Westerlunds upprepade förseelser i 

tjänsten förlorat förtroendet för honom och icke längre anser honom lämplig på den plats, 

han innehar, att föreslå samfällda drätselkammaren att Westerlund måtte erhålla avsked från 

sin befattning. 

 

§51. 

Beslutade nämnden antaga Luleå Goodtemplares restaurantförenings u.p.a. anbud att till 

staden försälja den i restaurantbyggnaden uppsatta armaturen till ett pris av 25 kronor. 

 

§52. 

Beslutade nämnden att uppdraga till ordföranden, herr Sjöstedt och stadsingenjören att 

ombestyra uppsättning av ny ytterbelysning vid restauranten å Gültzauudden; och skulle 

kostnaden icke få öfverstiga 400 kronor. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 19/8 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 14 

augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nordin och Forsgren. Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 10 och 11 nästlidne juli. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Hulda Glaas, änka efter avlidne 

stadsbokhållaren Adolf Glaas, gjord anhållan att fullmäktige ville bevilja henne pension med 

belopp, som stadsfullmäktige kunde finna skäligt. 

Sedan antecknats dels att Glaas tjänstgjort som tillfällig kassör för stadens allmänna arbeten 

under tiden den 29 juni 1908 – den 31 december 1911, då han utsågs att på förordnande 



upprätthålla den då nyinrättade stadsbokhållaretjänsten, vilken han som ordinarie 

tjänsteman tillträdde den 1 maj 1912 och därefter innehade till sin död den 24 april 

innevarande år, dels ock att det efterlämnade boet visade brist, beslutade ekonominämnden 

att hos stadsfullmäktige tillstyrka, att fullmäktige ville bevilja änkefru Glaas en årlig pension 

av 400 kronor, att utgå f.o.m. den 25 nästlidne april. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av änkefru Hulda Glaas hos 

fullmäktige gjord anhållan att de kommunalutskylder, för vilka dödsboet efter hennes 

avlidne man stadsbokhållaren Adolf Glaas häftar i skuld till kommunen, nämligen för åren 

1913 Kr. 47:36, 1914 Kr. 129:26, 1915 Kr. 205:10 eller tillhopa Kr. 381:72, måtte avkortas eller, 

om detta ej kan bifallas, åtminstone de utskylder, som förfallit och förfalla under 

innevarande år, beslutade ekonominämnden att med återställande av remisshandlingarna 

föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville överlämna ansökningen till stadsfogden för att, 

därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga å avkortningsförteckning. 

 

§4. 

Änkefru Hulda Glaas hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, sedan hon efter 

medgivande av t.f. stadsbyggmästaren låtit i förstugan till sin förhyrda lägenhet i fastigheten 

n:r 7 Örnen uppföra en mindre klädgarderob för en kostnad av 48 kronor, kammaren ville 

medgiva henne rätt att vid inbetalning av hyran räkna sig tillgodo förenämnda belopp mot 

det att äganderätten till garderoben övergår till staden. 

Sedan stadsbyggmästaren, som på stället besiktigat garderoben i fråga och funnit densamma 

lämplig till användning vid eventuelt uthyrande av lägenheten till andra, tillstyrkt 

framställningen, beslutade nämnden att med bifall till ansökningen övertaga garderoben till 

erbjudna pris, 48 kronor. 

 

§5. 

Styrelsen för Tekniska skolan hade i skrivelse till drätselkammaren med framhållande av 

svårigheten att under nu rådande knappa tillgång på ved inom samhället erhålla ved till 

antagligt pris anhållit, att skolan, som tidigare intill år 1912, erhöll ved från stadens skog, 

måtte till fyllande av sitt vedbehov för läsåret 1916-1917 få inköpa 10 famnar prima björkved 

och 6 famnar prima barrved av stadens vedförråd. 

Sedan antecknats att stadens eget vedbehov för bränsleår utgjorde, oavsett folkskolan och 

kyrkan, c:a 100 famnar björkved och 900 famnar barrved, från stadsskogen för bränsleåret 

1916-1917 erhållit 31 2/3 famnar secunda björkved och 840 famnar barrved, därav 180 famnar 

secunda, varför upphandling av bristande parti måste göras, beslutade nämnden att på här 

anförda skäl avslå styrelsens ansökning. 

 

§6. 

Eldaren vid Luleå högre allmänna läroverk J.A.Grahn hade i skrivelse till drätselkammaren 

med framhållande att han under sex års tid arbetat vid stadens ångvält nattetid under 

sommaren samt, att han även därförut varit sysselsatt i stadens arbeten anhållit att han måtte 

bliva tilldelad dyrtidstillägg i likhet med vad andra säsongsarbetare skulle ha kommit 

åtnjutande av. 

Sedan av en av stadskassören uppgjord specificerad förteckning framgått, att den tid, Grahn 

arbetat hos staden under år 1915, utgjorde 2 månader 4 dagar, beslutade nämnden att, då 



beviljande av dyrtidstillägg i detta fall skulle strida mot stadsfullmäktiges beslut i saken, 

avslå sökandens anhållan. 

 

§7. 

Sedan pensionsnämndens ordförande i till stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit att i 

likhet med de tvenne föregående åren ett belopp av femhundra kronor måtte ställas till hans 

disposition utan redovisningsskyldighet för utgörande av med detta uppdrag förenade 

kostnader såsom skrivmaterielier (incl. Ansökningsblanketter), skrivarehjälp annonsering 

m.m., beslutade nämnden efter anteckning, att förenämnda belopp, 500 kronor, finnes 

förslagsvis upptaget i innevarande års stat under rubrik 36, att hos stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till framställningen. 

 

§8. 

På tillstyrkan av stadsbyggmästaren beslutade nämnden att lämna bifall till Aktiebolaget 

Stockholms Handelsbanks begäran om utökning av bankens i stadshusets källarvåning 

disponerade källarutrymme med en yta av c:a 2 kvm. intill bankens nuvarande 

depositionsvalv i hörnet mot angränsande korridor. 

 

§9. 

Föredrogs och lades till handlingarne stadsfullmäktiges protokoll den 15 juni 1916 ang. 

beviljat anslag av 460 kronor till utbetalning av ett arvode av 4 kronor för varje 

sammanträde, som bevistats av taxeringsnämndens ledamöter. 

 

§10. 

Avslogs J.Marklins begäran att få från stadens förråd köpa 2 tackor bly. 

 

§11. 

Efter föredragning av en av handlanden R.H.J.Nilsson till drätselkammaren ingiven räkning 

å Kr. 54:50, utgörande ersättning för bristfällig eldning m.m. i hans i saluhallen förhyrda 

salustånd beslutade nämnden att räkningen icke skulle föranleda någon åtgärd, varom herr 

Nilsson skulle underrättas medelst protokollsutdrag. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 15 aug. 1916. 

 

Närvarande: Ordf. hr. A.Gullberg, hrr H.Hultström, D.Andersson, V.Oskarsson, 

B.A.Hellsten, G.Nyberg och O.E.Wester samt undert. Sekr. 

 

§1. 



Till justeringsmän utsågos hrr Wester och Hellsten. 

 

§2. 

Till lärarinnan vid distriktets småskolor med placering tills vidare vid småskolan i 

Mjölkudden utsågs småskollärarinnan Fanny Eklund från Luleå. 

 

§3. 

Till vikarie för folkskolläraren A.Rydorff under läsåret 1916-1917 valdes folkskolläraren 

F.Oscar Österlind från Östersund. 

 

§4. 

Till dagens sammanträde hade inkommit skriftlig anhållan från småskollärarinnan Hilma 

Nyman om tjänstledighet under läsåret 1916-1917, och beslöt folkskolestyrelsen lämna sitt 

bifall till denna anhållan. Styrelsen beslöt vidare, att vikariens lön skulle utgå med 75 kr. i 

månaden, vilket belopp skulle avdragas från fr. Nymans avlöning. 

 

§5. 

Till vikarie för småskollärarinnan Hilma Nyman under läsåret 1916-1917 valdes 

småskollärarinnan Betty Palm från Luleå. 

 

§6. 

Drätselkammaren hade till folkskolestyrelsen remitterat bostadskommitténs förslag om att 

Tekniska skolans lokaler samt gamla Rektorsgården under ett års tid skulle upplåtas för 

beredande av provisoriska bostäder åt husvilla familjer med anmodan, att skolstyrelsen ville 

taga i övervägande, vad bostadskommittén i sina båda skrivelser föreslagit beträffande 

omläggande av Tekniska skolans undervisning till något av skolhusen, samt att 

skolstyrelsen, ifall kommitténs hemställan vunne styrelsens beaktande ville låta utföra 

kostnadsberäkningar beträffande de ändringar av skollokalerna, som påkallades av Tekniska 

skolans förflyttning. I ärendet hade Tekniska skolans styrelse yttrat sig och avstyrkt 

framställningen, i vad den rörde disponerandet av Tekniska skolans lokaler. 

Skolstyrelsen beslöt avslå bostadskommitténs förslag om upplåtande av lokaler för Tekniska 

skolan. Däremot beslöt styrelsen med hänsyn till den stora bostadsbrist, som för närvarande 

är rådande att för lägst ett år avstå från gamla Rektorsgården, om det skulle visa sig omöjligt 

att på annat håll anskaffa bostäder. Överläraren erhöll i uppdrag att ordna med lokaler för 

de klasser, som f.n. äro förhyrda till Rektorsgården. 

Herr A.Gullberg reserverade sig mot styrelsens beslut att vägra upplåta lokaler för Tekniska 

skolan. 

 

§7. 

Med anledning av skolstyrelsens remiss av hr A.Carlgrens i stadsfullmäktige väckta motion 

om ett anslag av 500 kr till tandvård vid folkskolorna hade överläraren inkommit med 

yttrande, i vilket han med hänvisning till frågans föregående behandling i folkskolestyrelsen 

den 18 sept. och 13 okt. 1914 och med stöd av den utredning, som då förelåg, hemställa, att 

folkskolestyrelsen ville förorda ett anslag av 2500 kr. till inköp av inventarier m.m. för en 

skoltandklinik samt ett anslag frö år 1917 av 725:- kr. för påbörjandet och upprätthållande av 

klinikens verksamhet. 



Folkskolestyrelsen biföll överlärarens hemställan och beslöt således, ingå till 

Stadsfullmäktige med framställning, att Stadsfullmäktige med anledning av hr Carlgrens 

motion ville ställa ett belopp av 3225:- kr till Skolstyrelsens disposition för anordnande under 

år 1917 av en skoltandklinik samt för upprätthållande av klinikens verksamhet under 

höstterminen sagde år. Skulle Stadsfullmäktige anse behövligt att fördela engångsutgifterna 

på ett par år, ville Skolstyrelsen föreslå, att det mindre belopp, som nu lämnades för 

ändamålet finge av skolstyrelsen omhändertagas för att [?], då summan genom nya anslag 

nått tillräcklig storlek, användas för ordnande av en skoltandklinik. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

O.E.Wester  B.A.Hellsten” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19 

augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Sander och Sjöstedt. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 7, 8 och 9 innevarande augusti. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 4/9 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 19 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Nordin och Aurén ävensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Drätselkammaren beslutat att, under förutsättning att Hamndirektionen däremot icke 

hade något att invända, till Robertsviks Ångsåg utarrenderat ett område om 102 ar på 

stranden av Skutviken nedom Bergviken avsett att användas som plats för träkolning hade 

ärendet överlämnats till Hamndirektionen för dess yttrande. 

Hamnmästaren, till vilken ärendet för yttrande remitterats, hade anfört huvudsakligen 

följande: 



Stränderna i hamnområdet bordes hållas tillgängliga för båtar, men skulle vid bifall till 

firmans framställning, den bästa delen av stranden bliva avstängd för allmänheten. 

Vidare skulle genom den ifrågasatta kajbyggnaden utanför området den mudderlossning 

som förut ägt rum i den inre delen av viken vid muddringar i norra hamnen omöjliggöras 

och vore denna utfyllning med mudder långt värdefullare än den ribbkaj, som efter 

arrendetidens utgång skulle tillfalla staden. Slutligen hade han framhållit att den bana, som 

firman skulle anlägga å stranden, bleve hinderlig för trafiken, varför, ock då Bergvikens enda 

hamn vore viken och stranden nedanför Samhället, han ansett att stadens myndigheter ej 

utan verkligt behov borde beröva samhällsborna densamma. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att på de skäl som av Hamnmästaren 

sålunda anförts, för sin del icke bifalla framställningen. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§2. 

På framställning av Herr Ordföranden beslöt Hamndirektionen att eftergiva 

hamnspårsavgift ävensom avgift för upplagsplats för ett vedparti som vore avsett för länets 

vedbyrå. 

 

§3. 

Beslöt Hamndirektionen att på grund av förändrade bestämmelser i rätten att i industriella 

verk m.m. använda ved som bränsle till länets vedbyrå försälja ett parti björkved om 200 

famnar till ett pris av 17 kr. 50 öre per famn. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

 

Justerat den 12/9 1916. 

Gustaf Burström” 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 aug. 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Nordin och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Beviljades Hamnmästaren K.Hj.Falkland tjänstledighet under tiden från och med den 4 till 

och med den 8 nästkommande september och förordnades Hamnservisen Carl Friberg som 

vikarie. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

Justerat den 12/9 1916 

Gustaf Burström” 



 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 augusti 1916. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, Ahlström, Johnsson, Lindgren, fru Johansson, fröken 

Sundberg samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 juli 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för september föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Uppdrogs åt herr Gullberg och tillsyningsmannen att ifylla och till kungl. Socialstyrelsen 

insända vissa uppgifter enligt fastställda formulär rörande alkoholmissbruk såsom orsak till 

fattigvårdsbehov beträffande de personer, som under år 1915 åtnjutit understöd. 

 

§4. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Linnéa Karlsson och Gunnar 

Sundqvist. 

 

§5. 

Följande förhöjningar i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades f.o.m. den 1 juli, 

nämligen 

åt E.G.A.Wallström från 12 till 15 kronor per månad för John Snabb; 

åt J.E.Johansson från 5 till 10 kronor per månad för Melker Lindqvist; samt 

åt F.A.Hedqvist från 6.66 till 10 kronor per månad för Anna Lindqvist. 

 

§6. 

Beslöt styrelsen bekosta lasarettsvård åt Karl Hilding Lundmarks son Karl Helge för 

benbrott å venstra armen. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Gulli Malms och Folke Wennbergs vistelse å 

Styrsö. 

 

§8. 

Beviljades Åke Westerlund ett par skor. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen, att fattigvårdsexpeditionen skulle flyttas till herr Bomans bostad å 

fattiggården samt att för sådant ändamål en dörr skulle upptagas i västra ändan av 

korridoren. 



Herr Boman tillerkändes ersättning med 150 kronor för rumsinskränkning och en korkmatta 

skulle inläggas i det rum, som komme att användas till expedition. 

 

§10. 

Med anledning av en skrivelse från Själevads fattigvårdsstyrelse rörande änkan Magdalena 

Hedström beslöt styrelsen översända räkning å hittills lämnat understöd och skulle Själevads 

fattigvårdsstyrelse, som förklarat sig vilja själv omhändertaga änkan Hedström underrättas, 

att hon finge avhämtas från Luleå. 

 

§11. 

Med anledning av en från stadsfullmäktiges bostadskomité inkommen skrivelse med 

begäran att styrelsen ville yttra sig över komiténs förslag till stadsfullmäktige, däri 

hemställdes att fattigvårdsstyrelsen skulle bemyndigas att teckna insatser i en blivande 

bostadsförening samt bliva föreningens hyresgäst, beslöt styrelsen att förklara sig ej hava 

något att erinra emot bifall till komiténs förslag i denna del. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§12. 

Sedan bevis numera inkommit att hotellvaktmästaren E.J.Axelsson fått del av den varning 

styrelsen beslutat tilldela honom för uraktlåtenhet att efterkomma styrelsens föreläggande 

samt Axelsson i skrivelse till styrelsen ställt i utsikt, att han skulle kunna betala sin skuld till 

fattigvårdssamhället ävensom för framtiden själv försörja sin familj, beslöt styrelsen, att 

Axelsson skulle underrättas om storleken av sin skuld, varefter styrelsen vore villig att pröva 

av honom sedermera avgivet förslag till skuldens gäldande samt, därest han f.o.m. den 1 

oktober, då understödet till familjen komme att upphöra, själv droge försorg om densamma 

och i smärre poster återbetalande sin skuld till styrelsen, återtaga den hos Konungens 

Befallningshavande mot honom gjorda anmälan. 

 

§13. 

Sedan drätselkammaren till styrelsen återremitterat ärendet rörande en del reparations- och 

nybyggnadsarbeten i fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen, beslöt styrelsen dels att avstå från 

uppförande av förstugukvist dels att hos stadsbyggmästaren anhålla om ritningar å vedbod 

och avträde för att sedermera tillställas drätselkammaren. 

 

§14. 

Med anledning av en skrivelse från svenska fattigvårdsförbundet angående anordnande av 

en kurs för fattigvårdsfunktionärer beslöt styrelsen ingå till stadsfullmäktige med 

hemställan, att stadsfullmäktige ville anslå 120 kronor för att styrelsen måtte sättas i tillfälle 

att sända tillsyningsmannen Nikanor Boman eller vid förfall för honom vaktmästaren 

B.A.Larzén såsom deltagare i nämnda kurs. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§15. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor. 

 

§16. 



Föredrogs och godkändes listan över utdelade extra understöd under augusti, slutande å kr. 

114:50. 

 

§17. 

Beslöt styrelsen, att Edfast Åströms understöd skulle sänkas från 25 till 18 kronor i månaden. 

 

§18. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 5 augusti: Nancy Sundström 

den 12 augusti: Hilda Rysslander 

samt att följande personer utgått från fattiggården, nämligen 

den 4 augusti: Ellen Sundqvist 

den 5 augusti: Fridolf Sundvall (död) 

den 25 augusti: Nancy Sundström. 

 

§19. 

Diakonissans rapport över augusti månads utgifter lades till handlingarna. 

 

§20. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Hilda Elisabet 

Sundqvist. 

 

§21. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Lilly Angelika Öhman och Hulda Josefina Åberg. 

 

§22. 

På framställning av f.d. maskinisten Otto Svensson beslöt styrelsen tilldela honom understöd 

och skulle, vad styrelsen komme att få för honom vidkännas, utsökas hos hans 

försörjningspliktiga barn; dock skulle dessa härom underrättas, innan beslutet verkställdes. 

 

§23. 

Sedan löjtnantetn C.J.Bergström med anledning av sin 75-års dag till styrelsen överlämnat ett 

belopp av 50 kronor till beredande av någon glädje för stadens fattiga, beslöt styrelsen till 

löjtnant Bergström framföra ett varmt tack för gåvan. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo Ohlson 

Justeras 

H.T.Berlin 

Ellen Sundberg 

Bror A.Johnsson 

J.Lindgren” 

 

 

 



 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 31 aug. 1916. 

 

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

Brändström, Aurén, Åhrström, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken 

Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölwén, Hage, Gillqvist, 

Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén och Lindquist samt 

Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Carlgren, 

Hellsten och Hanson, av vilka Herrar Carlgren och Hellsten voro bortresta från staden och 

de övriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsagos Herrar Hage och Gillquist att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 7 instundande 

september klockan 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 22 sistlidne juli förda protokoll. 

 

§ 3. 

Föredrogs Magistratens skrivelse den 29 sistlidne juli med anmälan, att vid verkställd 

röstsammanräkning för utseende av stadsfullmäktig efter rektorn H. Wallin i dennes ställe 

utsetts grosshandlaren Melcher Lindquist för tiden till den l januari 1920. 

 

§ 4. 

Företogs ny röstsammanräkning för utseende av ledamot i Beredningsnämnden efter från 

orten avflyttade rektorn H. Wallin, och antecknades därvid, att vid förra valet avgåvos 17 

röster med partibeteckningen ’moderata gruppen’, vilken grupp tilldelades 5 platser. 

Samtliga den moderata gruppens valsedlar upptogo följande sex namn i nu nämnd ordning: 

Herrar Ljungberg, Wallin, Westerberg, Brändström, Fernlund och Åhrström. 

Vid sådant förhållande förklarades Herr Åhrström vald till ledamot i Beredningsnämnden 

efter Herr Wallin för tiden intill 1916 års slut. 

 

§ 5. 

Den av Stadsfullmäktige den 10 oktober 1912 tillsatta kommitté, som i anledning av en utav 

Herr Falk väckt motion fått i uppdrag dels ’att undersöka, huruvida och i vad mån nu 

gällande instruktion, anställningsvillkor, arbetssätt m. m. för stadsingenjören och eventuellt 

stadsbyggmästaren hade förorsakat eller kunna tänkas förorsaka ett fördröjande av stadens 

arbeten eller av besluts fattande i föreliggande ärenden, dels att om undersökningen därtill 

giver anledning, för nämnda befattningshavares tjänstgöring föreslå sådana anordningar, t. 

ex. ändringar i arbetstid, anställningsvillkor m. m. att en hastigare behandling av 

ovanberörda ärenden må kunna ske’, hade nu till Stadsfullmäktige inkommit med utredning 

och förslag i ärendet. 

Kommittén hade därvid till en början med anledning av de upptäckta och framhållna 

bristerna i den nuvarande organisationen, vilka oavsett om omläggningen av hela tekniska 

förvaltningen kommer att ske eller ej, måste undanröjas för att reda och ordning må införas å 



stadsingenjörskontoret, beslutat dels hos Stadsfullmäktige föreslå, att stadsingenjören 

ålägges: 

l:o)  att medelst s. k. genomslag å skrivmaskin taga kopior av skrivelser och i kronologisk 

ordning tillsammans med övriga till ärendet hörande handlingar inlägga och förvara 

desamma i särskilda konvolut; 

2:o) att utan dröjsmål jämlikt § 22 i byggnadsordningen för staden upprätta föreskrivna 

kartor över samtliga tomter, för hvilka sådana ej redan finnas; 

3:o) att enligt av tekniska nämnden fastställda formulär 

a) föra och årligen innan den 7 januari följande år avsluta och underskriva 

diarium och register över alla under året inkomna och utgående skrivelser, 

remisser och ärenden, som höra till hans tjänsteåligganden, börande innan 

varje års utgång ej slutbehandlade ärenden överföras såsom balanserande till 

nytt diarium; 

b) upprätta och föra register över stadens kartor med tillhörande beskrivningar, 

protokoll och andra handlingar; 

c) upprätta och föra fastighetsregister över i stadsplanen ej ingående ägor; 

4:o) att enligt av Byggnadsnämnden fastställt formulär upprätta och föra tomtbok med 

tillhörande register över det planlagda stadsområdet; 

dels hemställa, att stadsfullmäktige ville besluta 

l:o) att till bestridande av de utgifter, som för upprättande av förenämnda fastighetsregister 

och tomtbok bliva nödvändiga för skriv-och ritbiträde m. m., förslagsvis till 

Drätselkammarens förfogande ställa ett belopp av 2,500 kronor; 

2:o) att uppdraga åt Byggnadsnämnden och Drätselkammaren att själva eller genom utsedda 

ombud verkställa inventering av alla stadsingenjörskontoret tillhörande kartor och 

handlingar. 

Kommitterade hade därjämte för centralisering av den tekniska förvaltningen enat sig om att 

föreslå Stadsfullmäktige att från och med 1915 års ingång: 

l:o)  inrätta ett tekniskt kontor; 

2:o) vid detta kontor anställa en byggnadschef, som tillika är stads-ingenjör, och en andre 

ingenjör samt en arbetsinspektor; 

3:o)  bestämma såsom avlöning åt dessa ordinarie tjänstemän: 

 

                                                                                Ålderstillägg 

                                               Tjänstgörings        tillhörande lön            Slutlön 

för Byggn.-chefen           Lön           pängar       efter 5år  efter 10år    

o. Stadsingenjören 4,000:— 2,000:— 500:— 500:— 7,000:— 

Andre ingenjören 2,300:— 1.200:— 500:—         —      4,000:— 

Arbetsinspektoren 1,400:— 700:— 300:— 300:— 2,700:— 

 

4:o)  tillika lämna ett anslag till rit- och skrivbiträde av 800 kronor att i mån av behov efter 

tekniska nämndens bestämmande användas. 

Slutligen hade kommittén föreslagit, dels att Drätselkammaren skulle erhålla i uppdrag att 

upprätta och inkomma med förslag till reglemente och instruktion för tekniska kontoret och 

dess tjänstemän, dels att om här ovan föreslagna omläggning av stadens tekniska förvaltning 

vunne Stadsfullmäktiges bifall, stadsingenjören E. Kinnman, stadsbyggmästaren J. Wikberg 

och elektricitetsverkets föreståndare R. Bergman skulle uppsägas från sina befattningar 

minst 6 månader före den l januari 1915, dels ock att Drätselkammaren skulle få i uppdrag 



att, så snart reglemente och instruktion av Stadsfullmäktige antagits för tekniska kontoret 

och dess tjänstemän, annonsera de nya platserna lediga till ansökan, mottaga ansökningarne 

och tillsammans med Byggnadsnämnden upprätta förslag till tjänsternas tillsättande. 

Över dessa kommitterades förslag hade Drätselkammaren avgivit yttrande och därvid 

förklarat sig ej hava något att erinra mot bifall till vad kommitterade föreslagit i anledning av 

de vid den verkställda utredningen upptäckta och framhållna bristerna, vilka oavsett om 

omläggningen av hela den tekniska förvaltningen kommer till stånd eller ej, måste 

undanrödjas för att reda och ordning må införas å stadsingenjörskontoret, men då en del av 

de anmärkta bristerna redan blivit avhjälpta, hade Drätselkammaren föreslagit en sänkning 

av det utav kommitterade begärda beloppet från 2,500 kronor till 2,000 kronor. 

Beträffande förslaget om centralisering av den tekniska förvaltningen hade 

Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige måtte besluta: 

att inrätta ett tekniskt kontor; 

att vid detta kontor anställa dels nuvarande stadsingenjören såsom byggnadschef och 

stadsingenjör, dels en 2:dre ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk verkmästare; 

att fastställa följande avlöningsförmåner för dessa tjänstemän: 

                                                                                     Ålderstillägg 

                                         Lön       Tjänstgörings      tillhörande                Slutlön 

                      Pängar           efter 5 år    efter 10 år                

Byggnadschefen... 3,700:— 1,800:— 500:— 500:— 6,500:— 

Andre   ingenjören 2,300:— 1,200:— 500:—         —….. 4,000:— 

Arbetsinspektoren 1,300:— 800:— 300:— 300:— 3,000:— 

Elektriska     verk- 

     mästaren……… 1,600:— 800:— 300:— 300:— 3,000:— 

 

att lämna Drätselkammaren i uppdrag att upprätta och inkomma med förslag till reglemente 

och instruktion för tekniska kontoret och dess tjänstemän. 

Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, dels att 

Stadsfullmäktige ville bifalla kommitterades här ovan intagna förslag med de däri av 

Drätselkammaren tillstyrkta ändringar, dels ock att Stadsfullmäktige måtte lämna 

Drätselkammaren i uppdrag att in¬komma med förslag till tid för det tekniska kontorets 

upprättande ävensom att de 2,000 kronor, som enligt den verkställda utredningen 

erfordrades till undanrödjande av vid utredningen framkomna brister i den tekniska 

förvaltningen, skulle anskaffas genom uttaxering. 

Vid sammanträde den 15 sistlidne juni hade Stadsfullmäktige beslutit att bevilja ett anslag av 

2,000 kronor till avhjälpande av de vid den verkställda utredningen upptäckta och 

framhållna bristerna, vilket belopp skulle anskaffas genom uttaxering, men att i övrigt 

bordlägga ärendet. 

Då nu detta ärende ånyo företogs till behandling, beslöto Stadsfullmäktige att bifalla 

Beredningsnämndens förslag med det tillägg att Drätselkammaren erhåller i uppdrag att så 

snart lämpligen ske kan kungöra till ansökan lediga befattningarne å tekniska kontoret med 

undantag av byggnadschefsbefattningen samt att inkomma till Stadsfullmäktige med förslag 

till deras besättande. 

Detta beslut, i vad det avsåge punkt 2 här ovan angående befattningarne å det tekniska 

kontoret, fattades efter votering med 16 röster mot 10, vilka senare avgåvos för ett av Herr 

Hage väckt förslag att å det tekniska kontoret skulle anställas dels en byggnadschef och 

stadsingenjör, dels en 2:dre ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk verkmästare, samt 



att den nuvarande stadsingenjören skulle uppsägas sex månader efter det Stadsfullmäktiges 

beslut härom vunnit laga kraft. 

 

§ 6. 

Sedan rektor H. Wallin på grund av avflyttning från orten anhållit att bliva befriad från 

uppdraget att vara delegerad för tillsyn av elementarsko-lan för flickor härstädes, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Bered-ningsnämnder att med godkännande av 

avsägelsen utse lektor K. M. Vallquist till delegerad i hans ställe för tiden intill 1916 års slut. 

 

§ 7. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade kronokassören L. Westerlund anhållit att i 

likhet med föregående år för år 1916 och intill dess annorlunda kunde varda bestämt för de 

förteckningar, som jämlikt § 14 i lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913 

årligen skola av vederbörande mantalsskrivningsförrättare upprättas, erhålla samma 

ersättning som den, vilken genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november 1914 

tillerkänts häradsskrivarne för upprättande av samma förteckningar med 2 öre för varje i 

förteckningarne upptagen person. 

Sedan Magistraten tillstyrkt bifall till framställningen, beslöto Stadsfullmäktige på 

hemställan av Beredningsnämnden att bifalla densamma med föreskrift tillika, att den 

begärda ersättningen för år 1916 skulle utgå av i staten förslagsvis för ändamålet anvisade 

medel. 

 

§ 8. 

Uti avgivet yttrande över en av Riksförsäkringsanstalten gjord framställning om 

kommunalbidrag för barnmorskan Anna Lindgrens pensionering i barnmorskornas 

pensionsanstalt hade Hälsovårdsnämnden avstyrkt bifall till framställningen, då 

barnmorskan Lindgren icke vore anställd i stadens tjänst. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden, att framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§ 9. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

Fritz von Garreltz om ersättning för skada, som han ådragit sig såsom hjälpmontör vid 

stadens elektricitetsverk, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja 

Garreltz ersättning med en krona per arbetsdag under tiden 20 november—20 december 

1915 med 26 kronor, för läkarevård med 10 kronor samt för massagebehandling med 9 

kronor eller tillhopa 45 kronor att utgå ur olycksfallsförsäkringsfonden. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 10. 

Uti avgivet yttrande över en av A. Holm m. fl. hos Stadsfullmäktige gjord framställning att få 

hava skidbacken å Gültzauudden kvarstående i 25 års tid, under villkor att den väl 

underhålles och vårdas, hade Drätselkammaren, enär backen visat sig medföra stora 

olägenheter för kringstående träd och hindrande för framdragande av den beslutade 2-

metersvägen runt Gültzauudden samt i övrigt måste anses såsom synnerligen 



missprydande, hemställt, att Stadsfullmäktige ville ålägga de i staden kvarboende av de 

personer, som på sin tid utan tillstånd låtit uppföra skidbacken, att borttaga densamma. 

Beredningsnämnden hade föreslagit Stadsfullmäktige att medgiva sökandena rätt att på 

angivna villkor få ha backen kvarstående tills vidare. 

Vid behandling av detta ärende yrkade Herr Andersson bifall till Drätselkammarens förslag 

med det tillägg, att staden måtte bevilja Idrottsföreningen Kamraterna ett anslag å 1.000 

kronor, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å annan plats, varefter 

Stadsfullmäktige beslöto att med anledning av detta nya förslag återremittera ärendet till 

Drätselkammaren för yttrande. 

Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 11, vilka senare röstade för ärendets 

avgörande vid dagens sammanträde. 

 

§ 11. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren remitterat en av E. A. Salander 

gjord framställning, att staden ville med 400 kronor bidraga till uppförande av en stödjemur 

mot Stationsgatan for fastigheten n:r 182 a i kvarteret Hvalen. 

Sedan Stadsingenjören uti infordrat yttrande delvis tillstyrkt bifall till ansökningen, hade 

Drätselkammaren på de av Stadsingenjören anförda skäl hemställt om avslag å densamma. 

På Beredningsnämndens hemställan avslogo Stadsfullmäktige framställningen. 

 

§ 12. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat herr Wallins motion, att 

indrivningen av 1916 års pensionsavgifter till allmänna pensionsförsäkringen skulle på 

försök ordnas på så sätt, att avgifterna efter därom i tidningarne gjort tillkännagivande 

skulle upptagas genom av Drätselkammaren utsedda inkasserare, manliga eller kvinnliga, 

genom person-liga besök hos vederbörande avgiftspliktige eller deras arbetsgivare samt att 

kostnaden, högst 1,000 kronor, borde bestridas av det under rubrik 36 i innevarande års 

utgiftsstat upptagna avkortningsbeloppet 6,000 kronor. 

Sedan antecknats, att motionären under behandlingen av ärendet i Be-redningsnämnden 

upplyst, att han med sitt förslag icke avsett, att den å Drätselkontoret nu förekommande 

uppbörden skulle upphöra och i stället övertagas av inkasserare ävensom att nämnda 

inkassering skulle förläggas till tiden efter det Drätselkontoret verkställt sin uppbörd, samt 

att definitiv restlängd icke skulle uppgöras och översändas till Magistraten förr än denna 

inkassering slutförts, ha.de Drätselkammaren, som ansåg att under sådana förhållanden 

några formella hinder icke föreligga för grundavgifternas uppbörd på ifrågavarande sätt, 

beslutit att tillstyrka bifall till motionen. 

Vid detta, ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla herr Wallins motion. 

 

§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat Hälsovårdsnämndens protokoll den 

11 april 1916, § 7, angående beslut att tillstyrka en från sjuksköterskan vid epidemisjukhuset 

inkommen framställning om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll för såväl personal 

som patienter från resp. 97 och 75 öre till l krona 50 öre per dag och person att utgå f. o. m. 

den l april 1916. 

Som utredning saknas i vad mån prisstegringen å de olika, matvarorna inverkar på 

epidemisjukhusets mathållning, och sådan utredning lättare torde kunna förebringas av 



Hälsovårdsnämnden än av Drätselkammaren, hade Kammaren återsänt handlingarne i 

ärendet med det yttrande, att Kammaren f. n. icke ansåge sig kunna yttra sig över 

Hälsovårdsnämndens i saken gjorda förslag. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att återremittera detsamma till Hälsovårdsnämnden för utredning. 

I samband därmed beslöto Stadsfullmäktige anmoda Hälsovårdsnämnden att med snaraste 

inkomma med infordrat yttrande över Herr Falks motion av den 26 november 1914 

angående vissa missförhållanden vid epidemisjukhuset. 

 

§ 14. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Hamndirektionen anmält, att 

Hamndirektionen ur ordningssynpunkt ansett nödvändigt att under innevarande seglation 

anställa ytterligare en extra polisman för hamnens uteslutande behov. 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande förklarat sig intet hava att erinra emot den av 

Hamndirektionen vidtagna åtgärden. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna den sålunda 

vidtagna åtgärden med föreskrift tillika, att avlöningen till polismannen skulle utgå av 

hamnmedel. 

 

§ 15. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av Föreningen Vita 

Bandet gjord ansökan om ett anslag av 150 kronor för innevarande år att användas till 

understöd åt obemedlade innehavare av föreningans jordlotter för potatisodling, hade 

Drätselkammaren beslutit att för detta fall tillstyrka bifall till ansökningen, men som denna 

krävde an-slag, som icke funnes i innevarande års stat upptaget, hade Drätselkamma-ren 

tillika gjort den erinran, att dylika ansökningar böra inlämnas i så god tid, att anslag kan 

upptagas i staten för det år anslaget gäller. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bevilja det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 16. 

Sedan t. f. föreståndaren för elektricitetsverket i av Drätselkammaren infordrat yttrande över 

en av Herr Fernlund år 1912 väckt motion om frigivning av försäljningen av de elektriska 

lamporna erinrat, att enligt den år 1913 av Drätselkammaren antagna instruktionen för 

entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk lampförsäljningen vore fri sedan den l 

oktober samma år, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att motionen icke 

skulle föranleda vidare åtgärd. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 17. 

Sedan Stadsfullmäktige den 26 februari 1914 till Drätselkammaren re-mitterat en från 

vagnkarlen A. A. Andersson inkommen framställning att få förvärva tomt n:o 17 i 

seminariekvarteret enligt förslaget till ny stads-plan för Östermalm, hade Drätselkammaren 

vid ärendets föredragning den 6 april 1914 beslutit att uppskjuta behandlingen av detsamma 

till dess den nya planen för denna stadsdel bleve fastställd. 



Enär emellertid förenämnda tomt ingår i det område, som Stadsfullmäktige genom beslut 

den 11 nästlidne mars överlåtit till Kronan, hade Drätselkammaren vid förnyad föredragning 

av detta ärende föreslagit, att ärendet icke skulle till vidare åtgärd föranleda. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 18. 

Sedan Stadsfullmäktige den 30 april 1914 till Drätselkammaren remitterat en framställning 

från förre eldaren vid elektricitetsverket J. O. Blomqvist om fortsatt anställning i stadens 

tjänst, hade Drätselkammaren på sin tid remitterat ärendet till föreståndaren för 

elektricitetsverket för yttrande och förslag. 

Som sökanden emellertid från och med innevarande år är anställd som 2:dre maskinist vid 

stadens elektricitetsverk, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att ärendet 

icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

På Beredningsnämndens hemställan biföll o Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 19. 

Stadsfullmäktige hade, då kostnaden för arbetet, 1,445 kronor, syntes allt för hög, till 

Drätselkammaren återremitterat det av Stadsbyggmästaren upprättade förslaget till 

inredning av parkvaktsbostad i tennispaviljongen å Gültzauudden för utredning, om ej 

kostnaden skulle kunna nedbringas. 

Sedan Stadsbyggmästaren, som erhållit uppdrag att med anledning av förenämnda beslut 

inkomma med nytt förslag i saken, i avlämnat yttrande meddelat, att han icke ansåg möjligt 

att göra några besparingar i det av honom förut uppgjorda förslaget, därest bostaden skall 

användas till vinterbostad, men att, som det gamla uthuset skall enligt Stadsfullmäktiges 

beslut den 18 nästlidne maj borttagas, ytterligare fordras inredning i byggnaden av ett 

klosettrum med garderobklosett, vilket ökar kostnaden med 110 kronor, hade 

Drätselkammaren, med åberopande av vad Stadsbyggmästaren sålunda anfört, hemställt att 

Stadsfullmäktige ville låta Drätselkammaren utföra arbetet i fråga för en kostnad ej 

överstigande 1,555 kr. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämden 

att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§ 20. 

Folkskolestyrelsen hade, med anmälan att kostnaden för uppförande av skolhusbyggnaden i 

Karlsvik uppgått till 96,866 kronor 70 öre, medan de av Stadsfullmäktige för ändamålet 

beviljade anslag belöpte sig till allenast 84,920 kronor, anhållit att Stadsfullmäktige ville 

bevilja ett fyllnadsanslag å 11,946 kronor 70 öre, i vilken summa då inginge det belopp om 

1,000 kronor, som byggnadsentreprenören skall ha innestående till garantitidens slut, men 

däremot icke de 250 kronor, som Bodens Elektriska Aktiebolag begärt i fyllnadsanslag. 

Uti avgivet yttrande över denna framställning hade Drätselkammaren förklarat sig icke hava 

något att erinra emot bifall till densamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att bevilja det begärda fyllnadsanslaget, 11,946 kronor 70 öre, att anskaffas genom upplåning. 

 

§ 21. 



Uti avgivet yttrande över en av herr Carlgren väckt motion om ett anslag ä 500 kronor för år 

1917 för anordnande försöksvis av tandvård för obemedlade barn i stadens folkskolor hade 

Hälsovårdsnämnden tillstyrkt bifall till motionen samt beträffande sättet för medlens 

användning föreslagit, att barnens tänder besiktigas av tandläkare, som däröver avgiver 

rapport till Folkskolestyrelsen, varefter Styrelsen äger att bestämma, vilka barn böra komma 

i åtnjutande av fri tandvård. 

Folkskolestyrelsen hade uti avgivet yttrande, under åberopande av en utav Överläraren 

verkstäld utredning, hemställt, att Stadsfullmäktige ville ställa till dess disposition dels ett 

anslag av 2,500 kronor till inköp av inventarier m. m. för en skoltandklinik, dels ock ett 

anslag för år 1917 av 725 kronor för påbörjande och upprätthållande av klinikens 

verksamhet. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att enhälligt bifalla Folkskolestyrelsens förslag samt bestämde, att 

erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 22. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Drätselkammaren, med anmälan att 

kontorsskrivaren å drätselkontoret Georg Ohlson den l nästlidne maj utsetts till 

stadsbokhållare, i fråga om tillsättandet av ny innehavare av förstnämnda befattning 

föreslagit, att då förekommande inkallelser till mobilisering eller krigstjänstgöring kunde 

föranleda så stark minskning i personalen å Drätselkontoret, att arbetet därstädes icke kunde 

medhinnas, Stadsfullmäktige ville besluta sådan omreglering av 

kontorsskrivarebefattningen, att densamma alternativt kunde besättas med kvinnlig 

innehavare, i vilket fall arvodet skulle utgöra 1,500 kronor per år, därav 1,200 kronor i lön 

och 300 kronor i tjänstgöringspenningar, jämte tre ålderstillägg å 150 kronor att utgå efter 5, 

10 och 15 års tjänst i ordinarie anställning. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

Emot detta beslut reserverade sig Fru Bohlin, som ansåg, att kvinnlig innehavare av 

kontorsskrivarebefattningen borde erhålla lika stor lön som gäller för manlig innehavare. 

 

§ 23. 

Sedan särskild utredning och indrivning skett rörande äldre fordringar, som enligt 1912 års 

huvudbok utestodo beträffande vattenledningen och gatuarbetena, hade Stadskamreraren 

hos Drätselkammaren hemställt, att då ytterligare indrivningsåtgärder rörande följande 

fordringar endast torde förorsaka staden ytterligare förlust, desamma måtte få ur 

räkenskaperna avskrivas, nämligen: 

J. Eriksson  …..  Kr. 4: 25 

Luleå Bryggeri Aktiebolag  ” 2: 98 

G. Abrahamsson   ” 20: — 

A. F. Lagergren   ” 5: 10 

Aktiebolaget Mjöfjärdens Fältspat ” 30: — 

Aktiebolaget Eminent  ” 1: — 

tillhopa    Kr. 63: 33  

 

Drätselkammaren hade med bifall till Stadskamrerarens förslag beslutit ingå till 

Stadsfullmäktige med begäran, att ifrågavarande fordringsbelopp måtte få avkortas. 



På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 24. 

Aktiebolaget Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till Drätselkammaren den 7 oktober  

1915 anhållit att redan då få på enahanda vill-kor förnya hyreskontraktet rörande bankens 

lokaler i stads- . huset på ytterligare fem år, räknat från den l oktober 1917. 

Sedan banken efter underhandling rörande dels förhöjning av hyresbeloppet, nu utgående 

med 5,000 kronor per år, dels värmeavgiftens debitering meddelat, att den är villig att 

förhyra, banklägenheten i fråga på ytterligare tio år från den l oktober 1917 mot en årlig hyra 

av 5,500 kronor och att banken antagit av Drätselkammaren fixerade villkor, hade 

Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta att medgiva Kammaren att 

uthyra ifrågavarande lägenhet på tio år f. o. m. den l oktober 1917. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 25. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet genom Magistraten infordrat 

Stadsfullmäktiges yttrande över § 17 i ett av tillkallade sakkunnige inom 

Justitiedepartementet utarbetat utkast till lag om kostnadsfri rätte-gång, hade 

Beredningsnämnden, under erinran att nämnda paragraf föreskriver skyldighet för 

vederbörande stad att ersätta två tredjedelar av de enligt lagen av allmänna medel förskjutna 

kostnader för rättegång vid rådhusrätt, föreslagit att Stadsfullmäktige ville förklara sig ej 

hava något att erinra emot innehållet i nämnda paragraf. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att göra det uttalandet, att 

Stadsfullmäktige funno förslaget att lägga två tredjedelar av kostnaderna på vederbörande 

stad obilligt och att Stadsfullmäktige ansågo, att staten borde påtaga sig den största andelen 

eller två tredjedelar av kostnaderna. 

 

§ 26. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o)  Drätselkammarens förslag att staden skall ingå som medlem av Svenska vägföreningen; 

2:o) Drätselkammarens framställning rörande återbetalning till jägmästaren A. Montell av 75 

kronor anmärkningsmedel; 

3:o) Länsnotarien E, Emiléns avsägelse av ledamotskap i Byggnadsnämnden; 

4:o)  E. P. Lantz' m. fl:s begäran att få köpa staden tillhörig del av tomt N:o 3 i kvarteret 

Aborren; 

5:o) Fröken Thyra Björkmans avsägelse av ledamotskap i Fattigvårdsstyrelsen och 

Pensionsnämnden; 

6:o)  Fattigvårdsstyrelsens begäran om anslag för deltagande i en kurs för 

fattigvårdsfunktionärer. 

 

§ 27. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Anna Hageréns begäran om avkortning av hennes avlidne mans kommunalutskylder för 

år 1915; 

2:o) Bostadskommitténs utredning angående omfattningen av bostadsbristen i staden; 



3:o)   Frälsningsarméns slumstations begäran om anslag för år 1917; 

4:o) J. L. Edlunds begäran att få köpa en del av vretan N:o 700 i Mjölkudden; 

5:o) Luleå Järnverksaktiebolags begäran om restitution av utskylder för år 1914; 

6:0)  Tekniska skolans föreläsningsanstalts begäran om anslag för år 1917; 

7:o) N. E. Johanssons begäran att få arrendera ett staden tillhörigt område vid stranden av 

Mjölkuddstjärn; 

8:0) Utredningsmannen i B. Sundströms sterbhus A. Holms framställning rörande försäljning 

KV sterbhusets fastighet i kvarteret Ibis. 

 

 

§ 28. 

Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades en framställning från 

Fastighetsaktiebolaget Spiggen rörande förlikning i rättegången av det s. k. Oskarsvarv. 

 

§ 29. 

Till Lönenämnden remitterades en framställning från Luleå stads lägre befattningshavare om 

dyrtidstillägg för år 1916 m. m. 

 

Som  ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund, Ernst Hage, H. Gillqvist” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 

september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. 

Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 19 nästlidne augusti. 

 

§2. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av C.Skarstedt m.fl. gjord 

framställning om vattenledningens framdragande till deras fastigheter invid Hertsögatan 

och dennas närhet samt hälsovårdsnämnden till drätselkammaren överlämnat en rapport 

från dess tillsyningsman ang. vatten- och avloppsledningens framdragande till Bergviken, 

hade stadsingenjören i av drätselkammaren infordrat yttrande anfört 

att för gårdarne strax norr om stadsplanen lämpligen skulle från huvudledningen vid 

grindstugan uppdragas en 152 millimeter vattenledning i Hertsögatan under järnvägen till 



Backgatan och en 0.30 och 0.23 meters avloppsledning utefter densamma utdragen till 

stranden strax norr om Hertsögatan för en kostnad av 12000 kronor samt 

att för det egentliga Bergviken eller det tätast bebyggda området lämpligast en 152 m.m. 

ledning skulle uppdragas i gatan mitt genom detsamma, ovan järnvägen försedd med 

tvenne brandposter och från denna 51 mm.:s förgreningar åt bägge sidorna vid nedre 

tvärgatan och åt södra sidan i den övre tvärgatan, varvid de vid denna tvärgata norrut 

belägna gårdarne dock bliva utan vatten, emedan berg åt detta håll hindra eller i hög grad 

fördyra utsträckningen; och skulle ledningarne till detta tätast bebyggda område draga en 

kostnad av 14000 kronor. 

 

Stadsingenjören anförde vidare, att, oaktat det ur flera synpunkter torde vara föredelaktigt 

eller till och med nödvändigt att snarast utföra dess ledningar och man kan antaga att en del 

av desamma skulle komma att ligga i kommande gator, de respektive kostnadsbeloppen äro 

så stora att han icke kan tillstyrka arbetets utförande, förr än stadsplan fastställts för 

Bergviken, varvid måste påpekas att Hertsögatan utgör nuvarande gräns för stadsplanen och 

således möjligen kommer att för sambandets skull behöva ändras. 

Vad först angår anläggning av vatten- och avloppledning till fastigheterna strax norr om 

stadsplanen eller de gårdar, som ligga vid blivande Hertsögatan och vid dess fortsättning i 

Hertsövägen fram till Skogshyddan, antecknades vid ärendets föredragning att kapten 

C.Skarstedt m.fl. fastighetsägare i avsikt att underlätta vattenledningens framdragande 

utefter Hertsögatan till Backgatan avgivit bilagda förbindelse att var för sig jämte vanliga 

vattenavgifter till Luleå stad betala i förbindelsen angivna belopp pr år, intill dess nämnda 

anläggning blir en räntabel affär vid beräkning av 6 % ränta och en skälig 

anläggningskostnad, tillhopa Kr. 293:-, Skarstedt dock mot villkor att han får rättighet att på 

stadens mark under sommaren 1917 eller tidigare på egen bekostnad framdraga 

vattenledning från en vattenkastare i Hertsögatans korsning med Backgatan till hans 

egendom Skogshyddan; och skulle vidare antecknas att P.Th.Aurén och Maria Hansson, 

över vilkas mark ledningarne skulle dragas, i särskild bilagd skriftlig handling förbundit sig 

att avstå från varje anspråk på ersättning för det intrång, som kan bliva en följd av denna 

vattenlednings utförande och underhåll. 

Beträffande vidare vatten- och avloppsledningarnas utförande inom Bergvikens samhälle i 

övrigt hade fem fastighetsägare i bilagda skriftliga handlingar dels förbundit sig att för 

underlättande av vattenledningens utförande inom samhället med full äganderätt upplåta 

och avstå var och en för sig sina delar av de i bruk varande gator och vägar, efter vilka 

ledningen framdrages, samt till en bredd av 3 meter förbinda sig att utan anspråk på 

ersättning tåla det intrång i övrigt å deras ägor, som kan bliva en följd av vattenledningens 

utförande i nämnda gator och vägar och av vattenledningens underhåll dels ock att indraga 

vattenledning i resp. fastigheter inom ett år efter det ledningen utförts i närheten av 

desamma. 

 

Efter anteckning härav beslutade nämnden 

beträffande framdragning av vattenledning från huvudledning vid Grindstugan utefter 

blivande Hertsögatan under järnvägen fram till Backgatan att, då fastighetsägarne därstädes 

utfäst sig att utöver vanliga vattenavgifter betala förenämnda årliga bidrag av Kr. 293:-, 

varigenom ledningen ifråga kommer att inbringa c:a 6 % å anläggningskostnaden, tillstyrka 

hos stadsfullmäktige, att arbetet måtte få i denna del utföras för en kostnad av 12000 kronor 

och att i samband härmed Skarstedts förenämnda begäran måtte villfaras samt 



 

beträffande vatten- och avloppsledningars framdragande till Bergvikens samhälle att, då 

nämnden ansåg det olämpligt att utdraga vattenledningen till detta område, förrän stadsplan 

blivit lagd å detsamma, hos stadsfullmäktige avstyrka, att vattenledning f.n. utsträckes till 

Bergvikens samhälle i övrigt. 

 

§3. 

Som de hygieniska förhållandena i förstaden Bergviken påfordra framdragande av vatten- 

och avloppsledningar till samhället, men drätselkammaren icke anser sig kunna hos 

stadsfullmäktige förorda dessas utförande, förrän stadsplan blivit lagd på området, 

beslutade nämnden med hänvisning byggnadsordningen för Luleå stad II kap. § 7 mom. 4 

att hos stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville lämna byggnadsnämnden i uppdrag 

att uppgöra förslag till stadsplanens utsträckning till att omfatta nämnda förstad och 

mellanliggande område. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat trenne framställningar från 

fastighetsägare i förstaden Bergviken om framdragning av elektriska ledningar för 

innerbelysning till densamma, nämligen dels från Alfr.Johansson m.fl., dels från E.Ruthberg 

m.fl. dels ock från C.Skarstedt m.fl. 

I bilagd skrivelse hava de sistnämnda anhållit att snarast möjligt få elektrisk ljusledning 

utdragen till Bergviken och Skogshyddan m.fl. gårdar och förbundit sig att mot vite inom ett 

år efter det ytterledningen blivit färdig indraga belysning. 

Efter samråd med ingenjören A.H.R.Sjöstedt hade t.f. föreståndaren för elektricitetsverket, 

från vilken nämnden infordrat yttrande över framställningarna, föreslagit ledningarnas 

utförande till de olika delarne av Bergviken på följande sätt: 

I/ Till delarna öster om järnvägen invid Hertsögatan. 

Likströmsledningarna i Östermalm utsträckes i Backgatan till Hertsögatan och i denna dels 

tills sista fastigheten vid järnvägen och dels till vägkorsningen vid Skogshyddan, vilken 

punkt skulle åt detta håll utgöra avslutning då de längre bort liggande gårdarna äro så få och 

avlägsna att de dels tillfölje ledningarnes längd och dels tillfölje deras dimensioner beroende 

på spänningsfallet bliva mycket dyra i förhållande till inkomsten. 

2/ Till delarna väster om järnvägen invid stadsplanegränsen. 

Genom detta område finnes för närvarande ljuslednng till båglampor i Bergviken och om 

dessa få ström genom nedanstående del bliver ledningarna lediga och skulle kunna apteras 

för detta område. 

3/ Till den tätt bebyggda delen öster om järnvägen eller den egentliga Bergviken. 

Från 3:dje stolpen å högspänningsledningen till Pumpstationen göres en avgrening och 

drages en kabel till övre sidan av järnvägen där stolptransformator uppsättes som 

transformerar strömmen från 5000 volt till 200 och från denna utdrages ledningen rakt upp i 

mittelgatan och förgrenas i densamma på tvenne ställen i tvärgatorna och mellan husen åt 

båda sidor. 

 

Kostnadsförslag: 

1/ Parkgatan-Hertsögatan. 

Materiel (däri 600 mtr. 35 kvm koppartr.) 1050:- 

Arbete    250:- 1300:- 



 

Backgatan-Järnvägen 

Materiel    400:- 

Arbete    150:- 550:- 

 

Backgatan-Kapten Skarstedt 

Materiel    700:- 

Arbete    200:- 900:- 

 

2/ Ledningar finnas, vilka endast tarva några mindre ändringar 100:- 

 

3/ Transformator m. tillbehör  2000:- 

Ledningsnätets materiel (incl. kabel)  2750:- 

Arbete    900:- 

Serviser, c:a 40 st. á kr. 20:-  800:- 6450:- 

   Summa kronor 9300:- 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka dels 

framdragning av elektriska belysningsledningar i Backgatan (från Parkgatan till 

Hertsögatan), i Hertsögatan (från Backgatan till järnvägen) och i Hertsövägen (från 

Backgatan till Skogshyddan) i huvudsaklig överensstämmelse med bilagd av t.f. 

föreståndaren för elektricitetsverket uppgjord karta, varvid dock kostnaden för 

ytterledningen Parkgatan-Hertsögatan, som kan göras av ledning av mindre area, än som 

föreslagits, sänkes till 800 kronor dels anordnande av elektrisk ytterbelysning å Hertsögatan 

och i Hertsövägen med tillsammans 4 st. 100-normalljus-lampor för en beräknad kostnad av 

300 kronor, alltså tillhopa kronor 800 + 550 + 900 + 300 = Kr. 2550:-, samt 

att då på grund av de höga kostnaderna för anläggningen i övrigt, 6550 kronor, vid den ringa 

anslutning, som f.n. ägt rum, densamma ej blir räntabel, avstyrka den övriga delen av 

förslaget. 

Nämnden beslutade vidare att föreslå att stadsfullmäktige ville besluta 

att för elektrisk ström, använd norrom den planlagda staden, skall betalas med 

10 öre pr kwt för tiden 15 april – 15 augusti och 

35 öre pr kwt för övriga tiden av året; 

att husägare själva skall bekosta erforderliga servisledningar från huvudledningen till resp. 

byggnader samt 

att som villkor för ytterledningens anordnande skall av kapten C.Skarstedt m.fl. avgivas 

skriftlig förbindelse att erlägga en årlig avgift av 60 kronor tillsvidare under 10 år. 

 

§5. 

Sedan Rikard Säfström hembjudit staden sin del av fastigheten n:r 466 i Skatan till ett pris av 

6500 kronor, hade stadsbyggmästaren och stadsingenjören, vilka erhållit nämndens uppdrag 

att värdera fastigheten, meddelat att tomten, vars areal är 11700 kvfot, hade ett zonvärde av 

3510 kronor samt att byggnaden, som innehåller 2 rum och kök, jämte tvättstuga och uthus 

hade ett uppskattat värde av 3000 kronor eller tillsammans 6510 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, då det erbjudna priset syntes högt och 

staden särskildt med hänsyn till tomtens läge icke torde vara i behov av tomten att hemställa 

hos stadsfullmäktige om avslag å anbudet. 



 

§6. 

Föredrogs från folkskolestyrelsen inkommet protokollsutdrag, däri styrelsen meddelar dels 

att den avslagit bostadskommitténs förslag om upplåtande av lokaler i något av skolhusen 

för Tekniska skolan dels att styrelsen med hänsyn till rådande bostadsbrist beslutit att för 

högst ett år avstå från gamla rektorsgården, om det skulle visa sig omöjligt att på annat sätt 

anskaffa bostäder. 

Antecknas skulle vidare att fattigvårdsstyrelsen beslutit att flytta sin i rektorsgården 

inrymda expedition till fattigvårdstillsyningsmannens bostad. 

 

§7. 

Vid förnyad föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 15 juni 1916, § 12, ang. beviljat 

anslag till reparationer i tekniska skolan, meddelade stadsbyggmästaren att den av 

drätselkammaren beslutade golvomläggning i skolan var utförd; och beslutade nämnden att 

uppskjuta de övriga arbetena till nästkommande år. 

 

§8. 

Bostadskommittén hade i skrivelse den 16 augusti till drätselkammaren meddelat att 

kommittén frånsagt sig allt arbete med utarbetande av förslag till provisoriska åtgärder för 

bostadsbristens lindrande, vilket arbete kommittén anser bör åligga drätselkammaren liksom 

ock besväret och arbetet med att teckna upp dem, som anmäla sig sakna bostad och den 

därmed förbundna undersökningen av bostadsbristen. 

Vid ärendets föredragning beslutade drätselkammaren att göra följande uttalande. 

Bostadskommittén, som tillsattes vid sammanträdet den 18 maj d.å. erhöll i uppdrag att 

undersöka omfattningen av bostadsbristen inom staden samt till stadsfullmäktige inkomma 

med det yttrande och förslag, vartill denna utredning anses må giva anledning. 

Av bostadskommitténs i tidningarne offentliggjorda skrivelse med förslag till bildande av en 

kooperativ bostadsförening med understöd av staden framgår emellertid ej omfattningen av 

den bostadsbrist, som f.n. råder. Bostadskommitténs undersökning resulterar i följande 

allmänna uttalande att man ’av de inkomna svaren och vad i övrigt är känt om alla de 

verkliga fall av brist på bostad för ett rätt stort antal familjer…har grundad anledning fastslå 

att verklig bostadsbrist är rådande.’ Den ansats, som kommittén gjort för att lösa frågan 

medelst sina frågeformulär till hyresvärdarna, har tydligen icke blivit fullföljd. Den uppgift, 

som kommittén sökte erhålla medelst dessa formulär, nämligen en uppgift å antalet lediga 

hyreslägenheter vid viss tidpunkt, har icke erhållits, därför att kommittén icke fullföljde 

arbetet med att inhämta felande uppgifter. Men även om dessa inhämtats hade 

undersökningen blivit haltande, i det samtidigt en utredning, refererande sig till samma 

tidpunkt, måste göras, hur många familjer, som då sakna bostad. Någon sådan 

undersökning har kommittén alls icke gjort enligt vad framgår av dess skrivelse till 

stadsfullmäktige. Bostadskommittén har med andra ord icke fullgjort sitt av stadsfullmäktige 

meddelade uppdrag att undersöka omfattningen av bostadsbristen. 

Vad vidare bostadskommitténs åtgärd att frånsäga sig allt arbete med utarbetande av förslag 

till provisoriska åtgärder angår, är helt visst stadsfullmäktiges mening den, att kommittén, 

sedan den undersökt omfattningen av bostadsbristen skulle ingå till stadsfullmäktige med 

förslag till de provisoriska åtgärder, som i första hand borde vidtagas för lindrande av 

bostadsbristen och i andra hand med förslag till åtgärder avseende framtida ordnande av 



bostadsfrågan, vilken åsigt till fullo stämmer med formuleringen av stadsfullmäktiges beslut 

i saken. 

Drätselkammaren har emellertid, ehuru i avsaknad av det uppdrag, som stadsfullmäktige 

meddelat bostadskommittén, beslutat att dels själv göra en undersökning av omfattningen 

av bostadsbristen dels ock att omedelbart vidtaga åtgärder för beredande av provisoriska 

bostäder; och beslutade nu nämnden i detta avseende 

att uppdraga till lämplig person att jämte erforderliga biträden mot ersättning medelst 

personliga besök hos hyresvärdarne anskaffa uppgifter dels om de lägenheter, som ännu 

icke äro uthyrda från den 1 nästkommande oktober dels om antalet familjer, som ännu sakna 

lägenhet ävensom söka erhålla upplysning om i vad mån möjligheter finnas att i enskilda 

tillhöriga fastigheter kunna inreda provisoriska bostäder, samt 

att uppdraga till stadsbyggmästaren att omedelbart efter upptagande av anbud under hand, 

vilka skulle prövas av nämndens ordförande, utföra de arbeten, som erfordras för inredning 

av de provisoriska bostäder, vilka stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren 

föreslagit, nämligen 

      

     Approximativ 

     Kostnad. 

Fastighet n:r 411 Göken 

 4 lägenheter om 1 rum och kök 

 1 lägenhet om 1 enkelrum   Kr. 700:- 

Fastighet n:r 1 Bocken (slöjdsalen) 

 1 lägenhet om 1 enkelrum   Kr. 160:- 

Fastighet n:r 361 Kycklingen (vindsrum) 

 1 lägenhet om 1 enkelrum   Kr. 100:- 

Fastighet n:r 104: 1 lägenhet om 1 rum och kök  Kr. 240:- 

Fastighet n:r 103: 1 lägenhet om 1 rum och kök  Kr. 650:- 

Oförutsedda utgifter    Kr. 150:- 

    Tillhopa Kr. 2000:- 

 

Nämnden beslutade vidare 

att uppdraga till stadsbyggmästaren att omedelbart igångsätta arbetet med inredning av 

parkvaktsbostaden å Gültzauudden samt 

att låta undersöka en del under sammanträdet diskuterade möjligheter till utökning av 

antalet provisoriska bostäder samt 

att anhålla att fattigvårdsstyrelsen ville medgiva att tillsyningsmannen N.Bomans biträde 

vid fördelning av de provisoriska bostäderna måtte få påräknas. 

Nämnden beslutade till sist att göra anmälan till stadsfullmäktige om de vidtagna 

åtgärderna med hemställan att förenämnda belopp av 2000 kronor och vad som i övrigt 

kommer att av drätselkammaren användas för bostadsbristens lindrande måtte få täckas av 

medel, som upptagas i förslaget till nästkommande års utgiftsstat. 

 

§9. 

Föredrogs en skrivelse från Luleå Arbetarekommun utsedda kommitterade ang. vidtagande 

av åtgärder för åstadkommande av tillräckliga bostäder till den 1 nästkommande oktober. 

 

§10. 



Sedan Jägmästaren i Bodens revis I.Slettengren under hand meddelat att han beträffande 

honom tillställda Norrbottens läns vedbyrås skrivelse ang. vedavverkning å stadens skog 

och drätselkammarens protokoll i saken ansåg att staden borde kunna begära tillstånd att få 

uttaga 1000 skogsfamnar utöver hushållningsplanen, beslutade nämnden att till 

Överjägmästaren i distriktet översända till Kungl. Domänstyrelsen ställd skrivelse med 

begäran om tillstånd att få från stadens skog utöver hushållningsplanen gallringsvis under 

instundande höst och vinter uttaga 1000 skogsfamnar ved. 

 

§11. 

Stadsbyggmästaren J.Wikberg, som hos stadsfullmäktige begärt avsked från sin befattning 

f.o.m. den 1 december, hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt om kammaren har 

något att erinra emot en av honom till Magistraten ingiven ansökning om tjänstledighet för 

oktober och november månader med avstående av lönen för den senare månaden; och 

meddelade Wikberg dels att han hos Magistraten återkallat och ej begagnat sig av sin under 

nästlidne juli beviljade tjänstledighet dels att han under alla omständigheter ämna uppgöra 

staten för husbyggnader för år 1917, innan han begagnar sig av tjänstledigheten. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot 

bifall till ansökningen. 

 

§12. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas torsdagen den 

7 dennes kl. 5 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 

Justeradt 19 13/9 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

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

5 september 1916. 

 

Närvarande: herrar Falk, Sandström, Santesson och Palm. 

Från herr Tillman hade inkommit anmälan om förfall på grund av sjukdom. 

 

§1. 

Beslöt nämnden att i avgående sekreterarens ställe till sekreterare hos nämnden antaga t.f. 

länsnotarien G.Fjellman. 

 

§2. 

Sedan i anledning av en af stadsfullmäktige den 25 november 1915 till lönenämnden 

remitterad ansökning från hamnservisen Carl Friberg om beviljande av ökat personligt 

lönetillägg nämnden vid sammanträde den 15 december 1915 beslutat hos hamndirektionen 



anhålla om uppgift rörande beloppet av sökandens sportler i tjänsten ävensom andra extra 

inkomster samt uppgift i omförmälde hänseende till nämnden inkommit av innehåll, att 

sökanden Friberg, vilken enligt av hamndirektionen införskattad utredning för närvarande 

åtnjöte lön av 2000 kronor, två ålderstillägg å vardera 250 kronor ävensom ett personligt 

lönetillägg av 250 kronor årligen eller sammanlagt en inkomst av 2750 kronor årligen, i extra 

inkomster under de tre senaste åren i medeltal åtnjutit omkring 200 kronor vartill under åren 

1914 och 1915 tillkommit omkring 150 kronor årligen för sökandens befattning som ombud 

åt rederiföreningen, fanns lönenämnden, då sökanden enligt vad sålunda inhämtats under 

de senare åren åtnjutit en årlig inkomst av minst 3000 kr., ansökningen ej kunna tillstyrkas. 

 

§3. 

Sedan lönenämnden i anledning av en till hamndirektionen ställd ansökning från 

hamnbetjänten R.Jansson att från och med år 1915 på komma i åtnjutande av det tredje 

ålderstillägget å 150 kronor, vid sammanträde den 15 december 1915 beslutat hos 

hamndirektionen anhålla om uppgift dels betr. Beloppet av sökandens sportler i tjänsten 

ävensom andra extra inkomster, dels ock rörande beskaffenheten, omfånget och 

varaktigheten av det arbete, sökanden före år 1903, vilket år sökanden erhöll fast anställning 

vid hamnens, haft att utföra för hamnens räkning samt uppgift i omförmälda hänseende till 

nämnden inkommit av innehåll, att sökanden, vilken för närvarande åtnjöte en fast årlig 

inkomst av 1600 kronor, nämligen lön 1300 kr samt två ålderstillägg å vartdera 150 kr, i extra 

inkomster under de senare åren åtnjutit omkring 50 kr årligen, beslöt nu lönenämnden att på 

de av sökanden och hamndirektionen anförda skäl tillstyrka den gjorda ansökningen om rätt 

för sökanden att från och med år 1915 komma i åtnjutande av sista ålderstillägget 150 kronor. 

 

§4. 

I en till fattigvårdsstyrelsen ställd av styrelsen jämte eget utlåtande till stadsfullmäktige 

överlämnad ansökning hade hushållerskan vid fattiggården fröken Matilda Mattsson 

hemställt om förhöjning i sina löneförmåner med 100 kr per år från och med år 1916. 

Såsom skäl för den begärda löneförhöjningen hade sökanden anfört, att hon, som under 17 

års tid innehaft befattningen ifråga, från och med 1913 års ingång fått vidkännas en sänkning 

av lönen från 500 kr till 400 kr. 

Fattigvårdsstyrelsen, som för sin del tillstyrkt bifall till ansökningen, hade hemställt, att den 

begärda löneförhöjningen måtte tillgodokomma sökanden såsom personligt lönetillägg. 

Genom stadsfullmäktiges beslut den 22 december 1915 remitterades ärendet till 

lönenämnden för yttrande. 

Det skulle härstädes antecknas, att sökanden sedan år 1913 i samband med allmän 

lönereglering år 1912 för övriga stadens befattningshavare åtnjutit en lön av 400 kr jämte tre 

ålderstillägg å vartdera 60 kr ävensom förmånen av husrum, vedbrand, lyse och kost. 

Vid sådant förhållande och enär de av sökanden åtnjutna löneförmånerna icke kunde anses 

understiga vad för befattningens innehavare skäligen borde utgå, fann lönenämnden den ej 

anledning tillstyrka ansökningen. 

 

§5. 

Sedan stadsbokhållaren A.Glaas i Luleå i skrivelse till stadsfullmäktige den 27 oktober 1915 

anhållit att från och med år 1916 komma i åtnjutande av första ålderstillägget samt 

ifrågavarande ansökning remitterats till drätselkammaren och lönenämnden för yttrande, 



fann lönenämnden i anledning av stadsbokhållaren Glaas timade frånfälle ansökningen icke 

föranleda till något lönenämndens yttrande. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  P.Sandström 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 6 september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Olsson, Wester och stadsbyggmästaren. 

 

§65. 

Protokollet för den 2 augusti 1916 föredrogs och justerades. 

 

§66. 

Hos byggnadsnämnden hade Frans Lundberg för sina omyndiga barn anhållit om tillstånd 

att få i enlighet med ingiven ritning inreda tvättstuga i uthusbyggnaden å tomt n:r 4 i 

kvarteret Elgen. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifall ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§67. 

Hos byggnadsnämnden hade E.A.Salander anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning uppföra en öppen veranda under frontespisen ävensom inreda ett vindsrum å södra 

gaveln i boningshuset å tomt n:r 9 i kvarteret Gäddan. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att en av 

brandchefen godkänd brandstege anbraktes utanför gavelrummet samt att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§68. 

Hos byggnadsnämnden hade kontorsbiträdet A.Strömberg anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning tillbygga en mindre veranda till boningshuset å tomt n:r 197 i 

kvarteret Stören. 

Som ifrågavarande område ej är avsett för bebyggande och av stadsfullmäktige beslutad 

ändring i gällande stadsplan, vilken ändring även berör kvarteret Stören, icke ännu blivit av 

Kungl. Maj:t fastställd, beslöt nämnden avslå ansökningen. 

 

§69. 

Hos byggnadsnämnden hade konsul Halfdan Burman anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett skjul för förvaring och reparation av 

motorbåtar å fastigheten n:r 495 här i staden. 



Vid föredragning härav beslutade nämnden bifall ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§70. 

Sedan stadsbyggmästaren John Wikberg hos nämnden anhållit om tjänstgöringsbetyg, beslöt 

nämnden uppdraga åt ordföranden att uppsätta och å nämndens vägnar underskriva det 

begärda betyget. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt d. 4 okt 1915 

På nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 7 september 1916. 

 

Närvarande: Brändström, Schultz, Sjöstedt och J.A.Nilsson. Stadsbyggmästaren. 

 

§13. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare erhållit drätselkammarens uppdrag att inkomma med 

förslag till förbättrad belysning av stadsparken, hade t.f. föreståndaren i skrivelse till 

drätselkammaren föreslagit, att tvenne 600 normalljus halvwattslampor måtte uppsättas, den 

ena i övre hälften vid öppna rundelen strax vid gången från gatukrysset mellan Storgatan 

och Trädgårdsgatan och den andra i nedre hälften vid öppna rundeln strax väster om 

mittelgången, allt för en kostnad av 200 kronor. 

Efter anteckning att årskostnaden skulle gå till c:a 125 kronor pr lampa, beslutade nämnden 

att med bifall till förslaget uppdraga till t.f. föreståndaren att omedelbart låta utföra arbetet. 

 

§14. 

Sedan stadskamreraren med framhållande att det intill s.k. bryggeritomten liggande 

strandområdet borde ordnas i samband med anläggningen av strandvägen till 

Gültzauudden i skrivelse till drätselkammaren hemställt att kammaren ville lämna 

stadsingenjören i uppdrag att inkomma med förslag till ordnandet av området, om den 

nuvarande strandformationen skall bibehållas eller om fortsatt utfyllning skall göras av 

detsamma samt hur man i övrigt skall kunna få detsamma i ordnat och prydligt skick; och 

föreslog stadskamreraren att arrendeavgiften för virkesupplaget å tjärhovet, som icke är 

beräknad i innevarande stat måtte få tagas i användning för ändamålet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna bifall. 

 

§15. 



Sedan ingenjören Vilh.Hansson, vilken är anställd som biträde å stadsingenjörskontoret 

anhållit om reseersättning från Ödeborg till Luleå för inställelse i tjänst, beslutade nämnden 

att med bifall härtill utanordna begärd reseersättning med Kr. 55:40:- och skulle Hansson för 

återresa, när anställningen slutar, även äga uppbära reseersättning. 

 

§16. 

Godkände stadsingenjörens å skiss inritade förslag till plats för tennisbana å Gültzauudden; 

och skulle stadsingenjören så fort möjligt gå i författning om utförandet av arbetet med 

nyläggning av tennisbana. 

 

§17. 

Enär av anslaget till ommakadamisering av Storgatan mellan järnvägen och Nygatan 5630 

kronor endast återstår 430 kronor, vilket icke är tillräckligt för att göra arbetet färdigt i 

beslutad omfattning anhöll stadsingenjören i skrivelse till drätselkammaren att, då den 

återstående gatusträckan mellan Smedjegatan och Nygatan befinner sig i ett mycket 

bristfälligt skick, drätselkammaren ville anslå ytterligare 570 kronor för färdigställande av 

den sistnämnda gatusträckan. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att avslå framställningen. 

 

§18. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en anhållan från Rob.Johansson i 

Notviken om att få arrendera ett område av Moritsängen vid Gammelstadsviken för en tid 

av 50 år i och för nyodling. 

Sedan nuvarande arrendatorn av Moritsängen A.H.Hedström i Gäddvik i skrivelse till 

drätselkammaren medgivit Johansson rätt att rödja och odla ett område av lägenheten, i den 

mån det ej inkräktar på ängslotten, hade stadsingenjören i infordrat yttrande föreslagit att 

det å närlagda karta med röd streckad linje utmärkt område i vidd innehållande 11.28 har 

måtte på en tid av 15 år utarrenderas till Johansson mot skyldighet att mot fritt utstämplat 

virke i stadens skog hägna detsamma, underhålla befintliga lador, lämna fri genomfart till 

den återstående delen av lägenheten, uppodla minst en femtondedel av detsamma pr år och 

att vid arrendetidens slut utan ordlingsersättning avträda detsamma i sin helhet i god hävd 

och väl underhållna lador och stängsel. 

Efter anteckning att arrendatorn av Moritzängen icke medgivit upplåtelse av området till 

större del än att höslottern ej berördes, beslutade nämnden jämväl med hänsyn till vad 

stadskamreraren anfört i sin skrivelse till drätselkammaren, 

att av det med röda streckade linjer utmärkta området till Johansson på femton år 

utarrandera den del av detta, som ligger i väster om den gröna streckade linjen, eller 6 har, 

mot en arrendeavgift av 25 kronor pr år på de villkor, som stadsingenjören föreslagit med 

den ändring dock att hans skyldighet till odling under arrendetiden nedsättes till minst 2 

har, av vilket sistnämnda område, 2 har, han har att årligen odla en femtondedel. 

 

§19. 

Infann sig har Fernlund på sammanträdet. 

 

§20. 



Inspektören över elektriska anläggningar K.Landtmansson hade till drätselkammaren 

överlämnat protokoll dels över verkställd avsyning av anläggningen Luleå – pumpstationen 

dels över besiktning av kraftstationen och luftledningsnätet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att beträffande det förstnämnda protokollet 

delgiva elektricitetsverkets föreståndare detsamma för verkställande av de åtgärder, som i 

protokollet föreskrives, samt att beträffande det sistnämnda protokollet uppdraga till 

elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med förslag till avhjälpande av de 

anmärkningar, som riktas om instrumenteringen i elektricitetsverket. 

 

§21. 

Godkändes till utbetalning följande räkningar: 

1)A.E.G., Berlin, 25 st mätare   Kr. 758:65 

2) Arvid Lundgren, målning av fastigh. 293  Kr. 35:- 

3) Arvid Lundgren, div. målningsarbeten i stadshuset  Kr. 44:- 

 

och beslutade nämnden att den förstnämnda räkningen skulle betalas av elektricitetsverket 

av tillgängliga medel och de två sistnämnda av resp. diverse och oförutsedda utgifter under 

rubrik 15 a och diverse och oförutsedda utgifter under rubrik 15 a, 5 Kycklingen. 

 

§22. 

Fortifikationsbefälhavaren i Boden hade i skrivelse till stadsfullmäktiges ordförande anhållit 

att, som skydd för de vid Tjuvholmssundet gjorda anläggningarna erfordras vissa arbeten på 

det väster om sundet belägna näset – med rött utmärkt på bifogad karta -, medgivande måtte 

lämnas till utförande av grävningsarbeten å nämnda plats, därvid arbetena dock icke 

behövde medföra nämnvärd skada å skogen; och anhöll fortifikationsbefälhavaren vidare att 

för nämnda arbeten en del gärdsel och virke av gallrad skog måtte från stadens skogsområde 

utan ersättning lämnas till kvantitet, som må bliva beroende på överenskommelse vid 

arbetenas utförande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att återställa skrivelsen till 

fortifikationsbefälhavaren med begäran att han måtte beträffande de i skrivelsen omnämnda 

grävningsarbetena angiva den ungefärliga specifikationen, i vad de bestå. 

Den i skrivelsen vidare framställda begäran att gärdsel och virke av gallrad skog skulle av 

staden utan ersättning tillhandahållas armén för nämnda arbeten, ansåg sig 

drätselkammaren förhindrad att tillmötesgå, utan kommer ersättning för det virke, som 

utlämnas att debiteras armén i enlighet med av Revirförvaltarens i Bodens revir, under 

vilkens närmaste förvaltning stadens skogar stå, verkställda värdering. 

Protokollet blev vad detta ärende angår omedelbart justerat. 

 

§23. 

Avlägsnade sig herr Brändström med nämndens tillstånd från sammanträdet. 

 

§24. 

Sedan entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk Elektriska AB Fram icke ställt sig 

drätselkammarens beslut den 9 augusti 1916, § 49, till efterrättelse, genom vilket beslut 

entreprenören erhållit anmaning att i tidningarne senast före den 1 september 1916 införa 

annons med tillkännagivande att de personer, firmor m.fl., som anlitat honom för utförande 

av elektriska installationsarbeten, beställda under tiden 14 april 1915 – 7 februari 1916, äga 



att inlämna sina räkningar till honom för utkommande av det belopp som Elektriska Ab 

Fram genom å räkningen gjord feldebitering av dyrtidstillägg med orätt uppburit, beslutade 

nu drätselkammaren att delgiva borgensmännen å det mellan drätselkammaren och 

entreprenören upprättade kontraktet samtliga handlingar i ärendet med anhållan om 

skyndsamt besked, om borgensmännen äro benägna att genom Elektriska Ab Fram 

omedelbart vidtaga de åtgärder, som drätselkammaren genom sitt beslut den 9 nästlidne 

augusti, § 49, beslutat ålägga bolaget. 

 

§25. 

Sedan Elektriska Ab Fram i skrivelse till drätselkammaren inkommit med av kammaren 

infordrad förklaring ang. olovligt tillgrepp av elektrisk ström, beslutade nämnden att med 

uttalande av sitt ogillande av entreprenörens tilltag besluta att förelägga honom att för 

framtiden iakttaga, att han icke äger rätt att, därest strömmen icke går genom mätare, för 

vilkens innehavare arbete utföres, uttaga ström av ledning, ansluten till Luleå stads 

elektricitetsverk utan erhållet tillstånd i varje fall av föreståndaren vid elektricitetsverket. 

 

§26. 

På förslag av stadsbyggmästaren beslutade nämnden att tillskriva ingenjören W.Andersson, 

Stockholm, med förfrågan om han ville för drätselkammarens räkning utföra en granskning 

av värmeledningsanläggningen i stadshuset och vilken kostnad, som skulle bli förenad med 

arbetet; och skulle ritning över nuvarande värmesystem biläggas. 

 

§27. 

Sedan stadskamreraren och stadsbyggmästaren avgivit berättelse över av dem på 

drätselkammarens uppdrag verkställda avträdessyn å Edefors’ laxfiske, beslutade nämnden 

vid föredragning av berättelsen 

att godkänna nya förteckningen över fiskets lösegendom samt 

att de reparationer av fiskets hus- och fiskebyggnader, vilka äro upptagna i en å av 

stadsbyggmästaren upprättad berättelsen bilagd promemoria, skola utföras. 

Nämnden beslutade vidare att den äldsta laxboden skulle såsom obehövlig borttagas och 

dugligt virke användas vid reparationen av de övriga byggnaderna. 

 

§28. 

Ett anbud från N.P.Sundgren i Wuollerim å arrende av Edefors laxfiske lades till 

handlingarne för att prövas i samband med de anbud, som komma att infordras genom 

kungörelse i tidningarne. 

 

§29. 

Sedan drätselkammaren underställt hamndirektionen för godkännande för hamnens del sitt 

den 3 nästlidne juli fattade beslut att till Robertsviks ångsåg utarrendera ett område om 102 

ar av stranden av Skutviken nedom Bergviken för att användas till plats för träkolning, hade 

hamndirektionen i protokoll den 19 nästlidne augusti meddelat att hamndirektionen för sin 

del icke bifallit framställningen på följande av hamnmästaren anförda skäl: 

att stränderna i hamnområdet borde hållas tillgängliga för båtar, men skulle vid bifall till 

firmans framställning bliva avstängd för allmänheten; 

att genom den ifrågasatta kajbyggnaden utanför området den mudderlossning, som förut ägt 

rum i den inre delen av viken vid muddringar i norra hamnen omöjliggöras och vore denna 



utfyllning med mudder långt värdefullare än den ribbkaj, som efter arrentidens utgång 

skulle tillfalla staden; 

att den bana, som firman skulle anlägga å stranden bleve hinderlig för trafiken samt 

stranden nedanför samhället vore Bergvikens enda hamn, varför den ej utan verkligt behov 

borde berövas densamma. 

Vid föredragning av ärendet antecknades att Robertsviks ångsåg redan i skrivelse till 

hamndirektionens ordförande meddelat sig avstå att utföra den utfyllning i vattnet till 5-fot, 

som tilltänkts, samt att upplåtelsen endast avser en relativt ringa del av stranden, vilken för 

övrigt vid kolningsplatsen är för grund att användas till landningsplats för båtar samt att 

den ifrågasatta rälsbanan avses att byggas så högt upp, att man obehindrat kan passera 

därunder. 

Sedan vidare Robertsviks ångsåg i skrivelse till drätselkammaren förklarat sig nöjda med att 

punkterna 1, 2 och 3 i drätselkammarens beslut av den 3 nästlidne juli, vilka beröra hamnen, 

helt och hållet uteslutas d.v.s. att firman icke bygger någon rälsbana eller gör några 

utfyllningar i vattnet samt icke använder vattenområdet i övrigt utanför den arrenderade 

stranden, beslutade nämnden, som anser att staden bör i största mån ställa sig välvillig mot 

inom samhället uppväxande industri och icke utan väl grundade skäl ställa sig hindrande i 

vägen för dess framkomst vidhålla sitt förut i ärendet fattade beslut med den ändring att 

förenämnda trenne punkter utgå ur protokollet och att arrendeavgiften sättes till 3 kronor 50 

öre för ar och år; och får kolningen icke bedrifvas i större omfattning än Hälsovårdsnämnden 

eventuellt kan komma att bestämma. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att upprätta ny karta att 

vidläggas blivande kontrakt. 

 

§30. 

Sedan utrönts att i enskilda tillhöriga fastigheter ett flertal lägenheter av olika storlek skulle 

omedelbart kunna inredas beslutade nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att 

undersöka vissa av dessa uppslag, nämligen inredning av magasinsbyggnad å n:r 3 

Hackspetten, i uthusbyggnad å n:r 2 Mesen, i målareverkstad å n:r 8 Hackspetten och å 

vindarne till huvudbyggnaderna å tomterna n:ris 9 och 10 Vargen. 

 

§31. 

Biföll nämnden av J.H.Tennman gjord anhållan om tillstånd att i den uthuslänga, som finnes 

å fastigheten n:r 24a få upptaga fönster till full storlek mot stadens intill liggande fastighet 

n:r 24. 

 

§32. 

På förslag av stadsbyggmästaren beslutade nämnden att till nästkommande år uppskjuta 

uppförandet av den beslutade kolgården å Pontuskajen. 

 

§33. 

Sedan AB Stockholms Handelsbank under hand anhållit att få till uppvärmning i bankens 

direktions- och styrelserum använda ett elektriskt värmeelement, intill dess värmeledningen 

i stadshuset pådrages beslutade nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot 

anordningen under förutsättning att banken vidkännes kostnaden. 

 

 Som ovan 



  Å tjänstens vägnar. 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 13/9 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Olsson, Hellsten och fröken Hellgren. 

 

§1. 

Protokollen för den 25 juli och 8 augusti 1916 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Robertsviks ångsåg hade i skrivelse till nämnden anhållit om nämndens yttrande över en av 

firman hos drätselkammaren gjord framställning om tillstånd att få anlägga en kolningsplats 

vid s.k. Skutviken. 

Sedan inom nämnden upplysts, att firman numera inkommit till drätselkammaren med 

förnyad och delvis ändrad framställning i ärendet, beslöt nämnden att f.n. ej göra något 

uttalande. 

 

§3. 

Handlanden J.Edv.Johansson hade med förmälan, att han i sin fastighet i Bergviken ämnade 

försälja mjölk, anhållit om nämndens tillstånd att inreda försäljningslokal i mindre 

mangårdsbyggnaden ävensom att nämnden ville meddela honom erforderliga föreskrifter 

angående lokalens inredning för sagda ändamål. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden hänvisa Johansson till bestämmelserna i den för 

Luleå stad gällande matvarustadga. 

 

§4. 

Uti ingiven skrivelse hade tågmästaren O.H.Camitz anhållit om tillstånd att få inmontera 2 

eller 3 vattenklosetter i fastigheten n:r 5 i kvarteret Björnen. 

Vid föredragning härav beslöt nämnden meddela sökanden, att från nämndens sida hinder 

härför ej mötte. 

 

§5. 

Beslöt nämnden uppdraga åt herr ordföranden att besiktiga F.E.Sthades 

mjölkförsäljningsaffär i Östermalm. Beslöt nämnden uppdraga åt herr ordföranden att 

besiktiga F.E.Sthades mjölkförsäljningsaffär i Östermalm. 

 

§6. 

Anmälde grosshandlanden J.Olander, att han ämnade i sin fastighet n:r 7 i kvarteret Gamen 

inmontera 10 vattenklosetter och beslöt nämnden meddela, att från dess sida hinder härför ej 

mötte. 

 



§7. 

Sedan medicinalstyrelsen infordrat nämndens yttrande över ’Betänkande med förslag till lag 

angående vatten- och luftföroreningar m.m.’, beslöt nämnden på förslag av stadsläkaren 

avgiva ett så lydande yttrande: 

’Till Kungl. Medicinalstyrelsen’ se Bil.A. 

 

§8. 

På hemställan av yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren beslöt nämnden hos Kungl. 

Socialstyrelsen anhålla, att styrelsen ville föranstalta därom, att nämndens befogenhet såsom 

kommunalt tillsynesorgan måtte tillsvidare i avseende å övervakandet av efterlevnaden av 

kungl.kungörelsen den 7 april 1916 angående förbud mot användande av kvinna under 21 år 

till lastning, stuvning eller lossning av varor å vissa fartyg utsträckas till jämväl sådana 

arbetsställen, som eljest skulle vara underkastade yrkesinspektörs tillsyn. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 11 

september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström och Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 14 nästlidne augusti. 

 

§2. 

Beslutade drätselkammaren att bemyndiga e.o.hovrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt 

ställe förordnar att å drätselkammarens vägnar hos Kungl. Maj:t anföra besvär över Kungl. 

Kammarrättens utslag på de besvär, Luleå Järnverks AB och stadsfullmäktige i Luleå, var för 

sig anfört över Norrbottens läns prövningsnämnds beslut den 5 och 6 augusti 1914 i fråga 

om bolagets taxering till bevillning för inkomst och till inkomstskatt i staden Luleå; och 

skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt. 

Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från bostadskommittén ingiven 

framställning om anslag av intill 1000 kronor för bestridande av de med kommitténs 

uppdrag förenade utgifter, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hos 

stadsfullmäktige tillstyrka att begärda belopp av intill 1000 kronor måtte ställas till 

kommitténs förfogande mot redovisningsskyldighet. 

 



§4. 

Sedan stadskamreraren i till drätselkammaren ingiven skrivelse lämnat redogörelse för 

verkställd undersökning rörande i vad mån den i hotellokalerna i stadshuset befintliga 

belysningsarmaturen tillhörde hotellarrendatorn, beslutade nämnden att i anslutning till vad 

stadskamreraren i sin skrivelse föreslagit 

att drätselkammaren ur sin inventarieförteckning avför 

 2 st takkronor och 8 st väggarmar i s.k. lilla kaféet; 

 1 st takkronor i enskilda rummet (pianorummet); 

 4 st takbelysningar i korridoren (passagen) till matsalen; 

 7 st pendelhängare i kapprummet (tamburen) till matsal och kafé; 

 2 st pendelhängare i kapprummet (tamburen) till s.k. lilla kaféet; 

 4 st pendelhängare i herr- och damtoaletterna samt 

att anhålla hos hotellarrendatorn att han ville ur sitt inventarium utesluta 

 2 st takbelysningar i kommunikationstrappan mellan bottenvåningens korridor 

och fästvåningen. 

 

§5. 

Beslutade nämnden att för drätselkontorets räkning inköpa en automatisk pennformerare á 

30 kronor. 

 

§6. 

Meddelade stadskamreraren, att den av drätselkammaren antagne leverantören av 6000 hl 

koks till staden, AB Luleå Kol- & Materialaffär, icke ansett sig kunna underskriva det av 

drätselkammaren till honom översända leveranskontrakt, utan anhållit att drätselkammaren 

ville godkänna nu av honom företedda kontrakt. 

Sedan vidare upplysts, att leveransen av kokspartiet redan verkställts och att koksen före 

mottagningen blivit besiktigad och proveldad i närvaro av t.f. verkmästaren vid 

elektricitetsverket och maskinisterna vid stadshuset och folkskolan, vilka funnit densamma 

fullgod, beslutade drätselkammaren att med godkännande av den vidtagna åtgärden 

utanordna likvid för leveransen. 

 

§7. 

Beslutade drätselkammaren, att, då det visat sig obehövligt att hava särskild föreståndare för 

saluhallen, så länge vaktmästaren dagligen vistas i densamma, och i avsikt att minska 

omkostnaderna för saluhallen indraga föreståndarebefattningen f.o.m. den 1 januari 1917 

samt att i samband härmed uppsäga den nuvarande föreståndaren från samma tid. 

 

§8. 

Beslutade nämnden att f.o.m. den 1 nästkommande oktober uppsäga skräddaren 

C.R.Sandqvists konkursbo från den lägenhet, boet f.n. innehar i stadshuset. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 



 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 sept. 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Aurén och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 8, 19 och 31 augusti upplästes och justerades. 

 

§2. 

Sedan Hamnmästaren avgivit yttrande över en av J.Landström å ångfärjan Trafik gjord 

framställning om löneförbättring beslöt Hamndirektionen vid föredragning härav att 

återremittera ärendet till Hamnmästaren för utredning beträffande sökandes ställning i 

avlöningshänseende i förhållande till å ångfärjan likaledes anställde A.Åström. 

 

§3. 

Sedan Hamndirektionen påsätt protokollet för den 13 juni 1916 § 16 utvisar uppdragit åt 

stadens revisorer Bankkassören E.Lindblad och Kassören Knut Mattson att verkställa 

utredning dels huruvida och i vad mån enligt bokslutet för år 1915 i hamnkassan befintligt 

överskott härledde sig från Tjuvholmssundets medel eller från Hamnmedel i övrigt dels ock 

beträffande Stadens och Hamnens ekonomiska mellanhavanden dels ock slutligen att yttra 

sig om lämpligheten av den ifrågasatta omorganisationen av Hamnens räkenskapsväsen 

hade sådan utredning och begärt yttrande inkommit till Hamndirektionen och beslöts efter 

föredragning härav att ett exemplar av utredningen skulle biläggas Hamndirektionens 

yttrande till Drätselkammaren över Stadskamrerarens skrivelse till Kammaren i ärendet 

angående omorganisationen av Hamnens räkenskaper m.m. samt att ett exemplar skulle 

översändas till Stadsfullmäktiges ordförande för att biläggas Hamndirektionens 

framställning om att få bygga en hamnförvaltningsbyggnad. 

Till utredningsmännen utanordnades enligt ingiven räkning kronor 198:- för det verkställda 

arbetet. 

 

§4. 

Sedan Drätselkammaren på anförda skäl anhållit att få anordna en kolgård om 20 meter i 

fyrkant och 3 meters höjd å södra delen av s.k. Pontuskajen beslöt Hamndirektionen att 

härtill lämna bifall och uppdrogs åt Hamnmästaren att bestämma platsen för berörda 

kolgård. 

 

§5. 

Sedan Svenska Hamnförbundet i skrivelse den 12 augusti 1916 kallat Hamndirektionen i 

Luleå att genom ett av Hamndirektionen utsett ombud deltaga i förbundets andra ordinarie 

möte i Stockholm den 28 oktober 1916 beslöt Hamndirektionen att såsom sitt ombud utse 

Hamnmästaren K.Hj.Falkland. 

I samband härmed förordnades Hamnservisen Carl Friberg att under den tid Hamnmästaren 

sålunda komme att vara borta uppehålla Hamnmästaretjänsten. 

 

§6. 



Till Nils Settervalls advokatbyrå utanordnades en räkning å 40 kronor utgörande ersättning 

för utredning i ärende rörande trafiken å hamnspåret. 

 

§7. 

Till Hamnmästaren remitterades framställning från stadens kajbyggnadsarbetare om 

förhöjning i timpenningen samt Anna Norlins begäran om förhöjning i arvodet som 

kabinettsföreståndarinna. 

 

§8. 

Från C.A.Jansson och Karl Johansson hade inkommit särskilda anbud å anbringande av en 

stödjemur vid färjstället å stadssidan det förra slutande å 5 kronor det senare å 5 kronor 50 

öre allt per m3, och beslöts att antaga det av Jansson avgivna anbudet såsom varande 

billigast. 

 

§9. 

Föredrogs och lades till handlingarna Statens bränslekommissions tillståndsbevis för 

användande av ved som bränsle å ångfärjan. 

 

§10. 

Hamnens lägre befattningshavare genom Carl Friberg hade under framhållande av 

svårigheten att anskaffa ved till rimliga priser anhållit att av Hamnens vedförråd få inköpa 

ved för instundande vinter. 

Vid föredragning härav beslöt Hamndirektionen att samtliga i Hamnens tjänst fastare 

anställda befattningshavare skulle medgivas rätt att av Hamnens vedförråd få inköpa ved 

för husbehov till hamnens självkostnadspris. 

 

§11. 

Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för augusti månad. 

 

§12. 

Föredrogs och lades till handlingarna Drätselkammarens upplåtelsebrev till Kungl. Maj:t och 

Kronan av ett område å Hamnholmen vid Tjuvholmssundet. 

 

§13. 

Antecknades att Herr Aurén avlägsnade sig från sammanträdet. 

 

§14. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt 

Justerat den 10 okt. 1916 

Gust.Burström.” 

 

 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 13 

september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. Stadsingenjören, 

stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 4 och 7 innevarande september. 

 

§2. 

Efter föredragning av en av stadskamreraren till drätselkammaren ingiven redogörelse dels 

för antalet av de familjer, som f.n. sakna bostad från den 1 nästkommande oktober dels för 

antalet hyreslediga lägenheter, som funnos tillgängliga den 9-11 innevarande september, 

beslutade nämnden först att med ändring av sitt beslut den 4 innevarande september, §8, 

bestämma att fastighet n:r 103 icke skall inredas för bostadsändamål utan bibehållas för 

förrådets räkning. 

Nämnden beslutade vidare 

att på förslag av stadsbyggmästaren bestämma följande årshyror för de bostäder, som 

iordningställas av drätselkammaren, nämligen 

fastighet 411 Göken 

 4 st. lägenheter á 1 rum och kök á 200:- 

 2 st. järnspisrum á 120:-   1040:- 

Fastighet 1 Bocken: 

 2 st. järnspisrum á 100:-   200:- 

Fastighet 104: 

 1 st. lägenhet om 1 rum och kök  240:- 

 

att söka träffa överenskommelse med åkaren K.R.Sundström att staden måtte få i hans 

byggnad å Holmgrenska gärdan inreda 3 st. järnspisrum mot vederlag att staden få 

disponera rummen för bostäder under fem år; 

att, därest förutnämnda överenskommelse kan träffa, uppdraga till stadsbyggmästaren att 

omedelbart gå i författning  av iordningsställande av lägenheterna jämte vedbodar, till en 

beräknad kostnad av 1300 kronor samt 

att vidare uppdraga till stadsbyggmästaren att medelst undersökning utröna lämpligheten 

och kostnaden för iordningsställande av en i lilla byggnaden å tomt n:r 4 i kvarteret Simpan 

befintlig lägenhet om 1 rum och kök. 

 

§3. 

Beslutade nämnden att för stadsfullmäktiges räkning inköpa en lokal telefonkatalog. 

 

§4. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas fredagen den 15 

innevarande september omedelbart efter samfällda drätselkammarens sammanträde s.d. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 



  K.H.Santesson 

Justeradt 19 15/9 16 

H.KBrändström.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå 

den 15 september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Sander, Schultz och Sjöstedt. Stadsingenjören, 

stadsbyggmästaren. 

 

§5. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 13 innevarande september. 

 

§6. 

Vid fortsatt behandling av frågan om beredande av provisoriska bostäder beslutade 

nämnden 

att iordningsställa tekniska skolans ritsal i fastighet n:r 361 Kycklingen till järnspisrum med 

vatten- och avloppsledning för en kostnad, beräknad till 150 kronor; 

att för bostadslägenheterna i fastighet n:r 411 Göken uppföra 6 st. vedbodar för en beräknad 

kostnad av 130 kronor; 

att godkänna muntligen träffad överenskommelse med änkefru Brita Sofia Sundling att hon 

genast iordningsställer 1 rum och kök i lilla byggnaden å tomt n:r 4 i kvarteret Simpan, 

varvid staden ersätter henne för den kostnad, som inredningen av lägenheten förorsakar, 

mot vederlag att fru Sundling tillförsäkrar staden rätt att få disponera lägenhetern för bostad 

under så lång tid, att stadens omkostnader bliva täckta; 

att söka träffa samman överenskommelse, som blivit gjord med fru Sundling, med 

bankvaktmästaren P.R.Nilsson beträffande inredning av 1 st. vindslägenhet om 1 rum och 

kök i huvudbyggnaden å tomt n:r 9 i kvarteret Vargen och 2 st. vindslägenheter om samma 

storlek i huvudbyggnaden å tomt n:r 10 i samma kvarter. 

Nämnden beslutade vidare, att under förutsättning att ytterligare lägenheter skulle visa sig 

vara behövliga, för hyra 1 á 2 lägenheter om 2 rum och kök, även om stadens blivande 

hyresgäst icke förmådde erlägga så hög hyra, som lägenheten betingade staden; och skulle 

anmälan göras till stadsfullmäktige om nu vidtagna åtgärder. 

 

§7. 

Enär ökade utrymmen för malmupplag å Svartön vore behövliga, hade 

distriktsförvaltningen vid statens järnvägars femte distrikt i till stadsfullmäktige ställd 

skrivelse anhållit om meddelande, huruvida och i så fall till vilket pris och på vilka villkor i 

övrigt staden är villig att avyttra ett område om c:a 16000 kvm., beläget sydost om 

lokomotivstallarna och närmare angivet med grön streckad begränsningslinje å bifogade 

ritning; och skulle den å ritningen markerade mindre vägomläggningen bekostas av statens 

järnvägar. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att tillstyrka hos Stadsfullmäktige att till 

Statens Järnvägar överlåta förenämnda markområde mot en köpeskilling, räknad efter 1600 



kronor pr. Hektar, mot villkor att områdets gräns mot nordväst måtte läggas minst 3 meter 

från vägkrönets åt området vättande kant samt att vägomläggningen utföres så, att Väg- och 

Vattenstyrelsen kan godkänna densamma. 

 

§8. 

Beslutade nämnden att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med 

förslag till belysning för Prästgatan mellan Lotsgatan och Storgatan. 

 

§9. 

Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att verkställa uppmätning av de 

områden å stadens mark i Neder-Luleå socken, där odling enligt avtal blivit utförd av 

vederbörande arrendatorer. 

 

§10. 

Beslutade Nämnden att förklara detta protokoll genast justeradt. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 2/10 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 15 september 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Edström, Fernlund, Nilsson, Nordin, Sander, 

Schultz, Sjöstedt och Lindqvist. Stadsbyggmästaren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 3 nästlidne augusti. 

 

§2. 

Sedan Kungl. Pensionsstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren med meddelande, att 

styrelsen beslutat erbjuda staden lån till högst 110000 kronor ur pensionsförsäkringsfonden 

för tillgodoseende av behovet av smålägenheter, anhållit att staden ville snarast eller senast 

den 1 oktober 1916 till pensionsstyrelsen inkomma med uppgift å det definitiva lånebelopp, 

som önskas, vid äventyr att i annat fall styrelsens erbjudande anses förfallet, hade 

drätselkammaren vid sammanträde den 20 nästlidne juli, § 4, beslutat att delgiva 

stadsfullmäktiges bostadskommité ifrågavarande från pensionsstyrelsen erhållna skrivelse 

med anhållan att komitén måtte beakta den begränsade tid, som föreskrivits, och de villkor, 

som fästs för erhållande av lån. 

Efter anteckning att bostadskomitén nu i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att 

komitén, sedan den numera till stadsfullmäktige avlämnat yttrande och förslag i anledning 

av sitt av fullmäktige mottagna uppdrag, anser sig i och med detta förslag hava besvarat den 



från drätselkammaren remitterade skrivelsen, beslutade kammaren att hos Kungl. 

Pensionsstyrelsen anmäla staden till erhållande av ett lån av 110000 kronor. 

Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar genast justerat. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från stadsbyggmästaren John 

Wikberg inkommen anhållan att bliva befriad från stadsbyggmästaretjänsten från den 1 

december innevarande år, beslutade drätselkammaren på förslag av tekniska nämnden att 

hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den av Wikberg gjorda ansökningen. 

 

§4. 

Sedan maskinisten i stadshuset A.Westerlund blivit under årens lopp upprepade gånger av 

stadsbyggmästaren anmäld till drätselkamamren för onykterhet och störande uppträdande i 

tjänsten, hade tekniska nämnden föreslagit att, då Westerlund oaktadt upprepade varningar 

icke låtit sig rätta och nämnden därför förlorat förtroendet för honom och icke längre anser 

honom lämplig på den plats, han innehar, drätselkammaren ville besluta, att avskeda 

Westerlund från hans befattning. 

Vid föredragning av ärendet meddelade ordföranden, att Westerlund, som erhållit 

underrättelse om nämndens förutnämnda beslut, hos honom anhållit, att, om det visade sig 

att drätselkammaren har för avsikt att avskeda honom, han måtte beredas tillfälle att 

inkomma med ansökan om avsked. 

Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren, att därest Westerlund kompletterar sin 

hos ordföranden framställda begäran om en till drätselkammaren ställd skriftlig ansökan om 

avsked, bevilja honom avsked fr.o.m. den 15 nästkommande oktober. 

 

§5. 

Föredrogs och bordlades stadsfullmäktiges återremiss till drätselkammaren av A.Holms 

m.fl:s framställning att få hava skidbacken å Gültzauudden kvarstående i 25 års tid. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från utredningsmannen Bolivar 

Sundströms sterbhus A.Holm inkommen skrivelse, däri han anhåller att stadsfullmäktige, 

sedan ett anbud, lydande å 65000 kronor, avgivits av solid köpare å sterbhuset tillhöriga 

fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis, ville uttala sig, huruvida från Fullmäktiges sida något 

hinder möter mot anbudets antagande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att hemställa hos stadsfullmäktige 

att fullmäktige ville besluta att övertaga fastigheten ifråga till ovannämnda pris, 65000 

kronor; och förklarades protokollet i denna del omedelbart justeradt.  

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 18 nästlidne aug. beslutit att till ombud vid den 

bostadskongress, som komme att anordnas i Stockholm under innevarande höst, till stadens 

ombud vid kongressen utse Konsistorienotarien A.Carlgren och till suppleant för denne 

schaktmästaren O.Sander. 

Efter meddelande att bådadera vore förhindrade, Sander på grund av ekonomiska skäl, 

beslutade drätselkammaren att, då någon stadsfullmäktiges åtgärd i ärendet icke kunde 

medhinnas, i det kongressen är utsatt att hållas i Stockholm den 21 och 22 innevarande 



september, till stadens ombud vid kongressen utse stadskamreraren K.H.Santesson; och 

skulle anmälan om den sålunda vidtagna åtgärden göras hos stadsfullmäktige. 

Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar genast justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse och barnavårdsnämnden 

den 15 sept. 1916. 

 

Närvarande: v.ordf. hr O.Åhrström, hrr D.Andersson, K.H.Hultström, V.Oskarsson, 

G.Nyberg, B.A.Hellsten, Fröken Märta Bucht samt undert. Sekr., derjämte folkskoll. D.Ekroth 

på särskild kallelse infunnit sig till sammanträdet. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr D.Andersson och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Vid sammanträdet förelåg stadsläkarens yttrande över gossen Axel Bror Nilssons 

sinnestillstånd, och ansåg stadsläkaren, att Nilsson uppenbarligen är synnerligen klent 

utrustad å förståndets vägnar; 

Att Nilssons undermåliga intelligens och dåliga minne åtminstone delvis torde kunna 

förklara Nilssons i polisrapporten anförda motsägande uppgifter; 

Att Nilsson dock tvivelsutan varit medveten om, att han vid stöldens begående utfört en 

otillåten och brottslig handling, ehuru han sannolikt icke ägt tillräckelig intelligens att bäst 

bedöma följderna av sitt handlingssätt. 

Till protokollet skulle antecknas, att Nilsson den 1 maj i år förskringradt ett femtiotal 

majblommor, som utlämnats till försäljning. 

Med anledning av vad i ärendet förekommit beslöt barnavårdsnämnden, att gossen Bror 

Axel Nilsson skulle skiljas från hemmet, och att inträde för honom skall sökas å skyddshem 

för vanartiga barn. 

 

§3. 

Från polismyndigheterna hade inkommit en rapport om en del ofog å kyrkogården, till vilka 

gossarna Östen och John Johansson, Axel Hjalmar Åkerblom och Emil Brännberg erkänt sig 

skyldiga. 

Enligt rapporten hade samtliga gossarna sparkat sönder vaser och blomkrukor samt brutit 

sönder låset å staketet kring Konsul Vesterbergs grav, för att sedan sälja detta som skrot. 

Östen o John Johansson hade vid flera tillfällen bedrivit ofog å kyrkogården, varvid John 

Johansson vid ett tillfälle delvis målat framsidan av en gravsten med röd färg. 



Vid förhör inför nämnden erkände gossarna, vad som lagts dem till last. Dock hade, enligt 

vad under förhöret framgick gossarna Åkerblom och Brännberg ej varit med om att bryta 

sönder staketet. 

Med anledning av vad i ärendet förekommit beslöt nämnden tilldela samtliga gossarna en 

allvarlig varning och förmaning, varjämte nämnden beslöt, att gossarna Östen och John 

Johansson skulle av fadern tilldelas aga i desses lärares närvaro. 

På faderns begäran bestämdes, att agan skulle äga rum i barnens hem. 

 

§4. 

Änkan Fredrika Åström hade i skrivelse anhållit att hennes dotterson Karl Oskar Jonsson 

måtte omhändertagas av barnavårdsnämnden och att inträde å skyddshem för varnartade 

barn måtte sökas för honom. 

Sedan det blivit upplyst, att fattigvårdsstyrelsen redan vidtagit anstalter för gossens 

utackordering på landet, beslöt barnavårdsnämnden, att skrivelsen ej skulle föranleda någon 

åtgärd från nämndens sida. 

 

§5. 

Överläraren anmälde, att den av styrelsen förordnade vikarien för hr A.Rydorff, 

folkskolläraren F.O.Österlind, efter en veckas tjänstgöring erhållit förmånligare anställning å 

annat håll och därför lämnat sin plats här, samt att folkskolläraren G.Furtenback tjänstgjort å 

sagda plats efter hr Österlinds avresa. Styrelsen godkände överlärarens åtgärd att anställa hr 

G.Furtenback som vikarie och förordnade honom att upprätthålla folkskolläraren A.Rydorffs 

tjänst under innevarande läsår. 

 

§6. 

Folkskolläraren D.Ekroth, som tjänstgjort som e.o.lärare vid Luleå folkskolor från den 15 jan. 

1908 till den 1 juli 1911 och från sistnämnda dag haft anställning som ordinarie lärare vid 

samma skolor, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg. Till protokollet skulle antecknas, att hr 

Ekroth på grund av sjukdom, förorsakad genom olycksfall varit tjänstledig under tiden 18/11 

1912 – 1/6 1913, 7/10 1913 – 20/5 1914, 1/9 – 30/9 1914 och 5/10 1914 – 3/3 1915, samt att han 

under sin tjänstgöringstid vid Luleå folkskolor ävenledes undervisat i slöjd. 

Folkskolestyrelsen beslöt tilldela hr Ekroth så lydande vitsord: 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i  

övrigt leda ungdomens uppfostran   Berömlig; 

Flit     Berömlig; 

Vandel     Hedrande. 

 

§7. 

Vaktmästaren vid Karlsviks folkskola G.S.Englund hade anhållit om 300:- kr löneförhöjning. 

På förslag av ekonominämnden beslöt folkskolestyrelsen att ingå till stadsfullmäktige med 

hemställan, att hr Englund måtte tillerkännas en löneförhöjning av 150:- kr att utgå från 

nästkommande års början. 

 

§8. 

Städerskorna i Östra folkskolan Märta Persson och Julia Larsson hade i skrivelse anhållit om 

förhöjning av arvodet med 15 kr i månaden för vardera eller till resp. 66 och 55 kr i månaden 

samt om rätt att fritt använda skolans ljus vid städningen. Ekonominämnden hade tillstyrkt 



städerskornas anhållan om löneförhöjning mot villkor, att gymnastiksalen blöttorkas två 

gånger i veckan samt korkmattorna i tvärkorridorerna varje dag men däremot avstyrkt deras 

anhållan om fritt ljus. 

Styrelsen biföll ekonominämndens förslag med fyra röster mot två. Minoriteten röstade för 

ett förslag, att skolan skulle tillhandahålla fotogen. 

 

§9. 

I skrivelse hade Kon.Bef.de anmodat skolstyrelsen att återbetala för mycket uppburet 

statsbidrag för slöjdundervisningen i Mjölkuddens skola under år 1914 med kr. 30:-. 

Styrelsen beslöt låta utanordna sagda belopp. 

 

§10. 

Styrelsen beslöt bifalla skomakaren N.F.Antmans anhållan om avgång efter 

folkskolestadgans § 48 för sin dotter Ester med villkor, att hon besöker ev. rättningsskolan 

och skolköket. 

 

§11. 

Styrelsen beslöt låta inköpa 1500 st blanketter för läsordningar till utdelning bland 

skolbarnen. Däremot avslogs förslaget om tryckning av skolans läsordningar. 

 

§12. 

Från polismyndigheterna hade inkommit rapport angående gossen Gustav Emil Edlund, 

vilken vid ett tillfället tillgripit en börs med inneliggande kr. 2:50 från Maria Holmlund samt 

vid ett annat tillfälle tagit 1:45 från arb.Lundström. Dessutom hade han vid några tillfällen 

snattat mat i hemmet. 

Såväl gossens fader, snickaren Per Edlund, som gossen hade infunnit sig till sammanträdet. 

Vid förhöret erkände gossen de förseelser, som lagts honom till last. 

Barnavårdsnämnden beslöt tilldela gossen en allvarlig varning och förmaning. 

Då vissa omständigheter gav nämnden anledning tro, att fadern också användt alltför 

stränga uppfostringsmetoder, beslöt nämnden tillhålla fadern att ej visa alltför stor stränghet 

gentemot barnen, och ville nämnden särskilt framhålla, att det bästa uppfostringsmedel en 

fader har att tillgå är att föregå barnen med gott exempel. 

 

§13. 

Hemmansägaren E.A.Nordström i Persön, hos vilken flickan Siri Elisabet Johansson är 

utackorderad hade anhållit om förhöjd ersättning. Nämnden beslöt höja ersättningen från 

100 kr till 120:- kr för år. 

 

§14. 

Överläraren hade i skrivelse anhållit om skrivhjälp vid upprättandet av nya liggare över 

skolpliktiga barn enligt Kungl. Cirk. Av den 26 maj 1916. Folkskolestyrelsen biföll 

framställningen. 

 

§15. 

Folkskolestyrelsen beslöt till stadsfullmäktige anmäla, att anslaget till underhåll av hus och 

gårdsplaner hittills överskridits med ett belopp av 2046:17 kr. Till protokollet skulle 

antecknas, att orsaken är att söka i att skolsalsinredningen i Mjölkudden fördyrats med 300 



kr, att priset på olja ställt sig synnerligen högt, och att en del förut beräknade 

underhållsarbeten visat sig nödvändiga. Så har målningen av Västra skolan tak betingat en 

kostnad av 474:70 kr och omsättning av en del vid brandsynen utdömda kakelugnar en 

kostnad av 463 kr. 

 

§16. 

Överläraren påkallade barnavårdsnämndens uppmärksamhet för förhållanden i hustru Öb 

ergs hem i Båthusbacken, enär en del omständigheter tydde på att hustru Öbergs barn ej 

erhålla lämplig vård och uppfostran. Nämnden uppdrog åt hrr Oskarsson o överläraren att 

undersöka förhållandet. 

 

§17. 

Överläraren fick i uppdrag att i förekommande fall verkställa de anmälningar till 

kyrkorådets ordförande och kyrkorådet, som omförmälas i folkskolestadgans § 51. 

 

 Dag som ovan 

  Oskar Åhrström. 

Justeradt: 

Wilh.Oscarsson 

D.Andersson   

  /P.Edv.Lindmark.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 19 september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson och Åhrström. 

 

§1. 

Beslöt nämnden ålägga alla, som i Luleå har att syssla med yrkesmässig mjölkhantering, att 

underkasta sig vederbörlig undersökning för utrönande av huruvida någon är behäftad med 

paratyfussmitta. 

 

§2. 

Beslöt nämnden vid vite av 50 kronor förelägga ägare av eller föreståndare för 

mjölkförsäljningsställe i Luleå att å försäljningsstället sälja den mjölk som dit levereras, så att 

av dylik mjölkmängd ingen del transporteras till annat mjölkförsäljningsställe inom staden. 

 

§3. 

Följande annons skulle införas i stadens tidningar: 

’Med anledning av paratyfusepidemien uppmanas allmänheten att inköpa mjölk endast från 

ett och samma mjölkförsäljningsställe och varnas för inköp från flere ställen, och bör envar, 

så vitt möjligt är, skaffa sig mjölk direkt från mjölkproducent utom staden. 

Dessutom uppmanas allmänheten att koka sin mjölk före dess användande.’ 

 



§4. 

Beslöt nämnden, att hos Kungl. Medicinalstyrelsen anhålla 

1:o) att alla undersökningar av blod och exkrementer från paratyfussjuka eller för dylik 

smitta misstänkta ävensom från personer, som hälsovårdsnämnden av annan anledning, 

som härmed sammanhänger, finner nödigt undersöka, måtte ske kostnadsfritt. 

2:o) att alla av hälsvårdsnämnden till statsmedicinska anstalten hittills under epidemien för 

verkställda undersökningar erlagda avgifter må återbäras. 

 

§5. 

Protokollet skulle förklaras omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet: 

  F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 23 sept. 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Th.Åkerström i Kalix inkommit med offert å torrfurutimmer beslöt Hamndirektionen 

att till ett pris av 30 öre per kubikfot inköpa 1000 stycken torrfurutimmer under villkor att 

timret levereras fritt Luleå hamn under innevarande seglation. 

Tillika beslöts att hos Stadsfullmäktige anhålla om ett förskott å 6000 kronor å 

nästkommande års stat för likvidering av det sålunda inköpta timret. 

Protokollet justerades omedelbart härutinnan. 

 

§2. 

Beslöts att genom annons infordra anbud å leverans av brunnen stall- eller ladugårdsgödsel 

för hamnens planteringar. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§3. 

Uppdrogs åt Hamnmästaren att för ett pris av cirka 100 kronor inköpa ett skrivmaskinsbord 

och en skrivstol. 

 

§4. 

Då det visat sig omöjligt att under den kallare årstiden hålla erforderlig temperatur i 

Hamndirektionens lokaler dels med hänsyn till rummens dragiga skick dels ock med hänsyn 

till befintliga eldstäders bristfällighet, beslöt Hamndirektionen att hos Drätselkammaren 

göra framställning om att en vikingkamin av erforderlig storlek omedelbart insättes i 

Hamndirektionens lokaler dels ock att lokalerna nästkommande år måtte få undergå 

grundlig reparation för avhjälpande av rummens dragighet. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 



 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27 

september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nilsson, Nordin och Lindqvist. 

 

§1. 

Sedan Luleå stads livsmedelsnämnd i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då den 

kredit av 10000 kronor, som stadsfullmäktige den 24 sistlidne februari, § 10, ställt till 

nämndens förfogande, visat sig otillräcklig, drätselkammaren ville på i skrivelsen anförda 

skäl tillstyrka en ökning av rörelsekapitalet av 10000 kronor, beslutade ekonominämnden 

vid föredragning av ärendet att översända skrivelsen till stadsfullmäktige med hemställan 

om bifall till livsmedelsnämndens begäran om ökning av förutnämnda kredit hos 

drätselkontoret till 20000 kronor; och förklarades protokollet i denna del genast justerat. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 11 innevarande september. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 sept. 1916. 

 

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

Brändström, Aurén, Carlgrén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken 

Svensson, Herrar Lindgren, Hansson, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, 

Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén och Lindquist samt 

Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades Herrar Westerberg, G. Andersson, 

Palm och Gillqvist. Av dessa hade Herr Palm ej kunnat med kallelse anträffas och de övriga 

hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträ-det. 

Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 



Utsagos Herrar Widlund och Forsgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3 

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 31 sistlidne augusti förda protokoll. 

 

§ 3. 

Sedan länsnotarien E. Emilén på grund av avflyttning från staden avsagt sig uppdraget att 

vara ledamot av Byggnadsnämnden, hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige med godkännande av avsä-gelsen ville till ledamot i Byggnadsnämnden i 

hans ställe för tiden intill 1918 års slut utse byggmästaren Albin Engström. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att återremittera detsamma till 

Beredningsnämnden. 

 

§ 4. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade fröken Thyra Björkman på grund av flyttning 

från orten avsagt sig uppdragen att vara ledamot av Fattigvårdsstyrelsen och 

Pensionsnämnden. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att godkänna avsägelserna ävensom att till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen för tiden intill 1917 

års slut utse suppleanten vaktmästaren J. Lindgren samt till suppleant i hans ställe för 

samma tid fru Elin Bohlin och till ledamot i Pensionsnämnden suppleanten fru Märta 

Sundström samt till suppleant i hennes ställe fru Elin Bohlin, allt för samma tid eller till 1917 

års slut. 

 

§ 5. 

Överstelöjtnanten L. av Petersens i Boden hade i egenskap av ombud för Svenska 

Vägföreningen i skrivelse till Drätselkammaren hemställt, att Kammaren ville ingå som 

medlem i nämnda förening. 

Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren föreslagit Stadsfullmäktige att 

besluta, att staden ingår som medlem av föreningen i fråga med en årsavgift av 40 kronor. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att staden skall ingå som 

medlem av nämnda förening emot en årsavgift av 30 kronor, att utgå av tillgängliga medel. 

 

§ 6. 

Med åberopande av bilagd avskrift av Kungl. Domänstyrelsens resolut-ion den 27 april 1914 

på anmärkningar vid granskning av 1912 års kassaredogörelse för Bodens revir hade 

jägmästaren A. Montell hos Drätsel-kammaren anhållit om utbekommande av ett belopp av 

75 kronor, som han enligt nämnda resolution blivit ålagd att såsom anmärkningsmedel 

inbetala, men som rätteligen tillkommit Luleå stad att betala. 

Drätselkammaren hade översänt handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med 

hemställan att Drätselkammaren måtte bemyndigas att utbetala beloppet. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beloppet 

skulle anskaffas genom uttaxering. 

 



§ 7. 

Sedan E. P, Lantz,  M. Bylund och B. V. Munkhammar, ägare till de delar av fastigheterna 

N:ris 249 och 250, som ingå i tomt N:o 3 i kvarteret Abborren, för reglering av tomten hos 

Drätselkammaren anhållit att få köpa staden tillhörig del av samma tomt, hade 

Stadsingenjören i infordrat yttrande anfört, att staden är skyldig att underhjälpa reglering 

enligt fastställd plan, varför han tillstyrkte försäljning av tomtdelen, som i vidd innehåller 

67,25 kvm. eller 763 kvadratfot, till ett pris av 70 öre per kvadratfot eller 534 kronor 10 öre. 

Drätselkammaren hade därefter överlämnat framställningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan, att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att försälja tomtdelen i 

fråga till ett pris av 534 kronor 10 öre. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§ 8. 

Sedan Fattigvårdsstyrelsen med översändande av en skrivelse från Svenska 

Fattigvårdsförbundet rörande en kurs för fattigvårdsfunktionärer, som är avsedd att hållas 

den 30 oktober — 10 november detta år, hos Stadsfullmäktige hemställt om ett anslag av 120 

kronor på det att Styrelsen måtte sättas i tillfälle att sända tillsyningsmannen N. Boman eller 

vid för-fall för honom vaktmästaren B. A. Larzén såsom deltagare i nämnda kurs, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämden att bevilja Fattigvårdsstyrelsen det 

begärda anslaget 120 kronor att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 9. 

Sedan Magistraten inkommit med begärt yttrande över en av Herr Lindgren väckt motion 

om utredning av frågan om lämpligaste sättet att på ett för staden tillfredsställande sätt 

ordna indrivningen av oguldna skatter och vad därmed kunde sammanhänga, beslöto 

Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att för denna frågas utredning tillsätta 

en kommitté av fem personer och att i denna kommitté invälja rådmannen P. Sandström, 

sammankallande, distriktschefen C. A. Schultz, stadskamreraren K. H. Santesson, 

lokomotivföraren N. Falk och vaktmästaren C. Lindgren. 

 

§ 10. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av Hulda Glaas, änka 

efter avlidne stadsbokhållaren A. Glaas, gjord anhållan, att Stadsfullmäktige ville bevilja 

henne pension med belopp, som kunde finnas skäligt. 

Sedan antecknats, dels att Glaas tjänstgjort som tillfällig kassör för stadens allmänna arbeten 

under tiden 29 juni 1908—31 december 1911, då han utsågs att på förordnande uppehålla 

den då nyinrättade stadsbokhållaretjänsten, vilken han som ordinarie tjänsteman tillträdde 

den l maj 1912 och därefter innehade till sin död den 24 april detta år, dels ock att det 

efterlämnade boet visade brist, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att 

Fullmäktige ville bevilja änkefru Glaas en årlig pension av 400 kronor, att utgå från och med 

den 25 nästlidne april. 

Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja änkefru Glaas en årlig 

pension av 300 kronor att utgå från och med den 25 april 1916 så länge hon lever ogift. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige med 14 röster mot 11, vilka senare 

röstade för bifall till Beredningsnämndens förslag, att med hänsyn till i detta fall 



föreliggande särskilt ömmande förhållanden bevilja änkan Glaas en årlig pension av 350 

kronor att utgå under av Beredningsnämnden föreslagna villkor. 

 

§ 11. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en av änkefru Hulda Glaas hos 

Stadsfullmäktige gjord anhållan, att de kommunalutskylder, för vilka dödsboet efter hennes 

avlidne man stadsbokhållaren A. Glaas häftar i skuld till staden, nämligen för år 1913 Kr. 47: 

36, för år 1914 Kr. 129: 26 och för år 1915 Kr. 205: 10 eller tillhopa Kr. 381: 72, måtte avkortas 

eller, om detta ej kan bifallas, åtminstone de utskylder, som förfallit och förfalla under 

innevarande år, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville överlämna 

ansökningen till Stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga 

å avkortningsförteckning. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens 

förslag. 

 

§ 12. 

Sedan pensionsnämndens ordförande hos Stadsfullmäktige anhållit, att i likhet med de 

tvänne föregående åren ett belopp av 500 kronor måtte ställas till hans disposition utan 

redovisningsskyldighet för utgörande av med detta uppdrag förenade kostnader såsom 

skrivmaterialier (incl.  ansökningsblanketter), skrivarehjälp, annonsering m. m., hade 

Drätselkammaren, under erinran att förenämnda belopp 500 kronor finnes förslagsvis 

upptaget i innevarande års stat under rubrik 36, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till 

framställningen. 

På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att bifalla ifrågavarande 

framställning. 

 

§ 13. 

Uti avgivet yttrande över en från stadsbyggmästaren John Wikberg till Stadsfullmäktige 

inkommen anhållan att bliva befriad från stadsbyggmästaretjänsten från den l december 

innevarande år hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till ansökningen. 

Beredningsnämden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja Wikbergs anhållan. 

Vid behandling av detta ärende och sedan Magistraten meddelat, att Wikberg i skrivelse till 

Magistraten anhållit om entledigande från och med den l november detta år, beslöto 

Stadsfullmäktige att bevilja honom begärt avsked från och med sistnämnda dag. 

 

§ 14. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från utredningsmannen i Bolivar 

Sundströms sterbhus A. Holm inkommen skrivelse, däri han anhåller, att Stadsfullmäktige, 

sedan ett anbud, lydande å 65,000 kronor, avgivits av solid köpare å sterbhuset tillhöriga 

fastigheten N:o 9 i kvarteret Ibis, ville uttala sig, huruvida från Fullmäktiges sida något 

hinder möter mot anbudets antagande. 

Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, 

att Fullmäktige ville besluta att övertaga fastigheten i fråga till ovannämnda pris 65,000 

kronor. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att bifalla detta 

Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga, medel skulle upplånas. 

 



§ 15. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 18 nästlidne maj beslu-tit att till ombud vid den 

bostadskongress, som komme att anordnas i Stockholm under innevarande höst, utse 

konsistorienotarien A. Carlgren samt till suppleant för denne schaktmästaren O. Sander. 

Efter erhållet meddelande att bådadera voro förhindrade, Sander på grund av ekonomiska 

skäl, att mottaga uppdraget i fråga, hade Drätselkammaren, då någon Stadsfullmäktiges 

åtgärd i ärendet icke kunde medhinnas, i det kongressen vore utsatt att hållas i Stockholm 

den 21 och 22 innevarande september, beslutit att till stadens ombud vid kongressen utse 

stadskamreraren K. H. Santesson, varom anmälan skulle göras hos Stadsfullmäktige. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att godkänna denna Drätselkammarens åtgärd. 

 

§ 16. 

Enär ökade utrymmen för malmupplag å Svartön vore behövliga, hade 

Distriktsförvaltningen vid statens järnvägars femte distrikt uti till Stadsfullmäktige ställd, till 

Drätselkammaren ingiven skrivelse anhållit om meddelande, huruvida och i så fall till vilket 

pris och på vilka villkor i övrigt staden är villig att avyttra ett område om c:a 16,000 kvm., 

beläget sydost om lokomotivstallarne och närmare angivet med grön streckad 

begränsningslinie å bifogade ritning; och skulle den å ritningen markerade mindre 

vägomläggningen bekostas av statens järnvägar. 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande tillstyrkt Stadsfullmäktige att till statens 

järnvägar överlåta förenämnda markområde mot en köpeskilling av 1,600 kronor per hektar, 

mot villkor att om-rådets gräns mot nordost lägges minst 3 meter från vägkrönets åt området 

vettande kant samt att vägomläggningen utföres så, att Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 

kan godkänna densamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att förklara sig villiga att till statens järnvägar försälja området i fråga till det pris och på de 

villkor i övrigt, som av Drätsel-kammaren föreslagits, med föreskrift tillika, att 

köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden. Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§ 17. 

Sedan den av Stadsfullmäktige tillsatta bostadskommittén i skrivelse till Drätselkammaren 

frånsagt sig allt arbete med utarbetande av förslag till provisoriska, åtgärder för 

bostadsbristens avhjälpande, hade Drätselkammaren, ehuru i avsaknad av det uppdrag, som 

Stadsfullmäktige meddelat bostadskommittén, efter införskaffande av uppgifter dels om de 

lägenheter, som ännu icke äro uthyrda från den l nästa oktober, dels om an-talet familjer, 

som ännu sakna lägenhet, beslutit att låta utföra följande arbeten å staden tillhöriga 

fastigheter för inredning av provisoriska bostäder, nämligen: 

Fastigheten N:o 411  Göken: 

4 lägenheter om l  rum och kök} …………….……Kr.       700:— 

1 lägenhet om  l  enkelrum  

6 st. vedbodar  ……………………………….…..    »       130: — 

Fastigheten N:o  l  Bocken  (slöjdsalen): 

l  lägenhet om  l  enkelrum  ……………….……………   »       160: — 

Fastigheten N:o 361  Kycklingen: 

         l lägenhet om  l enkelrum (vindsrum) ………..….   Kr.     100: — 

         l järnspisrum med vatten- o. avloppsledn. (ritsalen)   »      150: — 



Fastigheten N:o 104: 

l  lägenhet om l rum och kök ……………………..   »       240: — 

Oförutsedda utgifter …………………………………….   »      150: — 

Vidare hade Drätselkammaren beslutit: 

att söka träffa överenskommelse med åkaren K. R,. Sundström att staden måtte få i hans 

byggnad å Holmgrenska gärdan inreda 3 st. järnspisrum mot vederlag att staden får 

disponera rummen för bostäder under fem år; 

att därest nämnda överenskommelse kan träffas uppdraga åt Stadsbyggmästaren att 

omedelbart gå i författning om iordningställande av lä-genheterna jämte vedbodar till en 

beräknad kostnad av 1,300 kronor; 

att godkänna muntligen träffad överenskommelse med änkefru Brita Sofia Sundling, att hon 

genast iordningställer l rum och kök i lilla byggnaden å tomt N:o 4 i kvarteret Simpan, 

varvid staden ersätter henne för den kostnad, som denna inredning förorsakar, mot vederlag 

att fru Sundling tillförsäkrar staden rätt att få disponera lägenheten för bostad under så lång 

tid, att stadens kostnader bliva täckta; 

att söka träffa samma överenskommelse med bankvaktmästaren P. R. Nilsson beträffande 

inredning av l st, vindslägenhet om l rum och kök i huvudbyggnaden å tomt N:o 9 i kv. 

Vargen och 2 st. vindslägenheter om samma storlek i huvudbyggnaden å tomt N:o 10 i 

samma kvarter; 

att om ytterligare lägenheter skulle visa sig erforderliga förhyra l á 2 lägenheter om 2 rum 

och kök, även om stadens blivande hyresgäst icke förmådde erlägga så hög hyra som 

lägenheten betingade staden. 

Slutligen hade Drätselkammaren beslutit att göra anmälan till Stadsfullmäktige om de 

sålunda vidtagna åtgärderna, med hemställan att här ovan angivna kostnader och vad som i 

övrigt kunde komma att av Drätselkammaren användas för bostadsbristens lindrande måtte 

få täckas av medel, som upptagas i förslaget till nästkommande års stat. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att med godkännande av de vidtagna åtgärderna bifalla, vad 

Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 18. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en anhållan från Rob. Johansson i 

Notviken att få arrendera ett område av Moritzängen vid Gammelstadsviken för en tid av 50 

år i och för nyodling. 

Sedan nuvarande arrendatorn av Moritzängen medgivit Johansson rätt att rödja och odla ett 

område av lägenheten, i den mån det ej inkräktar på höslåttern, hade Stadsingenjören i 

infordrat yttrande föreslagit, att det å närlagda karta med röd streckad linie utmärkta 

område, i vidd innehållande 11,28 har, måtte på en tid av 15 år utarrenderas till Johansson 

mot skyldig-het att mot fritt utstämplat virke i stadens skog hägna detsamma, underhålla 

befintliga lador, lämna fri genomfart till den återstående delen av lägenheten, uppodla minst 

en femtondedel av detsamma per år och att vid arrendetidens slut utan odlingsersättning 

avträda detsamma i sin helhet i god hävd och med väl underhållna lador och stängsel. 

Efter anteckning att arrendatorn av Moritzängen ej medgivit upplåtelse av området till större 

del än att höslåttern ej berördes, hade Drätselkamma-ren med hänsyn jämväl till vad 

Stadskamreraren anfört i avgivet utlåtande beslutit, att av det med röda streckade linier 

utmärkta området till Johans-son på 15 år utarrendera den del av detta, som ligger väster om 

den gröna streckade linien, eller 6 hektar, mot en arrendeavgift av 25 kronor per år på de 



villkor som Stadsingenjören föreslagit, med den ändring dock, att hans skyldighet till odling 

under arrendetiden nedsättes till minst 2 har, av vilket sistnämnda område, 2 har, han har att 

årligen odla en femtondedel. 

Vid detta ärendes behandling hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville 

godkänna Drätselkammarens förslag. 

Med 15 röster mot 11, som avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, beslöto 

Stadsfullmäktige att återremittera ärendet till Drätselkam-maren för att tagas under förnyad 

omprövning i samband med frågan om utvidgat område till mulbete å Mjölkudden. 

 

§ 19. 

Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

 

’Utdrag av protokoll, fört vid samträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

4 september 1916. 

§ 4. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat trenne framställningar från 

fastighetsägare i förstaden Bergviken om framdragning av elektriska ledningar för 

innerbelysning till densamma, nämligen dels från Alfr. Johansson m. fl., dels från E. 

Ruthberg m. fl. 

I bilagd skrivelse hava de sistnämnda anhållit att snarast möjligt få elektrisk ljusledning 

utdragen till Bergviken och Skogshyddan m. fl. gårdar och förbundit sig att mot vite inom ett 

år efter det ytterledningen blivit färdig indraga belysning. 

Efter samråd med ingenjören A. H. R. Sjöstedt hade t. f. föreståndaren för elektricitetsverket, 

från vilken nämnden infordrat yttrande över framställningarna, föreslagit ledningarnas 

utförande till de olika delarna av Bergviken på följande sätt: 

1)   Till delarna öster om järnvägen invid Hertsögatan. 

Likströmsledningarna i Östermalm utsträckas i Backgatan till Hertsögatan och i denna dels 

till sista fastigheten vid järnvägen och dels till väg-korsningen vid Skogshyddan, vilken 

punkt skulle åt detta håll utgöra avslutningen, då de längre bort liggande gårdarna äro så få 

och avlägsna, att de dels tillfölje ledningarnes längd och dels tillfölje deras dimensioner 

beroende på spänningsfallet bliva mycket dyra i förhållande till inkomsten. 

2)   Till delarna väster om järnvägen invid stadsplanegränsen. 

Genom detta område finnes för närvarande ljusledning till båglampor i Bergviken och om 

dessa få ström genom nedanstående del, bliva ledningarna lediga och skulle kunna apteras 

för detta område. 

3)   Till den tätt bebyggda delen öster om järnvägen eller den 

egentliga Bergviken. 

Från 3:dje stolpen å högspänningsledningen till Pumpstationen göres en avgrening och 

drages en kabel till övre sidan av järnvägen, där stolptransformator uppsättes, som 

transformerar strömmen från 5,000 volt till 200, och från denna utdrages ledningen rakt upp 

i mittelgatan och förgrenas i densamma på tvenne ställen i tvärgatorna och mellan husen åt 

båda sidor. 

 

Kostnadsförlsag: 

1) Parkgatan—Hertsögatan. 

 Materiel  (däri 600 mtr 35 mm2 koppartråd)  1,050:— 

Arbete  250:— 1300:— 



Backgatan—Järnvägen. 

 Materiel  400:— 

 Arbete  150:— 550:— 

Backgatan—Kapten Skarstedt. 

 Materiel  700:— 

 Arbete  200:— 900:— 

2) Ledningar finnas, vilka endast tarva några mindre ändringar   —

 100:— 

3) Transformator med tillbehör  2,000:— 

 Ledningsnätets materiel (incl. kabel)  2,750:— 

 Arbete  900:— 

 Serviser, c:a 40 st. å kr. 20:—  800:— 6,450:— 

   

 Summa kronor  9,300:— 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka dels 

framdragning av elektriska belysningsledningar i Backgatan (från Parkgatan tfll 

Hertsögatan), i Hertsögatan (från Backgatan till järnvägen) och i Hertsövägen (från 

Backgatan till Skogshyddan) i huvudsaklig överensstämmelse med bilagd av t. f. 

föreståndaren för elektricitetsverket uppgjord karta, varvid dock kostnaden för 

ytterledningen Parkgatan—Hertsögatan, som kan göras av ledning av mindre area än som 

föreslagits, sänkes till 800 kronor, dels anordnande av elektrisk ytterbelysning å Hertsögatan 

och i Hertsövägen med tillsammans 4 st. 100-normalljuslampor för en beräknad kostnad av 

300 kronor, alltså tillhopa kronor 800 + 550 + 900 + 300 = Kr. 2,550:—, samt att då på grund av 

de höga kostnaderna för anläggningen i övrigt, 6,550 kronor, vid den ringa anslutning, som f. 

n. ägt rum, den samma ej blir räntabel, avstyrka den övriga delen av förslaget. 

Nämnden beslutade vidare att föreslå, att Stadsfullmäktige ville be-sluta: 

att för elektrisk ström, använd norr om. den planlagda staden, skall betalas med: 

10 öre pr kwt för tiden  15 april—15 augusti och 

35   „   „     „    „  övriga tiden av året; 

att husägare själva skall bekosta erforderliga servisledningar från huvudledningen till resp. 

byggnader; samt 

att som villkor för ytterbelysningens anordnande skall av kapten C. Skarstedt m. fl. avgivas 

skriftlig förbindelse att erlägga en årlig avgift av 60 kronor tillsvidare under 10 år. 

Som ovan. På Drätselkammarens vägnar: 

H. K. Brändström. 

K. H. Santesson.’ 

 

Vid föredragning av detta ärende beslöts Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden enhälligt att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt 

bestämde, att för nyanläggningarne erforderliga medel skulle anskaffas genom upplåning. 

 

§ 20. 

Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

 

’Utdrag av protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i 

Luleå den 4 september 1916. 



§ 2. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en av C. Skarstedt m. fl. gjord 

framställning om vattenledningens framdragande till deras fastigheter invid Hertsögatan 

och dennas närhet samt Hälsovårdsnämnden till Drätselkammaren överlämnat en rapport 

från dess tillsyningsman angående vatten- och avloppsledningars framdragande till 

Bergviken, hade Stadsingenjören i av Drätselkammaren infordrat yttrande anfört 

att för gårdarne strax norr om stadsplanen lämpligen skulle från huvudledningen vid 

grindstugan uppdragas en 152 millimeters vattenledning i Hertsögatan under järnvägen till 

Backgatan och en 0,30 och 0,23 meters avloppsledning utefter densamma utdragen till 

stranden strax norr om Hertsögatan för en kostnad av 12,000 kronor samt 

att för det egentliga Bergviken eller det tätast bebyggda området lämpligast en 152 

millimeters ledning skulle uppdragas i gatan mitt genom detsamma, ovan järnvägen försedd 

med tvänne brandposter och från denna 51 millimeters förgreningar åt bägge sidorna vid 

nedre tvärgatan och åt södra sidan i den övre tvärgatan, varvid de vid tvärgatan norrut 

belägna gårdarne dock bliva utan vatten, emedan berg åt detta håll hindra eller i hög grad 

fördyra utsträckningen; och skulle ledningarne till detta- tätast bebyggda område draga en 

kostnad av 14,000 kronor. 

Stadsingenjören anförde vidare, att, oaktat det ur flera synpunkter torde vara fördelaktigt 

eller till och med nödvändigt att snarast utföra dessa ledningar och man kan antaga, att en 

del av desamma skulle komma att ligga i kommande gator, de respektive kostnadsbeloppen 

äro så stora, att han icke kan tillstyrka arbetets utförande, förrän stadsplan fastställts för 

Bergviken, varvid måste påpekas, att Hertsögatan utgör nuvarande gräns för stadsplanen 

och således möjligen kommer att för sambandets skull behöva ändras. 

Vad först angår anläggning av vatten- och avloppsledning till fastigheterna strax norr om 

stadsplanen eller de gårdar, som ligga vid blivande Hertsögatan och vid dess fortsättning 

Hertsövägen fram till Skogshyddan, antecknades vid ärendets föredragning, att Kapten C. 

Skarstedt m. fl. fastighetsägare i avsikt att underlätta vattenledningens framdragande utefter 

Hertsögatan till Backgatan avgivit bilagda förbindelse att var för sig jämte vanliga 

vattenavgifter till Luleå stad betala i förbindelsen angivna belopp pr år, intill dess nämnda 

anläggning blir en räntabel affär vid beräkning av 6 % ränta och en skälig 

anläggningskostnad, tillhopa kronor 293:—, Skarstedt dock mot villkor att han får rättighet 

att på stadens mark under sommaren 1917 eller tidigare på egen bekostnad framdraga 

vattenledning från en vattenkastare i Hertsögatans korsning med Backgatan till hans 

egendom Skogshyddan; och skulle vidare antecknas, att P. Th. Aurén och Maria Hansson, 

över vilkas mark ledningarne skulle dragas, i särskild bilagd skriftlig handling förbundit sig 

att avstå från varje anspråk på ersättning för det intrång, som kan bliva en följd av denna 

vattenlednings utfö-rande och underhåll. 

Beträffande vidare vatten- och avloppsledningars utförande inom Bergvikens samhälle hade 

fem fastighetsägare i bilagda skriftliga handlingar dels förbundit sig att för underlättande av 

vattenledningens utförande inom samhället med full ägenderätt upplåta och avstå var och 

en för sig sina delar av de i bruk varande gator och vägar, efter vilka ledningen framdrages, 

samt till en bredd av 3 meter förbinda sig att utan anspråk på ersättning tåla det intrång i 

övrigt å deras ägor, som kan bliva en följd av vattenledningens utförande i nämnda gator 

och vägar och av vattenledningens underhåll, dels ock att indraga vattenledning i respektive 

fastigheter inom ett år efter det ledningen utförts i närheten av desamma. 

Efter anteckning härav beslutade Nämnden beträffande framdragning av vattenledning från 

huvudledningen vid grindstugan utefter blivande Hertsögatan under järnvägen fram till 



Backgatan att, då fastighetsägarne därstädes utfäst sig att utöver vanliga vattenavgifter 

betala förenämnda årliga bidrag av kronor 293: —, varigenom ledningen ifråga kommer att 

inbringa cirka 6 % å anläggningskostnaden, tillstyrka hos Stadsfullmäktige, att arbetet måtte 

få i denna del utföras för en kostnad av 12,000 kronor och att i samband härmed Skarstedts 

förenämnda begäran måtte villfaras samt 

beträffande vatten- och avloppsledningars framdragande till Bergvikens samhälle att, då 

Nämnden ansåg det olämpligt att utdraga vattenledningen till detta område, förrän 

stadsplan blivit lagd å detsamma, hos Stadsfullmäktige avstyrka, att vattenledningen f. n. 

utsträckes till Bergvikens samhälle i övrigt. 

Som ovan. 

På Drätselkammarens vägnar: 

H. K. Brändström. 

K. H. Santesson.’ 

 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden enhälligt att bifalla, vad Drätselkammaren i ärendet föreslagit med det 

tillägg, att staden icke genom medgivandet att framdraga vattenledning genom dess mark 

till Skogshyddan lider något intrång i sin rätt att för sina behov fritt disponera denna mark, 

samt bestämde, att för anläggningen erforderliga medel skulle anskaffas genom upplåning. 

 

§ 21. 

Som de hygieniska förhållandena i förstaden Bergviken påfordra framdragande av vatten- 

och avloppsledningar till samhället, men Drätselkam-maren icke anser sig kunna hos 

Stadsfullmäktige förorda dessas utförande förr än stadsplan blivit lagd på området, hade 

Drätselkammaren under hänvisning till byggnadsordningen för Luleå stad II kap. § 7 mom. 

4 beslutit att hos Stadsfullmäktige hemställa, att Stadsfullmäktige ville lämna 

Byggnadsnämnden i uppdrag att uppgöra förslag till stadsplanens utsträckning till att 

omfatta nämnda förstad och mellanliggande område. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att med bifall till Drätselkammarens förslag uppdraga åt 

Byggnadsnämnden att snarast möjligt uppgöra dylikt förslag till stadsplanens utsträckning. 

 

§ 22. 

Sedan Magistraten infordrat anbud å övertagande av detaljhandel med brännvin i Luleå stad 

under åren 1917 och 1918 samt sådant anbud in-kommit från Luleå Utskänkningsbolag, hade 

Magistraten översänt detta anbud jämte bolagets stadgar till Stadsfullmäktige med anhållan 

om deras yttrande över anbudet. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige förklara sig icke hava något att 

erinra emot antagande av Luleå Utskänkningsbolags anbud. 

Med 14 röster mot 12 beslöto Stadsfullmäktige därjämte att utöver vad i sådant avseende 

blivit genom Kungl. Kungörelsen den 15 februari 1916 fastställt såsom önskemål uttala, att 

följande skärpningar häri vidtagas: 

att maximikvantiteten vid utminutering i intet fall må överstiga 4 liter i kalendermånad; 

att utskänkningen å den s. k. Skeppsbrokällaren ej medgives annat än i samband med 

måltid, varjämte uttrycket måltid skärpes till verklig måltid; samt 

att vissa personer icke må äga att inköpa eller i utskänkningslokalen förtära berusande 

drycker, nämligen sådana som vid upprepade tillfällen blivit lagförda och straffade för 



fylleri, försumliga familjeförsörjare begivna på dryckenskap, personer som äro i åtnjutande 

av understöd från fattigvården och personer som i försäljningslokalen icke iakttaga ett 

ordentligt uppförande, personer som tillhandagå vanedrinkare med ’langning’ och personer 

som, ehuru ej berusade, dock synbarligen äro vad man kallar »rörda» av starka drycker, 

ävensom att rusdrycker ej må utlämnas till personer som kunna iakttagas ej ha fyllt 20 år. 

 

§ 23. 

Sedan Luleå stads livsmedelsnämnd hos Drätselkammaren anhållit, att då den kredit av 

10,000 kronor, som Stadsfullmäktige den 24 sistlidne februari ställt till nämndens förfogande, 

visat sig otillräcklig, Drätselkammaren ville på anförda skäl tillstyrka en ökning av 

rörelsekapitalet av 10,000 kronor, hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till livsmedelsnämndens begäran om ökning av förutnämnda kredit hos 

Drätselkontoret till 20,000 kronor. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla denna 

livsmedelsnämndens begäran. 

 

§ 24. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Folkskolestyrelsens anmälan om överskridande av anslaget till underhåll av hus och 

gårdsplaner; 

2:o) Hamndirektionens begäran om ett förskott å 6,000 kronor till inköp av torrfurutimmer; 

3:o) Robert Rutbergs m. fl:s besvär över Drätselkammarens beslut att utarrendera ett 

jordområde vid Bergviken för kolning av trä; 

4:o) Hamndirektionens begäran om 300 kronors anslag för att skicka en representant till 

Hamnförbundets årsmöte. 

 

§ 25. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o) Bostadskommitténs framställning rörande rätt för Fattigvårdsstyrelsen att teckna insatser 

i en bostadsförening m. m. 

2:o) Hamndirektionens förslag till utvidgning av kajen mellan hamnpiren och östra 

båthamnen; 

3:o) Rektor A. Falks begäran om ökning av till honom utgående hyresersättning; 

4:o) Erik Olofssons begäran om befrielse från erläggande av kommunalutskylder för åren 

1914 och 1915; 

5:o) Svenska Skidförbundets m. fl:s framställning rörande skidbacken å Gültzauudden; 

6:0) Livsmedelsnämndens framställning om anslag till lindring i mindre bemedlades 

levnadsvillkor. 

§ 26. 

Till Lönenämnden remitterades: 

l:o) Hamndirektionens begäran om ett tilläggsanslag å 800 kronor till löneförhöjning åt 

tillfälliga befattningshavare; 

2:o) Folkskolestyrelsens framställning om löneförhöjning åt vaktmästaren vid Karlsviks 

folkskola. 

Som  ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 



A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund, Oskar Widlund, S. Forsgren.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 september 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Johansson, Lindgren, Nilsson, fru Sundström, fröken Sundberg 

och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 augusti 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för oktober föredrogos och justerades. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen, att understödet till J.Qveflander skulle sänkas från 30 till 20 kronor pr 

månad. 

 

§4. 

Föredrogs skriftväxlingen mellan Konungens Befallningshavande i Norrbottens län och 

Själevads fattigvårdsstyrelse angående änkan Anna Magdalena Hedström och beslöt 

styrelsen att icke vidtaga några åtgärder för dottersonens vård, enär denna bekostades av 

enskild person ävensom att med hänvisning till § 10 i protokollet för den 31 augusti 1916 

underrätta Själevads fattigsvårdsstyrelse, att understöd utgår till änkan Hedström med 10 

kronor pr månad, intilldess hon av hemortskommunen avhämtas. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§5. 

Beslöt styrelsen, att Albertina Holmström skulle intagas å fattiggården. 

 

§6. 

På framställning av fru Sundström beslöt styrelsen till Vita Bandet upplåta potatislanden i 

Östermalm, så länge styrelsen disponerar desamma. 

 

§7. 

Då styrelsen befarade, att arbetslöshet skulle komma att yppa sig instundande vinter, beslöt 

styrelsen ingå till drätselkammaren med hemställan, att kammaren ville i god tid vidtaga 

åtgärder till förebyggande härav. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen utse herr Lindgren till föreståndare för III distriktet. 

 



§9. 

Till å annan ort boende understödstagare utdelades 140 kronor. 

 

§10. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under september, slutande 

å kronor 260:25. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beviljades fru Anna Eriksson förhöjning i fosterbarnsarvodet 

för Sven Romano Westman från 10 till 15 kronor pr månad och skulle gossens moder 

anmodas bidraga till utackorderingskostnaden. 

 

§12. 

På därom gjord framställning beviljades L.A.Norman i Smedsbyn förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för Ernst Rubin Eriksson från 102 till 120 kronor pr år f.o.m. den 1 juli 

1916. 

 

§13. 

Anmäldes, att hemmansägaren Axel Björklund som fosterbarn mottagit Signe Linds son Erik 

Viktor, men att fosterbarnsvarvodets storlek icke vore bestämd. 

Med anledning härav beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att underhandla med 

Björklund om priset och skulle modern tillhållas att bidraga med minst 5 kronor pr månad. 

 

§14. 

Beslöt styrelsen låta inlägga en tryckt korkmatta av bättre kvalité i tillsyningsman Bomans 

kök. 

 

§15. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt fru Hildur Maria Johansson, 

f.Östling. 

 

§16. 

Föredrogs och godkändes tredje kvartalets utackorderingslista, slutande å kronor 1995:25. 

 

§17. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 5 september: Johanna Charlotta Pettersson 

den 6 september: Lars Andersson med familj 

den 8 september: Isak Johan Larsson Stark 

den 17 september: Lars Anderssons flickebarn (född) 

den 26 september: John Emil Lundqvist 

samt att följande utgått, nämligen 

den 20 september: Maria Wikberg (till hospital) 

 

§18. 

Med anledning av en skrivelse från Karl Gustafs sockens fattigvårdsstyrelse, däri styrelsen 

begärt förtydligande i visst avseende av en räkning å förskotterat understöd till Serafia Anna 



Kristina Boström, beslöt styrelsen med förmälan, att endast ett belopp av 25 kronor genom 

vederbörande vårdare tilldelats Boström, innan styrelsens beslut om beviljande av understöd 

fattats, enär familjen varit i så trängande behov av hjälp, att styrelsens beslut icke kunnat 

avvaktas, hemställa, att Karl Gustafs fattigvårdsstyrelse ville godkänna denna åtgärd och 

utan avdrag likvidera räkningen. 

 

§19. 

Föredrogs ett läkareintyg rörande sjömannen John Emil Lundqvist från Göteborg, utvisande 

att han lede av lungtuberkulos och beslöt styrelsen, innan någon åtgärd med anledning 

härav vidtoges, hos Göteborgs fattigvårdsstyrelse göra förfrågan, huruvida styrelsen 

önskade omhändertaga Lundqvist för att själv bereda honom lämplig vård. 

 

§20. 

Till sekreteraren remitterades för förklaringars och påminnelsers avgivande resolutioner i 

fattigvårdsmål rörande Emma Emelia Andersson, Nancy Ingeborg Sundström, Anna 

Josefina Renström och Ilmari Eugen Niemi. 

 

§21. 

På hemställan av drätselkammaren beslöt styrelsen medgiva, att tillsyningsmannen 

N.Bomans biträde anlitades vid fördelning av provisoriska bostäder åt bostadslösa. 

 

§22. 

Beslöt styrelsen antaga fru Anna Berggrens anbud å leverans av mjölk till fattiggården under 

tiden 1 oktober 1916 till 1 oktober 1917 till följande priser: 

 för oskummad mjölk  18 öre pr liter 

 för skummad mjölk  10 öre pr liter 

 

§23. 

Beslöt styrelsen inköpa vaxduk till borddukar i matsalen å fattiggården. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 

oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. 

 



§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 15 nästlidne september. 

 

§2. 

Sedan nämnden efter det stadsingenjören inkommit med infordrat yttrande i saken vid 

sammanträde den 8 nästlidne augusti, § 42, bordlagt AB Luleå Verkstäders hos 

stadsfullmäktige gjorda framställning om viss ändring av stadsplanen, ägoutbyte med 

staden m.m., beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av bolagets framställning att 

densamma skulle i tur och ordning delgivas nämndens ledamöter. 

 

§3. 

Magistraten hade till drätselkammaren för yttrande överlämnat en av Elektriska AB Fram 

gjord anhållan om upphävande av drätselkammarens den 9 augusti 1916, § 49, fattade 

beslut, att anmana Luleå stads elektricitetsverks entreprenör, Elektriska AB Fram, att i 

tidningarna införa annons med tillkännagivande att de personer, firmor m.fl., som anlitat 

honom för utförande av elektriska installationsarbeten, beställda under tiden 14 april 1915 – 

7 februari 1916 äga att inlämna sina räkingar till honom för utbekommande av det belopp, 

som Elektriska AB Fram genom å räkningen gjord feldebitering av dyrtidstillägg med orätt 

uppburit. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till ledamoten herr Sjöstedt 

och elektricitetsverkets föreståndare att avfatta och uppsätta det av magistraten av 

drätselkammaren begärda yttrandet. 

 

§4. 

Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 22 juli 1916, § 5, angående beviljat 

anslag till inköp av en spareldningsapparat för stadshusets högtryckspanna antecknades att 

kontrakt blivit genom stadskamrerarens försorg upprättat med Tekniska Byrån Nycander i 

Göteborg om leverans av apparaten i fråga. 

 

§5. 

Med anledning av en av hamndirektionen till drätselkammaren ingiven skrivelse angående 

reparation av dess i gamla rådhuset förhyrda kontorslokaler, beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att uppdraga till stadsingenjören 

att omedelbart låta insätta en vikingkamin i lägenheten samt 

att inkomma med det yttrande och förslag, som hamndirektionens anhållan om reparation 

av lägenheten kunde föranleda. 

 

§6. 

Biföll nämnden av byggmästaren Carl A.Flemström hos drätselkammaren begärt tillstånd 

för värmeledningsaktiebolaget Celsius att i Statens Järnvägstrafiks Änke- och Pupilkassas 

nybyggnad i kvarteret Sillen utföra vatten- och avloppsledningar. 

 

§7. 

Sedan fortifikationsbefälhavaren i Boden med anledning av drätselkammarens medelst 

protokollsutdrag begärda något närmare specifikation å omfattning och läge för de 

grävningsarbeten, som armén avser att utföra å det väster om Tjuvholmssundet belägna 

näset, meddelat att han, då detaljerat förslag till förenämnda arbeten icke vore fastställt och 



dessa vore av hemlig natur, varför ritningarna icke kunde utlämnas, icke var i tillfälle att 

lämna andra upplysningar än att arbetena äro av mindre omfattning och icke komma att 

medföra nämndvärd skada å skogen, beslutade drätselkammaren vid föredragning av 

ärendet att meddela fortifikationsbefälhavaren att drätselkammaren i brist på kännedom om 

arbetenas art, läge och omfattning f.n. icke ansåg sig kunna taga ärendet i omprövning. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§8. 

Sedan stadsfullmäktige beslutat att godkänna förslaget om inrättandet av ett tekniskt kontor 

och frågan om beredande av lämpliga lokaler för detsamma tagits under behandling, har 

tekniska nämnden ansett att kontoret tills vidare kan förläggas till de lokaler, som 

stadsingenjören och stadsbyggmästaren hittills innehaft. 

Vid denna frågas dryftande hos nämnden har emellertid bragts på tal vissa olägenheter som 

vidlåda den nuvarande fördelningen av tjänstelokalerna i stadshuset och utrymmet för 

dessa. Vilket gäller såväl drätselkammaren som magistraten. Så har bl.a., när vid 

drätselkontorets inrättande stadskassörsbefattningen skildes från kronokassörstjänsten, som 

fick en särskild innehavare, kronokassören fått upptaga ett rum i drätselkontoret, som 

avsetts att tillhöra drätselkammaren, men som tillsvidare fått avstås. Vidare har i motsats till 

företrädaren, den nuvarande stadsfiskalen tilldelats tjänstelokal i stadshuset, därvid 

parternas rum utanför rådhussalen tagits i anspråk för honom med påföljd tillika att 

stadsvaktmästaren fått sig plats anvisad i korridoren. 

Efter anteckning härav och sedan magistraten under hand uttalat sin anslutning till en 

behövlig omändring och därvid eventuel behövlig utökning av tjänstelokalerna, beslutade 

nämnden att med anmälan om förhållandet hemställa hos stadsfullmäktige att 

drätselkammaren måtte erhålla bemyndigande att i samråd med magistraten uppgöra och 

till fullmäktige inkomma med förslag i förenämnda syfte samt att, om denna hemställan 

vinner stadsfullmäktiges godkännande, fullmäktige måtte i detta avseende besluta att 

meddela drätselkammaren tillstånd att tillsvidare uthyra den hittillsvarande 

skräddarebutiken å nedre botten i stadshusets endast på kort tid. 

 

§9. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 31 nästlidne augusti beträffande §§ 5, 11, 16-19; 

och beslutade nämnden beträffande i § 5 av protokollet omförmälda ärende att uppdraga till 

stadsingenjören att så fort möjligt upprätta och till nämnden inkomma med förslag till 

reglemente för tekniska kontoret och instruktioner för dess tjänstemän. 

 

§10. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen, som befarade att arbetslöshet skulle inträda under instundande 

vinter, medelst protokollsutdrag gjort hemställan hos drätselkammaren att kammaren ville i 

god tid vidtaga åtgärder till förebyggande av densamma, beslutade drätselkammaren vid 

föredragning av ärendet att överlämna protokollsutdraget till stadsingenjören för beaktande. 

 

§11. 

Föredrogs en av stadskamreraren till drätselkammaren ingiven skrivelse rörande frågan om 

bostadsbristens förbyggande, däri bl.a. meddelas dels på vilka villkor fru Brita Sundling 

förklarat sig villig att verkställa inredning av en lägenhet av 1 rum och kök i 

gårdsbyggnaden å tomt n:r 4 i kvarteret Simpan dels att f.n. något avtal icke kunnat träffas 



med P.R.Nilsson om inredning av vissa lägenheter enligt nämndens beslut den 15 nästlidne 

september. 

Av skrivelsen inhämtades vidare att vindsrummet i g:la rådhuset icke kunnat enligt 

drätselkammarens beslut tagas i bruk för bostadslöses räkning av skäl att domkapitlet, som 

förhyrt rummet i fråga, icke vill avstå detsamma. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att då av stadskamrerarens skrivelse framgick att 

ytterligare 7 st. familjer, som anmält sig sakna bostad, icke kunnat beredas sådan inom 

staden eller i Bergviken, utan måst hänvisas till lediga, delvis långt avlägset belägna 

lägenheter å Mjölkudden, förhyra en i ortstidningarna utbjuden lägenhet om 1 järnspisrum 

med varmskrubb vid Fredsgatan 6. 

 

§12. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av J.L.Edlund gjord anhållan att få 

av staden köpa den del av vreten n:r 700, som å vidlagd karta är betecknad med röd färg och 

innehåller 311.0 kvm. 

Vid föredragning av stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande antecknades, att sökanden, 

som vore ägare till större delen av vreten n:r 420-421 å Mjölkudden, önskade förvärva 

ifrågavarande skogsmark av staden för att därå uppföra en loge, som han eljest skulle 

nödgas placera å sin odlade mark; och tillstyrkte stadsingenjören att det begärda 

markområdet måtte försäljas till honom till ett pris av 1200 kronor pr har inclusive växande 

skog eller mot en köpeskilling av 37 kronor 32 öre. 

Efter anteckning vidare, att vreten i fråga utgjorde donationsjord, för vars försäljning Kungl. 

Maj:ts tillstånd avfordras, beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige 

ville till sökanden utarrendera området på 10 år mot en avgift av 2 kronor pr år samt i övrigt 

mot följande villkor nämligen 

att han inlöser den å området växande skogen efter av jägmästarens i Bodens revir gjord 

värdering samt 

att han bryter och iståndsätter ny väg i den mån det utarrenderade området borttager den 

gamla, därförbi gående vägen. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av lokomotivföraren C.A.Persson 

ingiven skrivelse med anhållan att få på vissa angivna villkor arrendera en tomtplats å 

Svartöudden vid Lövskatafjärden för uppförande av en bostad. 

Sedan sökanden i skrivelse till drätselkammaren med meddelande att han under hand 

erhållit kännedom om att den tomt, som han hos stadsfullmäktige hade anhållit att få 

arrendera, inginge i ett område, som komme att disponeras för annat ändamål, gjort 

anhållan, att kammaren ville hos stadsfullmäktige förorda, att han i stället för förenämnda 

tomt å Svartön finge arrendera en tomt å Stadshertsön, hade stadsingenjören i till 

drätselkammaren avgivet yttrande anfört, att då den i ansökan avsedda tomtplatsen, 

utgörande del av vreten n:r 200, är belägen intill de tvenne upplåtelser, staden förut gjort, 

och i omedelbar närhet till den i enskild hand befintliga vreten n:r 1, av vilken redan 4 

tomter blivit avstyckade och bebyggde, samt är ganska lågt belägen och icke fullt lämplig till 

byggnadsplats, ansökningen måste av honom trots rådande bostadsbrist avstyrkas; och 

anförde stadsingenjören vidare att om området dock komme att upplåtas på i ansökan i 

övrigt föreslagna villkor, arrendeavgiften 12 kronor är för låg och torde böra utgå med ett 

belopp av 20 kronor. 



Efter anteckning vidare att stadsfullmäktige den 10 september 1914, § 4, på 

drätselkammarens förslag avslagit tvenne enahanda ansökningar på skäl dels att området 

ifråga vore olämpligt till byggnadsplats dels att ett dylikt förstadsbyggande vore onödigt och 

skadligt samt icke borde uppmuntras, då ett tillräckligt antal tomter, lämpliga för 

egnahemsbyggande, finnas tillgängliga i Östermalm och nya stadsdelen väster om 

järnvägen, beslutade nämnden att med återställande av remisshandlingen hemställa att 

stadsfullmäktige måtte avslå ansökningen. 

 

§14. 

Sedan fortifikationsbefälhavaren i Boden under hand hos drätselkammarens ordförande 

anhållit om uppgift å vilken ersättning armén har att påräkna för den förlust, staden åsamkat 

den genom framdragande av Luleå stads kraftledning till pumpstationen vid 

Gammelstadsviken, hade jägmästaren i Bodens revir på begäran av stadskamreraren 

inkommit med förslag till den ersättning staden bör betala mot rätt för staden att för all 

framtid få disponera den mark, varöver ledningen går, i dess kala tillstånd. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsingenjören för 

yttrande. 

 

§15. 

Enär det visat sig att den ström, staden får från Sikfors icke är tillräcklig för dess behov 

under månaderna oktober-februari och att dessutom stadsfullmäktiges beslut den 12 juni och 

11 september 1913 om fri ström under ett år för ny installation i våning om högst 2 rum och 

kök, då installationen tillika är avsedd för högst 4 glödlampor, i hög grad missbrukas av 

allmänheten, hade elektricitetsverkets föreståndare i skrivelse till drätselkammaren 

föreslagit, att kammaren ville föranstalta därom, att detta stadsfullmäktiges beslut måtte 

upphävas. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bestämmelsen om fri ström under ett år 

för ny installation i våning om högst 2 rum och kök, då installationen tillika är avsedd för 

högst 4 glödlampor, skall avse våning bestående av 2 rum och kök, 1 rum och kök eller 

endast kök. 

 

§16. 

Sedan magistraten infordrat drätselkammarens yttrande i fråga om av J.Hellman m.fl. 

anförda besvär över drätselkammarens den 3 juli, § 3, och 7 september, § 29, innevarande år 

fattade beslut att på arrende under 5 år till Robertsviks Ångsåg upplåta ett område vid 

Skutviken nedanför Bergviken till plats för träkolning, beslutade drätselkammaren vid 

föredragning av ärendet att bemyndiga ledamöterna distriktschefen C.A.Schultz och 

redaktören H.Fernlund att å drätselkammarens vägnar avgiva den äskade förklaringen; och 

skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna dem såsom fullmakt. 

 

§17. 

Föredrogs av stadsingenjören uppgjord överlåtelsehandling och karta å det genom 

stadsfullmäktiges beslut den 11 mars 1916 kronan erbjudna område om 16090.14 kvm till 

utvidgning av seminarietomten; och beslutade nämnden att handlingarne skulle efter 

granskning av nämndens ordförande översändas till länsstyrelsen. 

 

§18. 



Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av hamndirektionen 

gjord framställning att stadsfullmäktige måtte av hamnens disponibla medel bevilja dels ett 

anslag av 170000 kronor, dels behövliga medel för inköp av tomten n:r 7 i kvarteret Ripan i 

och för upppförande av en hamnförvaltningsbyggnad m.m. 

I hamndirektionens framställning uttalades att hamnens disponibla medel den 1 januari 1916 

uppginge till kronor 220,196:33 och att inkomsterna även framdeles torde med ganska stor 

visshet täcka utgifterna. 

Tekniska nämnden, som konstaterat att hamndirektionen vid sagda dato hade ett belopp av 

212196 kronor 33 öre innestående hos drätselkontoret under rubriken ’reserverade 

hamnmedel’, har ansett det av betydelse att få utrönt i vad mån denna tillgång utgjorde 

överskott på egentliga hamnmedel eller på muddringsavgifter för Tjuvholmssundet. En 

utredning härom har ock på under hand gjord begäran verkställts av hamnkontoret. 

Utredningen, som på angivna skäl omfattat tiden från den 1 januari 1908, har givit vid 

handen att av överskottsbeloppet härröra 171160 kronor 96 öre från egentliga hamnmedel 

och 41055 kronor 37 öre från Tjuvholmssundet. 

Då efter allt att döma även innevarande års seglation bör ha givit ett rätt betydande 

överskott av egentliga hamnmedel, synes hamnen alltså äga tillräckliga tillgångar för 

uppförande av den ifrågasatta förvaltningsbyggnaden och bibehållande av nödiga reserver 

till täckande av möjliga underskott ett kommande år, utan att man behöver ingå på den mera 

svårlösliga frågan, huruvida och på vilka villkor även Tjuvholmssundets överskottsmedel 

skulle kunna tagas i anspråk för byggnadsändamålet. 

Även om sålunda genom – såsom hamndirektionen framhåller – oförutsedda 

omständigheter medel finnas tillgängliga för byggnadens uppförande utan ekonomisk 

uppoffring av samhället, anser tekniska nämnden det dock nödvändigt att 

räntabilitetssynpunkten icke lämnas alldeles ur räkningen vid ett beslut i ärendet- 

De av stadsbyggmästaren föreslagna hyresbeloppen uppginge till sammanlagt 9100 kronor, 

varvid i förmånerna ingick fri uppvärmning. Ehuru hamndirektionen härtill lagt fritt lyse, 

har den ansett nödvändigt att sänka hyrorna för hamnens funktionärer med 900 kronor, 

motiverande detta med att de eljest ej skulle stå i proportion till vederbörande löner. 

Någon utredning om kostnaderna för det fria värmet och lyset samt alltså om de verkliga 

hyresbeloppen föreligger icke. Tydligt är emellertid att om till dessa kostnader läggas 

underhålls- m.fl. kostnader, återstår blott ett ringa belopp till förräntning av det i byggnaden 

nedlagda kapitalet. Orsaken härtill är givetvis det slösaktiga sätt, varpå det tillgängliga 

utrymmet inom byggnaden disponerats. 

Till bottenvåningen ha exempelvis förlagts tvenne väntrum om respektive 26 och 22 kvm. 

golvyta, medan blott ett kan anses av behovet påkallat. Det ena kan ju visserligen anses 

lämpligt som reserv för framtida utrymmesbehov. Hamnmästarens lägenhet en trappa upp 

skulle enligt de bestämmelser, Statens Järnvägar tillämpa vid förhyrning åt sina tjänstemän, 

svara mot 7 rum och kök. Gårdsbyggnadens vind borde med fördel kunna tillvaratagas för 

bostadslägenheter. Takkonstruktionen är alltför storslagen och verkar för tung för en 

byggnad av ej större dimensioner. Ifrågasättas måste, huruvida i dess ställe byggnaden 

borde tillökas med en fjärde våning. 

En följd av det sätt, varpå utrymmet tillvaratagits, och tillika av principen att ställa hyrorna i 

proportion till vederbörandes löner och ej till lägenheternas storlek eller bekvämlighet, är 

vidare den att de påtänkta hyrorna verka synnerligen ojämnt. Frånser man hamnens och 

sjömanshusets lokaler, som fått på sig lejonparten av kostnaderna, växla hyrorna pr kvm. 



golvyta från Kr. 4:35 i den största lägenheten till Kr. 7:- i en av de mindre, en ojämnhet som 

icke är rättvisa. 

Tekniska nämnden förbiser icke de svårigheter för utrymmets tillvaratagande, som uppstått 

därigenom att å ena sidan tomtens läge fordrade en byggnad av viss storlek och å den andra 

ovisshet måste råda om möjligheten att i byggnaden inrymma lokaler utöver de nu i 

förslaget inpassade. Nämnden anser likvisst omöjligheter icke föreligga för bättre 

tillvaratagande av utrymmet, exempelvis genom anordnande av upplagsmagasin under 

gårdsbyggnaden och dess fortsättning till gatan, genom reduktion av vissa 

bostadslägenheter till bättre överenstämmelse med vederbörandes löner samt genom 

beredande av bostadslägenheter åt hamnens mera fasta arbetare i de utrymmen, som kunna 

vinnas å gårdsbyggnadens vind samt eventuelt även genom att påöka huvudbyggnaden 

med en fjärde våning. Särskilt i dessa tider, då bostadsbristen ställer staden inför svåra 

problem, synes det nödvändigt att om möjligt skjuta fram sistnämnda synpunkt, vilken ock 

bör äga betydelse för hamnen såsom betryggande åt densamma en varaktig arbetarestam. 

Utan att finna nödigt att nu ingå på de detaljanmärkningar, till vilka de föreslaget åtföljande 

ritningarna eljest kunna ge anledning, vill tekniska nämnden alltså föreslå stadsfullmäktige 

att återremittera ärendet till hamndirektionen för uppgörande av nya ritningar och 

kostnadsförslag med beaktande av de synpunkter, som ovan framlagts. 

 

§19. 

Sedan upplysts att Rickard Säfbom till enskild person försålt den staden under hand till 

inköp erbjudna fastigheten n:r 466 i kvarteret Trasten, beslutade nämnden att icke expediera 

sitt i ärendet den 4 september 1916, § 5, fattade beslut. 

 

§20. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat bostadskommitténs förslag till 

bildande av kooperativ förening, beslutade nämnden att handlingarne i ärendet skulle 

delgivas nämndens ledamöter i tur och ordning. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 6/10 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Hellsten, Åhrström samt förste provinsialläkaren Liedholm. 

 

§1. 

Protokollet för den 7 september 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 



Sedan stadsfullmäktige till nämnden för utredning återremitterat en från sjuksköterskan vid 

epidemisjukhuset inkommen framställning om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll 

åt personal och patienter vid sjukhuset, beslutade nämnden anmoda sköterskan att inkomma 

med uppgift å de livsförnödenheter, som användas i hushållet, jämte prisstegringen å 

desamma sedan krigsutbrottet år 1914. 

 

§3. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges beslut den 31/8 1916, § 21, rörande anslag till en 

skoltandklinik. 

 

§4. 

Sedan tillsyningsmannen anmält, att fru Erica Burman ännu icke efterkommit nämndens vid 

sammanträde den 8 juni 1916 meddelade föreläggande att inom en månad efter av beslutet 

erhållen del vid vite av 50 kronor hava låtit uppsnygga rökrummet i korvfabriken m.m., 

beslöt nämnden anmäla förhållandet till allmänna åklagaren med hemställan, att han ville 

föranstalta om vitets utdömande. 

 

§5. 

Till handlingarna lades: 

1) Tillsyningsmannens rapport angående matvarubutiken i J.V. och G.A.Blomqvists 

fastighet; samt 

2) tillsyningsmannens rapport för augusti månad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl. 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 4 oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, Wahlgren och stadsingenjören. 

 

§71. 

Protokollet för den 6 september 1916 föredrogs och justerades. 

 

§72. 

Hos byggnadsnämnden hade änkan Margreta Pettersson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning förändra boningshuset å tomt n:r 137 i kvarteret Råttan. 

Som de ansökta förändringsarbetena vore att hänföra till nybyggnad och tomten icke vore 

reglerad beslöt nämnden avslå framställningen. 

 

§73. 



Hos byggnadsnämnden hade J.H.Tennman anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta inreda tvenne verkstadslägenheter samt tillbygga en förstugukvist till 

uthusbyggnaden å tomt n:r 24a i kvarteret Örnen. 

Sedan såväl Luleå stad som ägaren till angränsande tomt, direktör Georg Andersson, 

förklarat sig icke hava något att erinra emot att sökanden upptoge fönster till full storlek 

emot deras fastigheter, beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§74. 

Hos byggnadsnämnden hade E.P.Lantz m.fl. anhållit om tillstånd att få hava ett 

varumagasin å tomt n:r 3 i kvarteret Aborren kvarstående, intilldess en å samma tomt 

påbörjad nybyggnad vore uppförd. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att magasinet 

borttoges före den 1 oktober 1917. 

 

§75. 

Hos byggnadsnämnden hade A.Backlund anhållit om tillstånd att få inreda eldstadsrum i 

andra våningen i boningshuset å tomt n:r 223 i kvarteret Forellen. 

Som ifrågavarande rum icke hade större höjd än 2.35 meter, beslöt nämnden avslå 

ansökningen. 

 

§76. 

Hos byggnadsnämnden hade statens järnvägstrafiks änke- och pupillkassa anhållit om 

tillstånd att få i enlighet med ingivna ritningar och tomtkarta uppföra sopkurar å tomt n:r 7 i 

kvarteret Sillen. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§77. 

Hos byggnadsnämnden hade H.A.Bergman anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett uthus å tomt n:r 16 i kvarteret Hästen. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§78. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd 

att få i ett rum i mangårdsbyggnaden å tomt n:r 28 i kvarteret Falken nedriva en kakelugn 

och i stället där insätta en kokspis. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens och stadsingenjörens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

 

§79. 

Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en kasern å tomt n:r 13 i kvarteret 

Gumsen. 



Som den av stadsfullmäktige antagna stadsplanen över nämnda område ännu ej fastställts av 

Kungl. Maj:t och sökanden ej visat sig hava vederbörligt tillstånd att det oaktat bebygga 

tomten i fråga, beslöt nämnden med stöd av § 5 i lag angående stadsplan och tomtindelning 

avslå ansökningen. 

 

§80. 

Konungens Befallningshavande hade infordrat nämndens yttrande över de besvär 

barberaren E.Nilsson anfört över nämndens beslut den 2 augusti 1916, § 57, med anledning 

av Nilssons ansökan att få inreda ett hembageri i uthusbyggnaden å tomt n:r 360 i kvarteret 

Kycklingen. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden att med överlämnande av stadsingenjörens i 

ärendet avgivna yttrande, av vilket framgår, att förändringen ej kunde vara av ringa 

omfattning, och under åberopande i övrigt av de skäl nämnden vid beslutets fattande anfört, 

hemställa om avslag å besvären. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§81. 

Konungens Befallningshavande hade i skrivelse till nämnden anhållit att nämnden ville 

lämna fullständig uppgift å det åtgärder, som jämlikt kungl. Kungörelserna den 31 augusti 

1907 och den 19 november 1915 vidtagits beträffande förslag till ny stadsplan över södra 

hamnområdet, därvid skulle särskilt angivas, huruvida och i vad mån stadsfullmäktiges 

beslut den 26 mars 1915 rörande nämnda stadsplaneändring innebure ändring eller 

jämkning i det ändringsförslag, som av stadsfullmäktige antogs den 12 september 1912. 

Sedan antecknats att stadsfullmäktige ovannämnda beslut av den 12 september 1912 icke 

torde vara gällande, sedan stadsfullmäktige den 26 mars 1915 godkänt nytt fullständigt 

förslag i saken, varför kungörelse jämte föreskriven underrättelse till vederbörande 

tomtägare ånyo torde böra utfärdas, innan byggnadsnämnden låter remisshandlingarne 

återgå till Konungens Befallningshavande, beslutade nämnden att i föreskriven ordning i 

ortstidningarna införa ny kungörelse rörande ifrågavarande stadsplaneändring samt lämna 

vederbörlig underrättelse till tomtägarna. 

 

§82. 

Hos byggnadsnämnden hade byggmästaren C.A.Flemström anhållit om tillstånd att få 

uppföra ett provisoriskt skjul om 5 meters längd, 3 meters bredd och 2,5 meters höjd å tomt 

n:r 2 i kvarteret Flundran. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att skjulet 

borttoges, då nämnden så påfordrade. 

 

§83. 

Uppdrogs åt stadsingenjören att för en kostnad ej överstigande 100 kronor låta komplettera 

registret till byggnadsnämndens diarium. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt den 15/11 16. 

På nämndens vägnar 



Axel E.Fagerlin.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6 

oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 2 innevarande oktober. 

 

§2. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare under hand infordrat anbud å leverans av 

strömbegränsare för 2-ledare 220 volt likström hade följande elektriska bolag inkommit med 

offert: 

 

Siemens Schuckert, 75 st., typ S3, fritt Luleå, utan förbindelse, fabrikationstid c:a 4 veckor 

efter orders ingång och kompensationsformaliteternas ordnande  

 Mark 10:- 

Allmänna Svenska, 75 st., typ S3, fritt Luleå utan förbindelse, fabrikationstid c:a 4 veckor 

efter orders ingång och kompensationsformaliteternas ordnande  

 Kr. 7:- 

Allmänna Svenska, 100 st., av Bergmanns fabrikat, typ S, netto för leverans fritt förtullat 

Luleå incl. emballage, leveranstid sannolik 10 á 12 veckor  

 Kr. 6:50 

Luth & Rosén, 75 st., Siemens tillverkning, fritt Stockholm excl. Emballage, leveranstid 6 á 8 

veckor med reservation, offerten gällande omgående och utan förbindelse 

 Kr. 9:25 

 

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att, erhuru vid betraktande av nuvarande 

kurs å mark Siemens Schuckerts anbud måste vara lägst, antaga det av Allmänna Svenska 

avgivna anbudet å 100 st. strömbegränsare av Bergmanns fabrikat, vilket fabrikat vid 

användning av elekektricitetsverket visat sig bättre passa för våra förhållanden här uppe än 

Siemens. 

 

§3. 

Sedan stadsingenjören under hand infordat offert å 350 meter 150 m/m gjutna, heltjocka, 

asfalterade muffrör, hade följande anbud inkommit, nämligen 

 

Wikman & Wiklund, 350 meter muffrör, provade för 20 atm. tryck, i längder om 4 meter, 

leverans omgående från lager, pris Kr. 9:30 pr löpmeter – 5 % rabatt. 

AB Wilh. Sonesson & C:o, 350 meter muffrör, provade med 20 atm. tryck, i längder om 4 

meter, vägande c:a 39 kg., fritt Malmö med omgående leverans från lager, pris Kr. 6:12 pr 

meter. 



Axel Rydén, 350 meter muffrör i längder om 4 meter, fritt banvagn eller fritt ombord 

Stockholm, omgående leverans från lager, offerten fast inom 6 dagar, pris Kr. 6:65 pr meter. 

 

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden, att för vinnande av snabbare leverans antaga 

det av Axel Rydén avgivna anbudet även om detta, sedan Sonessons anbud ökats med den 

högra frakten, vore något högre än det förenämnda. 

 

§4. 

Föredrogs ’protokoll, fört vid öppnande av anbud å arrendering av Edefors’ laxfiske…’ Bil. 

2/1916. 

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga det av handlanden J.P.Sjödin i 

Stockholm avgivna anbud å fisket för 5 år f.o.m. 1 maj 1917 för en arrendeavgift av 5150 

kronor pr år på de villkor, som framgår av den av drätselkammaren i tidningarna införda 

kungörelsen den 19 september 1916; och skulle arrendeavgiften betalas med halfva beloppet 

senast 1 juni och resten senast 1 december hvarje år. 

 

§5. 

Luleå Arbetarekommun hade med överlämnande av protokollsutdrag angående utverkande 

av rätt för den fattigare befolkningen att å allmänna och enskilda skogar i stadens närhet få 

för eget behov uppsamla och hemföra på marken liggande grenar och vindfällen anhållit att 

drätselkammaren ville fortast möjligt upptaga framställningen till behandling. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, som ansåg en sådan anordning 

vara den bästa för tillmötesgående av ifrågavarande framställning, att ingå till jägmästaren i 

Bodens revis med hemställan att han ville i den mån han anser det lämpligt anordna 

exkursioner för uppsamling av torra grenar etc. å stadens skog; och skulle protokollet i 

denna del omedelbart justeras. 

 

§6. 

Föredrogs Allmänna Svenska Elektriska AB:s räkning å diverse extra arbeten vid utförande 

av elektrisk anläggning i vattenledningsverkets pumpstation; och skulle räkningen, därest 

herr Sjöstedt efter granskning fanns densamma vara utan anmärkning, likvideras av 

drätselkontoret. 

 

§7. 

Sedan stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren bl.a. meddelat, att 

bankvaktmästaren P.R.Nilsson numera förklarat sig villig att på samma villkor, som fru 

Sundling, inreda 2 av de tre föreslagna vindslägenheterna om 1 rum och kök, den ena i 

fastigheten n:r 9 och den anda i fastigheten n:r 10, båda i kvarteret Vargen, beslutade 

nämnden att för sin del godkänna överenskommelsen. 

Nämnden beslutade vidare att vidtaga följande åtgärder 

att uppdraga till stadsingenjören att flytta vattenkastaren i Fredsgatan från Vattugatan till 

lämplig plats i vattenledningens ända i Fredsgatan för en kostnad av c:a 75:- kronor; 

att omedelbart tillbygga rökgången i Östra baracken för de provisoriska bostäderna; 

att bemyndiga stadskamreraren och stadsingenjören att efter prövning i varje fall gå i 

författning om inredning av skåp, uppsättning av dörrar, hyllor, m.m. jämte målning, där så 

visade sig behövligt för vinnande av mera trevnad i de provisoriska bostäderna. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 



 

§8. 

Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att omedelbart gå i författning om 

utförandet av arbetet med anläggning av ljusledning samt vatten- och avloppsledning till 

Bergviken i den omfattning stadsfullmäktige därom fattat beslut. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 3/11 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 9 

oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström, Nilsson och Lindqvist. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 27 nästlidne september. 

 

§2. 

Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 10 nästlidne juli till stadsfiskalen remitterat 

poliskonstapeln B.G.Jonssons begäran om ersättning för liden förlust vid utkallning till 

krigstjänstgöring, hade stadsfiskalen nu inkommit med yttrande i ärendet, däri han förslår 

att sökanden måtte erhålla ersättning för första perioden av krigstjänstgöringen i enlighet 

med av överkonstapeln Axel Strand upprättad P.M. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att remittera ärendet till 

magistraten. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av änkefru Anna Hagerén gjord 

anhållan om befrielse från betalningsskyldighet av den kommunalskatt, som 1915 påförts 

hennes avlidne man och som framdeles kommer att påföras, beslutade ekonominämnden att 

remittera ansökningen till stadsfogden för yttrande särskilt beträffande boets ställning. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Frälsningsarméns 

slumstation gjord anhållan om ett ökat anslag av 500 kronor för år 1917, beslutade 

ekonominämnden vid föredragning av ärendet att i enlighet med vad stadskamreraren i sitt 

yttrande till drätselkammaren föreslagit hos stadsfullmäktige tillstyrka att fullmäktige ville 

för år 1917 bevilja slumstationen ett ökat anslag av nämnda belopp för upprätthållande av 

slumverksamheten inom staden. 



Nämnden beslutade vidare att föreslå att redogörelse för användningen av medlen skall 

lämnas till fattigvårdsstyrelsen, i vilkens utgiftsstat för nästkommande år anslaget i likhet 

med år 1916 borde upptagas. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Luleå Järnverks AB 

inkommen skrivelse med anhållan att fullmäktige ville med stöd av Kungl. Kammarrättens 

utslag den 24 maj 1916 förständiga vederbörande kommunala verk att till bolaget återbära av 

detsamma för högt erlagda utskylder till kommunen för år 1914. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att med återställande till 

stadsfullmäktige av handlingarne i ärendet meddela fullmäktige att nämnden icke anser sig 

kunna tillstyrka bolagets framställning, enär utslaget i fråga blivit av drätselkammaren 

överklagat hos Kungl. Maj:t. 

 

§ 6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för tekniska skolan 

gjord anhållan att fullmäktige måtte till anordnande av populär-vetenskapliga föreläsningar 

under år 1917 bevilja tekniska skolans föreläsningsanstalt samma anslag som under 

innevarande år eller en summa av 600 kronor, beslutade ekonominämnden vid föredragning 

av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till styrelsens förenämnda anhållan. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne stadsfullmäktiges protokoll den 31 nästlidne augusti 

beträffande de i §§ 7, 9, 15, 20, 23 och 24. 

 

§8. 

Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 31 nästlidne augusti, § 12, varigenom 

fullmäktige beslutat att med bifall till herr Wallins motion i saken en efteruppbörd av 1916 

års pensionsförsäkringsavgifter skall ske medelst av drätselkammaren utsedda inkasserare, 

manliga eller kvinnliga, genom personliga besök hos vederbörande avgiftspliktiga och deras 

arbetsgivare, beslutade nu ekonominämnden 

att anställa 3 st. inkasserare, vilka skola utses av ordföranden och stadskamreraren 

gemensamt; 

att inkasserare skall ställa borgen av 200 kronor; 

att redovisning av uppburna pensionsavgifter skall ske var fjortonde dag; 

att inkasserare skall för varje pensionsavgift av 3 kronor, han uppbär, åtnjuta 30 öre i 

ersättning, vilket belopp avdrages vid redovisningen. 

Nämnden beslutade vidare att den tid, under vilken denna inkassering skall ske, begränsas 

till 2 månader. 

 

§9. 

Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 31 nästlidne augusti, § 22, varav 

framgår, att fullmäktige godkänt drätselkammarens förslag till sådan omreglering av 

kontorsskrivarebefattningen å drätselkontoret, att densamma alternativt kan besättas med 

kvinnlig innehavare, i vilket fall arvodet skall utgöra 1500 kronor, därav 1200 kronor i lön 

och 300 kronor i tjänstgöringspenningar, hade stadskamreraren i skrivelse till 

drätselkammaren föreslagit att ekonominämnden ville föreslå samfällda drätselkammaren, 



att kammaren ville till kontorsskrivaren f.o.m. den 1 nästkommande november utse fröken 

Elsa Johansson. 

Efter anteckning att fröken Johansson, som genomgått 8-klassigt läroverk, använts å 

drätselkontoret dels c:a 5 månader som kontors- och skrivbiträde dels under c:a 5 månader 

under vakans upprätthållit kontorsskrivarebefattningen å drätselkontoret samt att hon av 

stadskamreraren erhållit goda vitsord för sin tjänstgöring å kontoret, beslutade 

ekonominämnden att med bifall till stadskamrerarens hemställan hos samfälld 

drätselkammare föreslå att kammaren ville utse fröken Johansson till kontorsskrivare å 

drätselkontoret f.o.m. den 1 nästkommande november. 

Häremot reserverade sig herr Axel Nilsson, som ansåg att ansökningar bort infordras å 

tjänsten i fråga. 

 

§10. 

Sedan A.Holm till drätselkammaren överlämnat Kungl. Maj:ts utslag i mål mellan 

J.O.Öhman och Luleå stad angående skadestånd m.m., i vilket Holm fört stadens talan, 

beslutade nämnden att till Öhman utbetala utdömda belopp dels för skadestånd 1500 kronor 

dels för ersättning för dennes kostnader i rådstuvurätten 1200 kronor eller summa 2700 

kronor. 

Nämnden beslutade vidare att utanordna likvid för ombudets räkning i målet, Kr, 83:-. 

 

§11. 

Föredrogs ’protokoll fört vid öppnande av för Luleå brandkår infordrade anbud för 1917 den 

30 september 1916…’ Bil. 3/1916. 

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga följande: 

å hö: Abel Eriksson, brandkårens behov under år 1917, 13 öre pr kg. 

å råghalm: Edvin Nordlander, omkring 3000 kg. slagtröskad halm, levererad fritt 

brandstationen under år 1917, 7 öre pr kg. 

å uniformskläder: Johan Olsson, kavaj, byxor och väst av fin komiss enl. prov I. pris resp. 52, 

28 och 15 kronor, tillhopa 95 kronor, spetsbyxor och kappa av grov komiss enligt prov II 25 

resp. 75 kronor. 

å skoning av hästar: Anders Hagerman, nyskoning alla fötter med grepskor pr gång Kr. 5:50, 

nyskoning alla fötter med vanliga skor Kr. 4:50, omläggning av skor å alla fötter Kr. 2:75, 

likvid pr månad. 

å skurning: Anna Espling, 15 kr. pr månad incl. vår- och höstrengöring samt 

fönstertorskning, skurning av bostadslogement och tamburen 1 gång i veckan, av trappor 

och avträde 1 gång i månaden. 

 

Nämnden beslutade vidare 

att avslå anbuden å kosthållning för brandmanskapet och å leverans av havre, 

att uppdraga till  brandchefen att under nästkommande december infordra nya anbud å 

kosthållning för brandmanskapet att underställas drätselkammarens prövning, 

att uppdraga till brandchefen att under hand uppköpa behövligt parti havre, dock icke till 

högre pris än 22 ½ öre pr kg., 

att uppdraga till brandchefen att under hand till billigaste pris anskaffa skodon, pelsmössor 

och sommarmössor, å vilka artiklar något anbud icke inkommit, 

att beträffande ved, å vilket anbud ej inkommit, uppskjuta upphandling därav tillsvidare, 

samt 



att beträffande skolagning uppdraga till ordföranden och brandchefen att, sedan de båda 

anbudsgivarne å skolagning, P.O.Sundqvist och A.Sundqvist, fått tillfälle att i vissa 

avseenden närmare specifisera sina anbud, efter prövning antaga det för brandkåren 

fördelaktigaste. 

 

§12. 

Sedan brandchefen jämte eget yttrande till drätselkammaren översänt en från 

reservbrandkåren till stadsfullmäktige ställd ansökan om ökade löneförmåner och viss 

bestämd ersättning vid olycksfall, beslutade nämnden att remittera framställningen till 

lönenämnden med anhållan om yttrande i ärendet. 

 

§13. 

Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren anmält, att stadens arbetslöshets- och 

hjälpkommitté, som å drätselkontoret under år 1914 uppburit 150 kronor, under år 1915 2000 

kronor och under innevarande år 900 kronor, till drätselkontoret i statsbidrag återlevererat 

endast 319 kronor 60 öre år 1915, varför stadens utlägg f.n. utgör 2731 kronor 40 öre i stället 

för normalt 1525 kronor 20 öre, under förutsättning att samtliga å drätselkontoret lyftade 

medel äro utbetalda, och ansåg stadskamreraren och den innormalt låga inleveransen till 

drätselkontoret måste bero antingen på att kommittén försummat att redovisa sina 

utbetalningar hos vederbörande eller på uraktlåten revision eller ock på att af kommittén 

uppburna statsbidrag icke såsom förut inlevereras till drätselkontoret. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att anhålla att kommittén ville till 

drätselkammaren inkomma med förklaring över det anmärkta förhållandet. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Nordin och Hjelm ävensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollen för den 12 och 23 september 1916 upplästes och justerades. 

 

§2. 

J.Landström å ångfärjan Trafik hade anhållit om ett lönetillägg för år 1916 å 300 kronor. 

Hamnmästaren hade i infordrade yttranden, under påpekande att arvodet till Landström, 

vilken tjänstgjorde som reservbefälhavare, utgjorde allenast 1200 kronor för år hemställt om 

bifall till framställningen. 



Vidare hade Hamnmästaren anfört, att , sedan färjningen inrättats så att vakttjänst krävdes 

dygnet om, minst tre personer kompetenta att föra färjan och tre personer kvalificerade att 

sköta maskinen erfordrades. Landström, vilken innehade såväl befälhavare som 

maskinistcertifikat för fjärde klassens passagerarefartyg, hade under den tid, han varit å 

färjan anställd, visat sig skötsam, duglig och redbar varföre Hamnmästaren hemställt att 

Hamndirektionen måtte utverka att Landström överfördes till ordinarie stat. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen dels att för innevarande år bevilja 

Landström ett lönetillägg å 300 kronor dels ock att hos Stadsfullmäktige göra hemställan att 

den tjänst, som av Landström bestredes, måtte från och med år 1917 uppföras å ordinarie stat 

i lönegrupp III. 

I samband härmed beslöts likaledes att hos Stadsfullmäktige hemställa, att befattningarna 

som befälhavare å ’Balder’ och ’Trafik’ ävensom muddermästaretjänsten måtte i staten 

överföras till lönegrupp II, då det icke kunde anses rimligt att dessa befattningar med det 

ansvar, som påvilade deras innehavare, jämställdes med de, som i övrigt upptoges under 

löngrupp III i lönestaten. 

 

§3. 

’Samtliga vid kajbygget i Luleå hamn anställda arbetare’ hade anhållit om 5 öre förhöjning i 

timpenningen. 

I infordrat yttrande hade Hamnmästaren, då sökandena redan lämnat sin anställning vid 

hamnen, hemställt om avslag i framställningen. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att på de skäl, som av Hamnmästaren 

anförts, lämna framställningen utan avseende. 

 

§4. 

Föreståndarinnan för kabinettet i Saluhallen Anna Norlin hade anhållit att till henne 

utgående ersättning för städning å kabinettet måtte höjas med skäligt belopp. 

På Hamnmästarens tillstyrkande beslöt Hamndirektionen att höja ersättningen till Norlin för 

nämnda arbete till 20 kronor i månaden. 

 

§5. 

Till Hamnmästaren remitterades en framställning från Fastighets A.B. Spiggen rörande 

förlikning i rättegången om det s.k. Oskarsvarv. 

 

§6. 

Drätselkammarens protokoll rörande upplåtelse av kolningsplats i Bergviken föredrogs och 

lades till handlingarna. 

 

§7. 

Stadsfullmäktiges godkännande av Hamndirektionen åtgärd att för innevarande års 

seglation anställa två e.polismän föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§8. 

Elektriska A.B.Frams anmälan att elektriska belysningsanläggningen å färjan vore färdig till 

avsyning föranledde, med hänsyn därtill, att arbetet redan vore avsynat, icke till någon 

åtgärd. 

 



§9. 

En anmälan från stadens tidningar om förhöjda annonspriser föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§10. 

Uppdrogs åt Hamnmästaren att besvara en av Kungl. Socialstyrelsen gjord förfrågan om 

eventuellt vidtagna åtgärder till dyrtidens lindrande. 

 

§11. 

Befälhavaren å ångaren Balder E.A.Sundström hade anhållit att Hamndirektionen måtte åt 

honom anskaffa lämpligt ytterplagg att användas under tjänstgöringen den kallare årstiden 

och lämnade Hamndirektionen, med bifall till framställningen, Hamnmästaren i uppdrag att 

anskaffa dyligt ytterplagg. 

 

§12. 

En framställning från maskinisten å ångaren Balder C.L.Malmström om att få komma i 

åtnjutande av sitt 3dje ålderstillägg från och med år 1916 remitterades till Hamnmästaren för 

yttrande. 

 

§13. 

Hamnmästarens kassarapport för sistlidne september månad föredrogs och lades med 

godkännande till handlingarna. 

 

§14. 

Föredrogs och godkändes förslag till skrivelse till Drätselkammaren i anledning av 

Stadskamrerarens skrivelse till Kammaren i fråga om fullständigt skiljande av Hamnens 

förvaltning från Stadens. 

 

§15. 

Beslöts, att, då det visat sig omöjligt att på närmare håll kunna anskaffa gödsel för hamnens 

plantering, från Malmberget inköpa 20 m3 gödsel. 

 

§16. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Hilding Glimstedt 

Justerat den 6/11 1916. 

Gustav Burström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid folkskolestyrelsens sammanträde den 13 okt. 1916. 

 



Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, G.Nyberg, D.Andersson o 

O.E.Wester, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr O.Åhström och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Folkskolläraren A.Forsén hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under en 

månad, räknat från den 16 sept. Folkskolestyrelsen biföll denna anhållan. 

 

§3. 

Överläraren anmälde att småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle och seminarieadjunkten 

ex. folkskolläraren Arvid Serner uppehållit undervisningen i hr Forséns klass under tiden 17 

sept. – 7 okt. och att från sist nämnda dag ex. folkskolläraren Hj.Lovén tjänstgjort som 

vikarie. Folkskolestyrelsen godkände dessa åtgärder och förordnade hr Lovén att tills vidare 

under hr Forséns ledighet uppehålla tjänsten. 

 

§4. 

Småskollärarinnan Selma Berglund hade med stöd av läsårsbetyg anhållit om tjänstledighet 

under en månad, räknat från och med den 9 okt. Folkskolestyrelsen biföll framställningen. 

 

§5. 

Till vikarie för fröken Selma Berglund antogs småskollärarinnan fru Hanna Granström. 

 

§6. 

Från Kungl. Folkskolöverstyrelsen hade inkommit en skrivelse i vilken överstyrelsen efter en 

längre motivering riktade en vädjan till folkskolestyrelsen att snarast möjligt taga i 

övervägande huruvida icke förhållandena inom skoldistriktet påkallade en framställning till 

vederbörande anslagsbeviljande kommunala myndighet i syfte att för år 1917 bereda där 

anställda lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor den löneförbättring, som med hänsyn 

till nu rådande förhållande kan befinnas erforderlig. 

I samband därmed föredrogs en skriftlig framställning från lärarekåren vid Luleå folk- och 

småskolor, i vilken kåren hemställde, att folkskolestyrelsen ville föreslå stadsfullmäktige att 

bevilja lärarekåren vid Luleå stads folk- och småskolor tillfällig löneförbättring för åren 1916 

och 1917, utgående för vartdera åren med 500 kr för familjeförsörjare och 300 kr för icke 

familjeförsörjare. 

Ekonominämnden hade behandlat dessa skrivelser och därvid beslutat förorda bifall till 

lärarekårens framställning med den ändringen, att där både man och hustru tjänstgöra vid 

skolan endast det lägre tillägget, kr 300:- skulle tilldelas dem, varjämte nämnden till 

förtydligande av framställningen, till protokollet antecknat, att gift kvinna, vars man lever, ej 

må räknas som familjeförsörjare. 

Folkskolestyrelsen beslöt enhälligt bifalla ekonominämndens förslag och således ingå till 

stadsfullmäktige med framställning om löneförbättring för lärarepersonalen vid Luleå folk- 

och småskolor i enlighet därmed. 

Till protokollet skulle antecknas, att inom styrelsen från olika håll starkt framhölls, att 

lärarekårens krav måste betraktas såsom mycket modesta, och att den rådande dyrtiden 



samt den omständigheten, att lärarnas löner f.n. äro synnerligen knappt tilltagna, vill 

motivera även högre tillägg, än som föreslagits. 

 

§7. 

Vaktmästaren vid Mjölkuddens skola läraren N.V.Nilsson har med hänsyn till att ytterligare 

ett klassrum tillkommit hemställt om höjning av vaktmästarearvodet med 90 kr pr år, räknat 

från den 1 jan. 1917, samt att han för varje av månaderna sept. – dec. 1916 måtte tillerkännas 

ett extra arvode av 7,50 kr. 

Folkskolestyrelsen beslöt ingå till stadsfullmäktige med framställning i ärendet, och därvid 

förorda bifall till hr Nilssons anhållan. 

 

§8. 

Folkskolestyrelsen beslöt till protokollet anteckna, att nedanstående lärare och lärarinnor 

oförvitligt tjänstgjort hrr G.Landström o O.Bohlin, hr J.Gunnarsson samt fruarna Hulda 

Jacobsson och Henny Söderström i 10 år och fröken Fanny Ekholm i 5 år, varför samtliga 

dessa är berättigade att från den 1 jan. 1917 uppflyttas i högre lönegrad. 

 

§9. 

Då de för närvarande utgående arvodena för sjukskrivningar 135 kr i månaden för 

folkskollärare, 125 kr för folkskollärarinna samt 75 kr för småskollärarinna äro orimligt lågt 

tilltagna, beslöt folkskolestyrelsen hemställa hos stadsfullmäktige, att arvodena för 

sjukskrivningar vid folkskola måtte fr.o.m. nästkommande år sättas lika som för e.o. lärare o 

lärarinnor eller till 175 kr i månaden för folkskollärare och 162:50 för folkskollärarinna samt 

på sjukskrivningar vid småskola till 100 kr för lärarinna. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt godkänna och för stadsfullmäktige framlägga följande förslag till 

utgifts- och inkomststat för år 1917: [se bilaga] 

 

§11. 

Motiv till staten: 

Bristen från 1915 framgår av bokslutet från [?] år. Skolstyrelsen beslöt redan vid sitt 

sammanträde den 15 sistl. Sespt att för stadsfullmäktige anmäla att under innevarande år en 

brist å 2046:17 kr uppstått å anslaget till underhåll av hus och gårdsplaner. Dessutom har 

anslaget till bränsle hittills överskridits med över 3000 kr. I en del andra anslag ha 

besparingar gjorts, varför styrelsen vid beräknandet av den verkliga bristen ansett sig kunna 

stanna vid 3 700:- kr. 

1.Här ha uppförts kostnader för de reparationer, som av stadsbyggmästaren föreslogs till 

utförande under år 1916. På grund av ökade arbets- och materiellpriser har en höjning av de 

beräknade kostnaderna ansetts nödvändig. Utan dessa arbeten har, som synes av en särskild 

bilaga, skolstyrelsen velat föreslå ytterligare en del reparationer till utförande. Skall de nu 

föreslagna reparationerna av flickslöjdsalen och sal 23 bliva verkställda, äro alla salarna i 

Östra skolhuset färdiga med undantag av gymnastiksalen och gosslöjdsalarna. Med 

reparation av dessa bör dock anstå, tills det planerade gymnastikhuset blivit färdigt, då de ju 

komma att tagas i bruk som lärosalar. 

Behovet av en tvättstuga i Västra skolhuset har länge varit kännbart, särskilt vid 

skollokalernas skurning. En del tillgrepp, särskilt av barnens frukostmat, ha under de 



senaste åren ägt rum i skolbarnens korridorer. Skolstyrelsen har därför velat föreslå, att i 

härvarande liksom i de flesta andra större samhällens skolhus anordningar för stängning av 

korridorerna vidtagas. För planering av skoltomten i Karlsvik jämte uppsättning av staket 

omkring densamma har beräknats ett anslag av 1700 kr. Då marken där beståt av lös sand, är 

en planering och grusning absolut nödvändig. En inhägnad måste också förr eller senare 

komma till stånd, och skolstyrelsen har ansett lämpligt, att dessa arbeten utföras på en gång. 

 

3.Anslaget till inventarier, som av stadsfullmäktige i fjol nedprutades från föreslagna 1800 

(föreg. å 2400) kr, till 1200 kr, har visat sig otillräckligt, varför en höjning med 300 kr föreslås. 

 

5.På grund av  [?]  stegrade bränslepriser finner sig styrelsen tvingad föreslå en höjning av 

detta anslag med 3000 kr. 

 

7.Priset på tvål har höjts med 100 á 200%, varför en fördubbling av detta anslag är 

nödvändig. 

 

10.Höjningen av det ord. anslaget föranledes att en del lärare uppflyttas i högre lönegrad. 

Anslaget till dyrtidstillägg täckas helt av statsmedel. Samma belopp återfinnes således å 

inkomstsidan. 

 

12.En ny slöjdgrupp för gossar har beräknats. Ersättningen för kvinnlig slöjd, som f.n. utgår 

med 100 kr för varje slöjdgrupp, måste anses alldeles för låg. Styrelsen har därför velat 

föreslå, att arvodet beräknas efter 125 kr för grupp. 

 

15.Jämlikt skolstyrelsens beslut har anslaget till sjukvikarier höjts med 400 kr. 

 

16.Höjningen av anslaget beror på att lönen för vaktmästarna i Karlsvik och Mjölkudden 

höjts med resp. 150 och 90 kr. 

 

22.Då Rektorsgården numera användes till bostäder, bortfaller denna utgiftspost. 

 

23.Ersättningar för städning i Östra skolan samt för skurning i Östra och Västra skolorna har 

måst höjas. Att anslaget till skurning i Västra skolan ändå beräknats lägre än under 

innevarande år, beror på att Rektorsgården bortfallit. 

 

24-25.På grund av ökade virkes- och matprisser ha dessa anslag måst höjas. 

 

28.Å lånet från Domkapitlet har en amortering av 1000 kr beräknats. Då det antagligen 

kommer att dröja rätt länge, innan något obligationslån, i vilket förskott ju skolhusbygget i 

Karlsvik kunna inräknas, kan uppläggas, har styrelsen enligt råd av stadskamreraren 

uppgjort en amorteringsplan för ett lån å 100000 kr, som skulle löpa med 5% ränta och med 

en årlig annuitet av 6000 kr. Enligt denna plan skulle lånet vara tillfullo betalt år 1953. Detta 

lån kommer att med 3133,30 kr överstiga utgifterna för skolhusbygget i Karlsvik. Utläggen 

utgöra nämligen 95866,70 kr, vartill komma kr 1000:- ännu innestående för entreprenörens 

räkning. 

 



29.Dyrtidstilläggen för vaktmästarna ha av skolstyrelsen beräknats skola utgå efter samma 

grunder som innevarande år. Utgörande lärarepersonalens dyrtidstillägg hänvisas till 

särskilt beslut. 

 

30.Då upp[-] över undervisningsmateriellen i Västra och Östra skolorna fordrar rätt mycket 

arbete, har styrelsen ansett skäligt, att de lärare, som till denna omhand, erhålla någon 

ersättning. Styrelsen anser sig då också kunna ställa större krav på de personer, som åtaga 

sig uppdraget. Styrelsen har beräknat 75 kr för Östra och 50 kr för Västra skolan. 

 

31.Anslaget till skoltandkliniken är upptaget i överensstämmelse med ett föregående beslut 

av stadsfullmäktige. 

 

32.Anslaget till oförutsedda utgifter har av styrelsen beräknats högre än vanligt för att kunna 

möta de fördyringar, som även under nästa år torde vara att vänta. 

 

§12. 

Folkskolläraren A.A.Rydorff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt styrelsen tilldela 

honom så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet     Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordn. och att i övrigt leda ungdomens uppför. Berömlig; 

Nit      Berömlig; 

Vandel      Hedrande. 

 

§13. 

Styrelsen beslöt låta inköpa en bokhylla till lärarerummet i Östra skolan. 

 

§14. 

Faktor E.Lundgrens i Arvidsjaur anhållan, att fosterlegan för Anna Maria Johansson skulle 

höjas från 35 till 65 kr för år bifölls. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

   /Anslag spikades den 9 nov. 

   P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

Oskar Åhrström 

Justeras med den ändring af siffrorna i staten som föranledes af att Georgina Dahl icke är 

berättigad till uppflyttning. 

 Wilh.Oscarsson.” 

 

 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 25 oktober 1916. 



 

Närvarande: hrr. Burström, Nordlander, Hjelm, Nordin ävensom hamnmästaren. 

 

§1. 

Förklarade sig Direktionens ledamöter vara i vederbörlig ordning kallade. 

 

§2. 

Uppdrogs åt hamnmästaren att föra dagens protokoll. 

 

§3. 

Från Luossavaara- Kiirunavaara Aktiebolag hade inkommit en skrivelse, bil. I, vari 

framställning göres, att hamnen till en viss del skulle deltaga i kostnaderna för engagerandet 

av en kraftig isbrytare under innevarande höst. 

Vid behandling av detta ärende beslutade Direktionen, som icke allenast till fullo gillade de i 

skrivelsen framförda skälen för anskaffandet av en dylik isbrytare, utan även ansåg, att det 

för hela övre Norrland skulle vara av stort allmänt intresse att, på grund av Regeringens 

åtgörranden i detta syfta, genom en sådan åtgärd få praktiskt utrönt möjligheten till förlängd 

sjöfart innan vidare föranstaltningar av ekonomisk natur av norrlandsstäderna vidtagas, att 

ingå till Stadsfullmäktige med begäran om ett anslag av högst 20000 kronor för ändamålet. 

Direktionen beslutade vidare att hos Stadsfullmäktige hemställa att i kostnaderna, som av 

Direktionen beräknats till 80000 kronor, skulle Luleå hamn deltaga med en fjerdedel, dock 

med högst 20000 kronor, endast under förutsättning att till hamnkassan inflyta hamn- och 

muddringsavgifter för det sextiotal ångare, som enligt skrivelsen aviserat sin hitkomst, och 

vilka avgifter Direktionen beräknat till lägst 30000 kronor, samt vidare att en isbrytare av 

minst 1200 hkr. maskinstyrka anskaffas, och att den ej mindre håller ränna öppen till havs 

och vid malmlastningskajerna, utan även efter hamnmästarens anvisning i mån av behov vid 

stadens kajer och i övriga hamnens farleder. 

Slutligen beslutade Direktionen att, då ärendet är av särdeles brådskande natur, av 

Stadsfullmäktige begära skyndsamt svar. 

Protokollet förklarades omedelbart justerat. 

 

 Som ovan. 

  Efter uppdrag, 

  Karl Hj.Falkland” 

 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 okt. 1916. 

 

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

Brändström, Aurén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, 

Herrar Lindgren, Hansson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson. Sölvén, Hage, Gillqvist, 

Widlund, Forsgren, Fru Bohlin, Herrar Svensén och Lindquist samt Stadskamreraren, 

varemot som frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Carlgren, G. Andersson och 



Schultz. Av dessa hade Herr Schultz anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de 

övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§1. 

Utsågos Fru Bohlin och Herr Lindqvist att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 31 i denna 

månad 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 sistlidne september förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan Stadsfullmäktige vid senaste sammanträde till Beredningsnämnden återremitterat 

länsnotarien E. Emiléns avsägelse av ledamotskap i Byggnadsnämnden, beslöto 

Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med godkännande av avsägelsen 

till ledamot i Byggnadsnämnden i hans ställe för tiden intill 1918 års slut utse baningenjören 

L. Hjelm. 

 

§4. 

Sedan Hamndirektionen beslutit att för kajreparationer m. m. inköpa 1,000 st. 

torrfurutimmer, hade Hamndirektionen i skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit om 

anvisande i förskott å 1917 års stat av 6,000 kronor för likvidering av det sålunda inköpta 

timret. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla, Hamndirektionens förslag. 

 

§5. 

I skrivelse till Stadsfullmäktige hade Hamndirektionen, med förmälan att Hamndirektionen 

beslutit att låta sig representeras vid Svenska Hamnförbundets ordinarie möte innevarande 

år, anhållit att Stadsfullmäktige ville bevilja ett anslag såsom resebidrag åt 

Hamndirektionens representant vid nämnda möte, vilket anslags storlek, med beräknande 

av ett dagtraktamente av 11 kronor för dag samt ersättning for resekostnader vid resa i 2:dra 

klass å järnväg, Hamndirektionen bestämt till 300 kronor. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bevilja det begärda resebidraget att utgå av tillgängliga medel. 

 

§6. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Bostadskommittén ingiven 

framställning om anslag av intill 1,000 kronor för bestridande av de med kommitténs 

uppdrag förenade utgifter, hade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutit hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka, att begärda belopp av intill 1,000 kronor måtte ställas till 

kommittens förfogande mot redovisningsskyldighet. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att ställa till kommitténs 

förfogande för angivet ändamål ett belopp av intill 1,000 kronor emot 

redovisningsskyldighet till Stadsfullmäktige, varjämte bestämdes att beloppet skulle 

uttaxeras. 

 



§7. 

Uti avgivet yttrande; över en av Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige gjord framställning 

om anvisande av hamnens disponibla medel av dels ett anslag å 170,000 kronor dels 

behövliga medel för inköp av tomten N:o 7 i kvarteret Ripan i och för uppförande av en 

hamnförvaltningsbyggnad hade Drätselkammaren framställt vissa anmärkningar mot det 

föreliggande förslaget dels beträffande möjligheten att förränta det för byggnadens 

uppförande erforderliga kapitalet, dels beträffande det sätt, varpå utrymmet i byggnaden 

tillvaratagits; och hade Drätselkammaren med anledning härav, utan att ingå på de 

detaljanmärkningar, till vilka de förslaget åtföljande ritningar eljest kunde ge anledning, 

föreslagit Stadsfullmäktige att återremittera ärendet till Hamndirektionen för uppgörande av 

nya ritningar och kostnadsförslag med beaktande av de utav Drätselkammaren angivna 

synpunkter. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag. 

 

§8. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av lokomotiveldaren C. A. Persson 

gjord anhållan att få på vissa villkor arrendera en tomtplats å Svartöudden för uppförande 

av en bostad. 

Sedan sökanden i skrivelse till Drätselkammaren anhållit, att då han erhållit kännedom om 

att den tomt, han hos Stadsfullmäktige begärt att få arrendera, inginge i ett område, som 

komme att disponeras för annat ändamål, Kammaren ville hos Stadsfullmäktige förorda, att 

han i stället finge arrendera en tomt å Stadshertzön, hade Stadsingenjören i avgivet yttrande 

anfört, att då den senast avsedda tomtplatsen, utgörande en del av vretan N:o 200, är 

belägen intill de 2:ne upplåtelser staden förut gjort och i omedelbar närhet till den i enskild 

hand befintliga vretan N:o l, av vilken redan 4 tomter blivit avstyckade och bebyggda, samt 

är ganska lågt belägen och icke fullt lämplig till byggnadsplats, ansökningen måste av 

honom trots rådande bostadsbrist avstyrkas. 

Efter anteckning vidare att Stadsfullmäktige den 10 september 1914, § 4, på 

Drätselkammarens förslag avslagit tvenne likartade ansökningar på skäl dels att området 

ifråga vore olämpligt till byggnadsplats, dels att ett dylikt förstadsbyggande vore onödigt 

och skadligt samt icke borde uppmuntras, då ett tillräckligt antal tomter, lämpliga för 

egnahemsbyggande, finnas tillgängliga i Östermalm och nya stadsdelen väster om 

järnvägen, hade Drätselkammaren beslutit hemställa, att Stadsfullmäktige måtte avslå 

ansökningen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§9. 

Sedan Stadsfullmäktige beslutit att godkänna förslaget om inrättande av ett tekniskt kontor, 

hade Drätselkammaren tagit under behandling frågan om beredande av lämpliga lokaler för 

detsamma, varvid ansetts, att kontoret tills vidare kunde förläggas till de lokaler, som 

Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren hittills innehaft. 

Vid denna frågas dryftande hos Drätselkammaren hade emellertid bragts på tal vissa 

olägenheter, som vidlåda den nuvarande fördelningen av tjänstelokalerna i stadshuset och 

utrymmet för dessa, vadan Drätselkammaren, sedan Magistraten uttalat sin anslutning till en 

behövlig omändring och därvid eventuellt behövlig utökning av tjänstelokalerna, beslutit att 



med anmälan om förhållandet hos Stadsfullmäktige hemställa, att Drätselkammaren måtte 

erhålla bemyndigande att i samråd med Magistraten uppgöra och till Fullmäktige inkomma 

med förslag i förenämnda syfte samt att, om denna hemställan vunne Stadsfullmäktiges 

godkännande, Fullmäktige måtte i detta avsende besluta att meddela Drätselkammaren 

tillstånd att tills vidare uthyra den hittillsvarande skräddarebutiken å nedre botten i 

stadshuset endast på kort tid. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§10. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av J. L. Edlund gjord anhållan att 

få av staden köpa den del av vretan N:o 700, som å vidlagd karta är betecknad med röd färg 

och innehåller 311 kv.-meter. 

Av Stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande inhämtades, att sökanden, som vore ägare 

till större delen av vretan N:o 420-421 å Mjölkudden, önskade förvärva ifrågavarande 

skogsmark av staden för att därå uppföra en loge, som han eljest skulle nödgas placera å sin 

odlade mark, och hade Stadsingenjören tillstyrkt försäljning av det begärda markområdet till 

ett pris av 1,200 kronor per har, inklusive växande skog, eller mot en köpeskilling av Kr. 37: 

32. 

Under erinran att vretan i fråga utgjorde donationsjord, för vars försäljning Kungl. Maj:ts 

tillstånd erfordras, hade Drätselkammaren beslutit föreslå Stadsfullmäktige, att Fullmäktige 

ville till sökanden utarrendera området på 10 år mot en avgift av 2 kronor per år samt emot 

villkor att han inlöser den å området växande skogen efter av jägmästaren i Bodens revir 

gjord värdering samt att han bryter och iståndsätter ny väg i den mån det utarrenderade 

området borttager den gamla, därförbi gående vägen. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag. 

 

§11. 

Folkskolestyrelsen hade hos Stadsfullmäktige anmält, att anslaget till underhåll av hus och 

gårdsplaner hittills överskridits rned ett belopp av Kr. 2,046: 17. och hade såsom skäl härtill 

uppgivits, att skolsalsinredningen i Mjölkudden fördyrats med 300 kronor, att priset på olja 

ställt sig synnerligen högt och att en del ej förut beräknade underhållsarbeten visat sig 

nödvändiga, såsom målning av västra skolans tak för en kostnad av Kr. 474: 70 och 

omsättning av en del vid brandsynen utdömda kakelugnar för en kostnad av 463 kronor. 

Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit att Stadsfullmäktige, 

med godkännande av Folkskolestyrelsens åtgärder, ville besluta, att det belopp, varmed 

årets anslag överskridits skulle uttaxeras under nästa år. 

Stadsfullmäktige biföllo detta Beredningsnämndens förslag. 

 

§12. 

Vid föredragning och granskning av från Folkskolestyrelsen inkommet, av särskild 

motivering åtföljt förslag till utgifts- och inkomststat för folkskoleväsendet för år 1917 hade 

Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige måtte fastställa det föreliggande 

förslaget med följande tillägg och förändringar: 

att de förhöjda anslagen under punkt 15 till sjukvikarier 400 kronor och under punkt 16 till 

avlöning åt vaktmästarne vid Mjölkuddens och Karlsviks skolor respektive 150 och 90 



kronor samt anslaget under punkt 29 till dyrtidstillägg 16,600 kronor upptagas endast såsom 

förslagsanslag, vilkas utgående äro beroende på Stadsfullmäktiges beslut i föreliggande 

frågor; 

att utgiftsposten under punkt 30 125 kronor arvode åt materialförvaltare utgår samt att 

posten oförutsedda utgifter under punkt 32 ökas med motsvarande belopp; 

att inkomstposten lånemedel Kr. 3,133: 30 utgår såsom ej avseende någon verklig inkomst 

och att bristen att uttaxera på grund härav ökas från 123,000 kronor till Kr. 126,133: 30. 

Vid detta ärendes behandling och sedan upplyst blivit, att i Folkskolestyrelsens förslag 

föreligger en felskrivning så till vida, att utgiftsposten 32 diverse- och oförutsedda utgifter 

rätteligen skall utgöra Kr. 512:98 i stället för Kr. 299:65 särat att slutsummorna å såväl debet- 

som kreditsidan utgör Kr. 179,544: 88, beslöto Stadsfullmäktige att med iakttagande av nu 

angivna rättelse fastställa Beredningsnämndens förslag. 

 

§13. 

Uti avgivet yttrande över en av styrelsen för tekniska skolan hos Stadsfullmäktige gjord 

anhållan, att Fullmäktige måtte till anordnande av populärvetenskapliga föreläsningar under 

år 1917 bevilja tekniska skolans föreläsningsanstalt samma anslag som under innevarande år 

eller 600 kronor, hade Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

styrelsens förenämnda anhållan. 

På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att bevilja det begärda 

anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§14. 

Från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag hade till Hamndirektionen inkommit en 

framställning, att hamnen till en viss del skulle deltaga i kostnaderna för engagerandet av en 

kraftig isbrytare under innevarande höst. 

Vid behandling av detta ärende hade Hamndirektionen, som icke allenast till fullo gillade de 

i framställningen anförda skälen för anskaffande av en dylik isbrytare, utan även ansåg, att 

det för hela övre Norrland skulle vara av stort allmänt intresse att på grund av regeringens 

åtgöranden i detta syfte genom en sådan åtgärd få praktiskt utrönt möjligheten av förlängd 

sjöfart, innan vidare föranstaltningar av ekonomisk natur av Norrlandsstäderna vidtagas, 

beslutat att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om ett anslag av högst 20,000 kronor för 

ändamålet. 

Hamndirektionen hade vidare beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att i kostnaderna, 

som av Direktionen beräknats till 80,000 kronor, Luleå hamn skulle deltaga med en fjärdedel, 

dock med högst 20,000 kronor, endast under förutsättning att till hamnkassan inflyta hamn- 

och muddringsavgifter för det sextiotal ångare, som enligt skrivelsen aviserat sin hitkomst, 

och. vilka avgifter Direktionen beräknat till lägst 30,000 kronor, samt vidare att en isbrytare 

av minst 1,200 hkr. maskinstyrka anskaffas, och att denna ej mindre håller ränna öppen till 

havs och vid malmlastningskajerna, utan även efter hamnmästarens anvisning i mån av 

behov vid stadens kajer och i övriga hamnens farleder. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att för ändamålet bevilja det begärda anslaget av högst 20,000 kronor, 

att utgå på av Hamndirektionen föreslagna villkor av hamnens tillgängliga medel. 

 

§15. 

Till Drätselkammaren remitterades: 



1:o) Helena Blomqvists begäran om pension efter hennes avlidne man f. brandvakten L A. 

Blomqvist; 

2:o) Länets livsmedelskommissions skrivelse angående anvisande av nödigt rörelsekapital åt 

livsmedelsnämnderna m. m. 

3:o) N. O. Lundström & C:os begäran att få köpa tomt n:r 5 i kvarteret Pelikanen; 

4:o) Framställning   från   innebyggare   i   Mjölkudden   om uppsättande av en vattenkastare 

därstädes; 

5:o) Framställning från innebyggare i Mjölkudden om  förflyttning av sopplatsen till 

lämpligare område; 

6:0) Ingenjör R. Bergmans framställning att få köpa erforderlig elektrisk energi för belysning 

av Bergviken; 

7:o) Folkhushållningskommissionens fördelningsningsnämnds begäran om upplåtande av 

lämplig lokal för nämnden; 

8:0) Folkbibliotekets begäran om anslag för år 1917 till läsrumsverksamheten ; 

9:o) Luleå Kretsloges av I. O. G. T. begäran om anslag för år 1917; 

10:o) Framtidsförbundets Sjuk- & Begravningskassas, avd. n:o 6, begäran om anslag för år 

1917; 

11:o) Rob. Rutbergs begäran att fortfarande t. v. få ha boningshuset å vretan n:r 134-135 

kvarstående. 

 

§16. 

Till Hamndirektionen remitterades: 

l:o) Länsstyrelsens skrivelse med förfrågan om staden är villig deltaga i kostnader för 

utredning ang. åtgärder för underlättande av vintertrafiken utmed Norrlandskusten; 

2:o) En framställning från innevånare i Mjölkudden om anordnande av en tvättbrygga 

därstädes. 

 

§17. 

Till Lönenämnden och Drätselkammaren remitterades en framställning från 

Föreståndarinnan vid flickläroverket om anslag för tillfällig löneförbättring åt vid läroverket 

anställda lärarinnor. 

 

§18. 

Till Lönenämnden remitterades: 

l:o) Folkskolestyrelsens framställning om anslag till dyrtidstillägg åt lärarekåren för åren 

1916 och 1917; 

2:o) Folkskolestyrelsens förslag till förhöjning av arvodet åt vaktmästaren vid Mjölkuddens 

skola; 

3:o) Folkskolestyrelsens förslag till förhöjning av arvodena åt sjukvikarier; 

4:o)Hamnmästaren Hj. Falklands begäran om dyrtidstillägg. 

 

Som  ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

Elin Bohlin, Herman Fernlund, Melcher Lindquist.” 



 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 oktober 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Johnsson, Lindgren, fruarna Sundström och 

Bohlin, fröken Sundberg, t.f. tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 29 september 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för november månad föredrogs och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 100 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över under oktober månad utdelade extra understöd, 

slutande å Kr. 422:75. 

 

§5. 

Ogifta Hildur Westman i Boden hade anhållit om understöd med 15 kronor pr månad för sig 

och sina tvenne minderåriga barn och beslöt styrelsen bevilja Kr. 12:50 pr månad, därest det 

visade sig, att hon ägde hemortsrätt här i staden. 

 

§6. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Gustaf Folke Burströms vård å Sandträsk 

sanatorium och Karl Gunnar Wikströms vård å Styrsö kustsanatorium. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades arbetaren J.A.Carlsson i Karlsvik förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för Sven Axel Hedlund från 13 till 15 kronor per månad från och med den 

1 november 1916. 

 

§8. 

På därom gjord framställning beviljades P.A.Gustafsson i Gammelstad förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för Axel Georg Johansson från 5 till 15 kronor per månad från och med 

den 1 november 1916 och skulle barnets moder, Albertina Johansson, Villa Elienborg, 

Västerås, anmodas bidraga med 10 kronor pr månad. 

 

§9. 

En skrivelse från Över-Luleå fattigvårdsstyrelse angående ogifta Anna Amanda Wikmans 

hemortsrätt föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§10. 



På därom gjord framställning beviljades Hedvig av Klercker ett understöd för november och 

december å tillhopa 25 kronor. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen utackordera 

flickebarnet  Rut Ingeborg Nilsson hos fru Mina Sundgren i Persön emot ett arvode av 15 

kronor pr månad; 

gossebarnet Bengt Oskar Valentin Sundqvist hos hemmansägaren Isak Johansson i Reveln 

mot ett arvode av 15 kronor pr månad; 

samt 

gossebarnet Erik Viktor Lind hos hemmansägaren Axel Björklund i Brändön emot ett arvode 

av 15 kronor pr månad. 

 

§12. 

Beslöt styrelsen att för en kostnad av 25 kronor inköpa en elektrisk kamin till kokerskans 

rum å fattiggården. 

I samband härmed uppdrogs åt beredningsutskottet att utreda, huruvida möjlighet 

förefunnos att bereda kokerskan bättre bostad än den nuvarande. 

 

§13. 

Beviljades Katarina M.V.Svensson i Boden 10 kronor såsom bidrag till inköp av skor åt 

hennes barn. 

 

§14. 

Uti ingiven skrivelse hade tillsyningsmannen Nikanor Boman på anförda skäl anhållit om 

styrelsens medverkan för att komma i åtnjutande av tvenne ålderstillägg f.o.m. år 1917. 

Efter föredragning härav beslöt styrelsen överlämna Bomans framställning till 

stadsfullmäktige och såsom eget yttrande i ärendet anföra följande. 

Styrelsen hyser den uppfattningen att tillsyningsmannatjänsten för fattigvården blivit satt i 

en för låg lönegrupp med hänsyn till det maktpåliggande och tålamodsprövande arbete, som 

påvilar tillsyningsmannen. Tillsyningsmannen anspråk på löneförbättring är också motiverat 

av en känsla av att arbetet är mera betungande och tidsödande än löneförmånerna rättvist 

avvägda. 

Löneförhöjning åt tillsyningsmannen är sålunda en billig begäran i och för sig oavsett nu 

rådande dyrtid. 

En uppflyttning till högre lönegrupp torde dock icke vara tillrådlig för närvarande. 

Däremot synes frågan kunna lösas på det sätt sökanden själv föreslagit, nämligen så att han 

av sin tjänstgöring före 1914 får tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till ett andra 

ålderstillägg. 

Styrelsen föreslår alltså att tillsyningsmannen måtte tillerkännas rätt att från och med den 1 

januari 1917 uppbära ett andra ålderstillägg, varigenom den kontanta lönen kommer att 

utgöra 1700 kronor. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§15. 



Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Alma Helena Anderssons dotter Margits vård 

å Luleå lasarett och skulle vad styrelsen kunde få vidkännas utsökas hos vederbörande 

hemortskommun. 

 

§16. 

På därom gjord framställning beviljades Karl Erik Nilsson, vilken på järnvägens bekostnad 

vårdades å Österåsens sanatorium, en kostym, ett par skor och ett par galoscher. 

 

§17. 

Till handlingarna lades: stadsfullmäktiges protokoll den 28 september 1916, §§4 och 8. 

 

§ 18. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 1 oktober: Anna V.Wikman och 1 barn; 

den 1 oktober: Kristina O.Svensson och 2 barn; 

den 2 oktober: E.M.Strandberg med hustru och 3 barn; 

den 23 oktober: Lydia Andersson Rosendahl; 

den 23 oktober: Hildur Astrid Maria Svensson; 

 

samt att följande utgått, nämligen 

 

den 7 oktober: Johan Emil Lundqvist; 

den 14 oktober: Kristina O.Svensson och 2 barn; 

den 19 oktober: Anna A.E.Nordin; 

den 23 oktober: Lars Andersson med hustru och 7 barn; 

den 26 oktober: E.M.Strandberg med hustru och 3 barn; 

den 28 oktober: Anna A.Wikman och 1 barn. 

 

§19. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Emma Öhman. 

 

§20. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen hade hos Konungens Befallningshavande anhållit, att Konungens 

Befallningshavande ville föranstalta om hemsändande till Finland av Kajsa Sofia Niemis son 

Ilmari Eugén, vilken måst omhändertagas av styrelsen och utackorderas, hade stadsfiskalen i 

Luleå, vilken erhållit Konungens Befallningshavandes förordnande att hemförpassa gossen, 

till Konungens Befallningshavande inkommit med anmälan, att fosterföräldrarna vägrade 

utlämna honom. 

Med anledning härav hade Konungens Befallningshavande översänt handlingarna i ärendet 

till styrelsen för avgivande av yttrande. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen anföra följande. 

Gossens moder lär hava begivit sig till Amerika och lämnat gossen hos sin här i staden 

boende syster, gift med typografen A.E.Dunder. Då dessa icke kunna utan ersättning giva 

gossen nödtorvtigt uppehälle och uppfostran och ingen annan finnes, som är skyldig taga 

vård om honom måste fattigvårdsstyrelsen ingripa. 



Gossens underhålla och uppfostran måste sålunda påvila det allmänna även om han 

hemförpassas till Finland. Det lider intet tvivel att icke gossens vård blir mer 

tillfredsställande om han får kvarbliva hos sin moster än om han hemsändes till Finland och 

där omhändertagas av för honom främmande människor. 

Fattigvårdsstyrelsen får sålunda hemställa att Konungens Befallningshavande måtte utverka 

rätt för gossen att kvarbliva hos sina nuvarande fosterföräldrar. 

 

§21. 

Beslöt styrelsen hos vederbörande hemortskommun utsöka ett belopp av fem kronor, som 

styrelsen nödgats utgiva för förlossningsbiträde åt ogifta Mimmi Kristiana Johansson. 

 

§22. 

Beslöt styrelsen att för ett pris av 10 kronor inköpa en råtthund till fattiggården. 

 

§23. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Oskar Jansson utackorderats hos hemmansägaren 

Adolf Ruth i Sundom för ett arvode av 15 kronor pr månad och blev denna åtgärd godkänd 

av styrelsen. 

 

§24. 

Beslöt styrelsen utackordera Alf Ragnar Sigvard Johansson hos slaktaren Albert Johansson i 

Piteå för ett arvode 15 kronor pr månad. 

 

§25. 

Beviljades arbetaren F.O.Rosendahl och skräddaren J.A.Vangler inträde å fattiggården. 

 

§26. 

Med anledning av en framställning från fru Nanny Bäckström i Svartöstaden att få behålla 

en soffa och en diskbänk, som tillhört hennes avlidne fader Fridolf Sundvall, beslöt styrelsen 

meddela, att styrelsen för sin del avstode från alla anspråk på nämnda möbler. 

 

§27. 

Till handlingarna lades en anmälan från barnavårdsnämnden, att nämnden omhändertagit 

Karl Erik Nilssons son Bror för intagning å skyddshemmet i Neder-Kalix samt gossen Axel 

Hedin-Bäcklin för utackordering i enskilt hem. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

J.Lindgren” 

 

 

 

 



 

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

1 november 1916. 

 

Närvarande: herrar Sandström, Falk, Santesson och Palm. 

Från herr Tillman hade inkommit anmälan om förhinder. 

 

§1. 

Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 5 september 1916 förda protokoll. 

 

§2. 

I skrivelse till folkskolestyrelsen den 10 juni 1916 hade vaktmästaren vid Karlsviks folkskola 

G.S.Englund anhållit om löneförhöjning med 300 kronor. 

Vid sammanträde den 15 september 1916 beslöt folkskolestyrelsen att hos stadsfullmäktige 

hemställa om löneförhöjning åt Englund med 150 kronor från och med år 1917, varefter 

ärendet den 28 september 1916 av stadsfullmäktige remitterades till lönenämnden för 

yttrande. 

Lönenämnden, som nu företog ärendet till handläggning, beslöt i anledning av herr Tillmans 

frånvaro att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, varjämte uppdrogs åt sekreteraren att 

till herr Tillman översända i ärendet inkomna handlingar. 

 

§3. 

I skrivelse till stadsfullmäktige den 16 maj 1916 hade hamnspårtillsyningsmannen Axel Björk 

på anförda skäl anhållit att från och med år 1916 få åtnjuta en årlig lön av 2400 kronor. 

Ansökningen hade av stadsfullmäktige den 18 maj 1916 remitterats till hamndirektionen och 

lönenämnden för yttrande, varefter hamndirektionen vid sammanträde den 11 juli 1916 

beslutat föreslå stadsfullmäktige, att hamnspårstillsyningsmannen måtte uppföras som 

ordinarie befattningshavare i lönegrupp I i den av stadsfullmäktige vid sammanträde den 3 

juni 1912 antagna lönestaten för vissa stadens befattningshavare med ett arvode av 2000 

kronor jämte två ålderstillägg efter 5 resp. 10 års tjänst. 

Vid behandling av ärendet beslöt lönenämnden för sin del tillstyrka bifall till vad 

hamndirektionen föreslagit samt tillika hemställa, att den begärda löneförhöjningen måtte 

utgå från och med början av år 1917. 

 

§4. 

Hos stadsfullmäktige hade reservkåren av Luleå brandkår i skrivelse den 21 september 1916 

anhållit: 

’1o att årslönen måtte höjas från nuvarande 10 kr. till 25 kr. per år att gälla från och med den 

1 januari 1916;; 

2o att ersättning för övningar måtte fastställas till 3 kr. i stället för nu 2 kr. och att 

övningarnas antal om möjligt måtte bliva 12 pr år; 

3o att eldsvåda betalas med 5 kr för de första 5 timmarna och därefter med 1 kr. för varje 

påbörjad timme därefter; 

4o att vid skada, bevisligen förorsakad genom eldsvåda eller övning, ersättning måtte utgå 

med 5 kr. per dag jämte fri läkare – (lasaretts) – kostnad och medicin, så länge sjukdomen 

varar samt 



5o att om dödsfall inträffar en skadeersättning av 2000 kr. måtte utgå till efterlämnade 

anhöriga.’ 

 

Över berörda ansökning har brandchefen angivit yttrande, vari han tillstyrkt bifall till vad i 

punkterna 1o – 3o hemställts, dock med den ändring att bestämmelserna skulle tillämpas 

från och med den 1 januari 1917 samt att övningarnas antal fastställdes till ’i regel 12’, 

varemot brandchefen, enär § 48 i Luleå stads brandordning i fråga om ersättning i händelse 

av olycksfall föreskriver understöd av stadskassan, ’som för varje särskilt fall bestämmes av 

stadsfullmäktige’, förmält sig icke kunna tillstyrka reservbrandkårens framställning i 

punkterna 4o och 5o. 

Sedan berörda yttrande jämte ansökningen av brandchefen översänts till drätselkammaren, 

hade kammaren vid sammanträde den 9 oktober 1916 remitterat ärendet till lönenämnden 

för yttrande. 

Lönenämnden beslöt att tillsvidare bordlägga ärendet i avvaktan på närmare utredning ang. 

reservkårens nuvarande storlek, dess avlöningsförhållanden samt antalet av dess övningar 

ävensom den ev ifrågavarande ansökning föranledde årliga kostnadsökningen. 

 

§5. 

I skrivelse till stadsfullmäktige den 23 september 1916 hade hamndirektionen, med förmälan, 

att direktionen beviljat de tillfälliga befattningshavarna å mudderverket, ångfärjan och 

bogserångaren Balder en förhöjning i arvodet till 120 kr. per månad, anhållit, att 

stadsfullmäktige ville, utöver vad i årets stat funnes upptaget för avlönande av dessa 

befattningshavare, anvisa ett tilläggsanslag av 800 kronor. 

Sedan ifrågavarande ansökning av stadsfullmäktige remitterats till lönenämnden för 

yttrande, beslöt nämnden ett från hamndirektionen inhämta upplysning, huruvida ökningen 

i arvodet till ifrågavarande tillfälliga befattningshavare redan beslutats och utgått, när 

förhöjningen i arvodet beviljats samt vilken personal, som avsåges; och skulle ärendet vila i 

avbidan på närmare utredning härom. 

 

§6. 

Då vidare ej förekom, förklarades sammanträdet avslutat. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman. 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 

november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. 

Stadsingenjören, Brandchefen. 

 



§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 6 nästlidne oktober. 

 

§2. 

Brandchefen hade i skrivelse till drätselkammaren bl.a. framhållit att manskapet vid Luleå 

fasta brandkår, vilken fick sin nuvarande lönestat fastställd år 1907 att gälla f.o.m. år 1908, 

vore den enda kategori av Luleå stads lägre befattningshavare, som icke kommit i åtnjutande 

av någon som helst löneförbättring efter förenämnda år, trots det att, sedan denna lönestat 

fastställdes, penningvärdet åtskilligt sjunkit och arbetsförtjänsterna på alla områden i 

betydlig grad ökats, varför ock särskilt begynnelselön för brandmanskapet visat sig för låg 

för att locka stadgade och för brandtjänsten lämpliga personer att taga anställning vid kåren; 

och föreslog brandchefen att drätselkammaren ville hos stadsfullmäktige göra framställning 

om en tillfällig kontant löneförbättring för de ordinarie brandmännen att utgå f.o.m. den 1 

januari 1917 och tillsvidare med följande belopp 

1:sta året  45 kronor 

2:dra året  50 kronor 

3:dje året  55 kronor 

4:de året  60 kronor 

5:te året  65 kronor 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att löneförbättringen icke borde 

bliva endast tillfällig, att med översändande till stadsfullmäktige av brandchefens i ärendet 

avgivna skrivelse föreslå, att fullmäktige ville lämna bifall till brandchefens förslag till ny 

lönestat för brandmanskapet vid Luleå fasta brandkår att träda i tillämpning f.o.m. år 1917; 

och skulle det ökade belopp, som denna lönereglering förorsakade, 770 kronor, förslagsvis 

upptagas i förslaget till utgiftsstat för år 1917. 

 

§3. 

Föredrogs stadsbyggmästarens uppgifter till utgiftsstat för brandväsendet beträffande 

underhållet av brandkårens byggnader; och beslutade nämnden att, sedan post 78, 

uppmurning av en skorsten för insättning av kamin i stallbyggnaden, 180 kronor, höjts till 

300 kronor, godkänna förslaget. 

 

§4. 

Sedan nämnden till förhindrande av fukt i brandkårens stallbyggnad i förslaget till 

utgiftsstat för brandväsendet för år 1917 upptagit ett anslag av 300 kronor till uppmurning 

av en skorsten och insättning av en kamin i byggnaden i fråga, beslutade nu nämnden, att, 

då den föreslagna åtgärden vore av brådskande natur, uppdraga till stadsingenjören att 

omedelbart gå i författning om arbetets utförande; och skulle anmälan om den sålunda 

vidtagna åtgärden göras hos stadsfullmäktige. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§5. 

Sedan brandchefen inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för brandväsendet år 

1917, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet 

  

beträffande utgifterna 



att öka upptaget belopp 514 kronor till ’underhåll av byggnader’ dels med i § 3 av detta 

protokoll beslutat belopp 120 kronor dels med 700 kronor till reparation av elektriska 

ledningar, vilket belopp finnes upptaget som behållning på inkomstsidan eller till tillhopa 

1334 kronor; 

att avrunda förslagsvis upptaget belopp, Kr. 760:25, till dyrtidstillägg och familjeunderstöd 

till 800 kronor; 

att förslagsvis upptaga pension till änkan Blomqvist med 100 kronor; 

att upptaga ett belopp av 300 kronor för inköp av hackethaltråd, vilket belopp finnes 

upptaget som behållning på inkomstsidan av staten; 

att öka upptaget belopp till uppvärmning av spruthuset och telegrafrummet till 1400 kronor, 

samt 

 

beträffande inkomsterna 

att upptaga statsbidraget till brandväsendet med det belopp, som utfaller år 1916 eller med 

Kr. 254:63. 

 

§6. 

Sedan jägmästaren i Bodens revir inkommit med förslag till inkomst- och utgiftsstat för 

Luleå stads skog, beslutade nämnden att öka utgifterna med följande belopp 

hyresersättning till kronojägaren   400:- 

pension till f.skogvaktaren C.F.Johansson   500:- 

ersättning till jägmästaren A.Montell enligt stadsfullmäktiges beslut 

den 28 september 1916, § 6    75:- 

och skulle antecknas att genom dessa åtgärder den av jägmästaren beräknade behållning 

nedgick till 3840:- kronor. 

 

§7. 

Från stadsbyggmästaren inkommet förslag till inkomst- och utgiftsstat för uppvärmning av 

stadshuset remitterades till stadsingenjören för yttrande. 

 

§8. 

Genomgicks punkt för punkt av stadsbyggmästaren till drätselkammaren ingivna 

kostnadsuppgifter till utgiftsstaten för husbyggnader år 1917; och skulle ärendet, sedan 

posterna 1 och 3 i förslaget omarbetats av stadsingenjören, ånyo tagas i behandling av 

nämnden. 

 

§9. 

Med överlämnande av förhörsprotokoll av den 1 innevarande november och utdrag ur 

straffjournalen hade brandchefen i skrivelse till drätselkammaren till bestraffning anmält 

dels brandmannen n:r 1 Persson för opålitlighet och grov vårdslöshet i tjänsten samt 

bortovaro från stationen från kl. 6.30 e.m. den 1 innevarande november till kl. 12 midd. 

dagen därpå; 

dels brandmannen n:r Björk, som av brandchefen för denna förseelse ålagts 3 veckors strängt 

permissionsförbud, för att han avlägsnat sig från stationen den 1 innevarande november kl. 

6.30 e.m. och icke återkommit förrän kl. 1.30 f.m. dagen därpå. 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden 



att i enlighet med vad brandchefen hemställt omedelbart avskeda brandmannen n:r 1 

Persson samt 

att beträffande brandmannen n:3 Björk uppskjuta behandlingen av ärendet i denna del, till 

dess nytt, av brandchefen utlovat förhörsprotokoll inkommit. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justerasdt 19 16/11 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6 

november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Nilsson. 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för 

den 28 nästlidne september för kännedom betr. §§ 5, 7, 13, 16-21; och beslutade nämnden 

betr. § 7: att godkänna vidtagen åtgärd att i drätselkammarens namn utfärda köpebrev å 763 

kvadratfot av tomt n:r 3 i kvarteret Aborren; 

betr. § 16: att uppdraga till stadsingenjören att upprätta karta och köpebrev rörande till 

Statens Järnvägar upplåten mark å Svartön. 

 

§2. 

Efter föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 28 nästlidne september, § 13, ang. 

beviljat avsked för stadsbyggmästaren John Wikberg f.o.m. den 1 innevarande november, 

beslutade nämnden att förordna stadsingenjören Erik Kinnman att tillsvidare upprätthålla 

stadsbyggmästarebefattningen i vad rör drätselkammarens verksamhetsområde; och skulle 

utdrag av detta protokoll tillställas byggnadsnämnden. 

 

§3. 

Sedan vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 28 nästlidne oktober, § 20, ang. 

beviljat anslag av 12000 kronor till utförande av vatten- och avloppsledningar utefter 

blivande Hertsögatan antecknats, att fullmäktige vid nämnda besluts fattande gjort det 

tillägg, att staden icke genom medgivandet att framdraga vattenledning genom dess mark 

till Skogshyddan lider något intrång i sin rätt att för sina behov fritt disponera denna mark, 

beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att uppgöra förslag till 

överenskommelse med de blivande abonnenterna å vatten, i vilken överenskommelse bl.a. 

skulle intagas en bestämmelse, att ägare till ledning, som går över stadens mark, är skyldig 

att borttaga densamma, när så av staden påfordras. 

 

§4. 



Överjägmästaren i Nedre Norrbottens distrikt hade för drätselkammarens kännedom 

överlämnat avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse till överjägmästaren angående 

ökad avverkning å Luleå stads skog. 

Sedan jägmästaren i Bodens revir under hand meddelat, att enligt hans åsikt den i 

domänstyrelsens förenämnda skrivelse medgivna avverkning av högst 2000 kubikmeter fast 

mått virke å s.k. Notvikensskiftet icke kan anses som extra avverkning på sidan om 

fastställda skogshushållningsplanen, vilket drätselkammaren med sin framställning i ärendet 

avsett, utan måste anses såsom ordinarie avverkning, enär samtliga träd å ifrågavarande 

skifte, som vid brösthöjd hålla minst 12 cm. ingå i avverkningsberäkningen enligt 

hushållningsplanen, så ansåg sig nämnden, som icke fann en dylik förskottsavverkning 

förenlig med stadens intresse, böra avböja den sålunda beviljade avverkningen. 

Nämnden beslutade vidare att som svar på Norrbottens läns byrås skrivelse till 

drätselkammaren i ärendet överlämna utdrag av detta protokoll jämte avskrift av 

domänstyrelsens förenämnda skrivelse. 

 

§5. 

Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 7 nästlidne september, § 27, beslutat, att de 

reparationer av Edefors’ fiskes hus- och fiskebyggnader, vilka voro upptagna å en av 

stadsbyggmästaren John Wikberg den 7 september 1916 upprättad promemoria skulle 

utföras, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att tillskriva 

E.J.Sandling i Vuollerim, som närvar vid senaste avträdessyn å Edefors’  fiske, med förfrågan 

om han vore villig att för ett pris av 600 kronor utföra de i förenämnda promemoria angivna 

reparationer och underhållsarbeten; och skulle därvid nödigt virke tillhandahållas från skog 

å fisket tillhörande utmål. 

 

§6. 

Beslutade nämnden anhålla hos jägmästaren i Bodens revir om utsyning av behövligt virke å 

Edefors’ fiske tillhörande utmål för verkställande av beslutad reparation av fiskets 

byggnader. 

 

§7. 

Föredrogs och bordlades stadsfullmäktiges återremiss av Robert Johanssons i Notviken 

begäran om att få arrendera viss del av Mortizängen. 

 

§8. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett utdrag av fattigvårdsstyrelsens 

protokoll den 31 augusti 1916, § 11, däri styrelsen hemställer, att fullmäktige måtte i enlighet 

med bostadskommitténs hos fullmäktige gjorda förslag, bemyndiga fattigvårdsstyrelsen att 

teckna insatser i en blivande bostadsförening samt bliva föreningens hyresgäst. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos fattigvårdsstyrelsen begära 

uppgifter på huru många lägenheter, som styrelsen anser sig behöva hyra hos 

bostadsföreningen i fråga. 

 

§9. 

Sedan magistraten till drätselkammaren för yttrande överlämnat Elektriska Aktiebolaget 

Frams besvär över drätselkammarens beslut den 9 augusti 1916, § 49, ang. viss återbetalning 

till elektricitetsverkets abonnenter å ström, vilka anlitat bolaget för utförande av elektriska 



installationsarbeten, beställda under tiden 14 april 1915 – 7 februari 1916, beslutade nu 

nämnden avgiva följande yttrande i ärendet. 

Klaganden, Elektriska Aktiebolaget Fram, anhåller om upphävande av drätselkammarens 

beslut att anmana bolaget att genom annons i tidningarna tillkännagiva att för hög 

debitering skett å för allmänheten utförda stadens elektricitetsverk anslutna installationer, 

beställda under tiden 14 april 1915 – 7 februari 1916. Som klaganden såväl i sin klagoskrift 

som i din den 1 maj detta år till drätselkammaren lämnade förklaring vidgått att för hög 

debitering skett, måste drätselkammaren, som har att övervaka det mellan staden och 

bolaget ang. entreprenörskapet upprättade kontraktets efterlevnad, tillse att allmänhetens 

rätt tillvaratages och föranstalta om de mot detta kontrakts bestämmelser orätt uttagna 

beloppens återbetalande. Drätselkammaren har med sitt beslut velat sätta klaganden i 

tillfälle att för allmänheten själv tillkännagiva att för hög debitering skett och vidtaga 

rättelse. Då beslutet härom otvivelaktigt faller inom drätselkammarens befogenhet, får 

kammaren hemställa att besvären måtte lämnas utan avseende. 

 

§10. 

Sedan ingenjören Vilhelm Hansson, vilken har anställning som ritbiträde å 

stadsingenjörskontoret, anhållit om att hans månadslön måtte höjas till 160 kronor, beslutade 

nämnden på tillstyrkan av stadsingenjören, att med bifall härtill bestämma att hans 

månadslön f.o.m. den 1 innevarande november skall utgå med 160 kronor. 

 

§11. 

Sedan brandchefen vid föredragning av nu inkommet protokoll av den 2 innevarande 

november, fört vid fortsatt förhör med brandmannen n:r 3 Björk, anmält, att han efter detta 

förnyade förhör med Björk icke ansåg sig böra vidhålla sitt förslag, att han skulle erhålla 

bestraffning av drätselkammaren, beslutade nämnden att låta bero med den bestraffning han 

blivit av brandchefen tilldelad. 

 

§12. 

Sedan brandmannen n:r 3 Björk i skrivelse till drätselkammaren anhållit att brandchefen 

U.Ullman måtte av kammaren bestraffas för vad han under förhöret med Björk den 1 

innevarande november låtit sig komma till last samt att drätselkammaren måtte upphäva 

den av brandchefen för tillfället honom tilldelade bestraffning, beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att, då drätselkammaren icke äger befogenhet att ådöma 

brandchefens bestraffning, Björks framställning i detta hänseende icke kunde föranleda 

åtgärd från drätselkammarens sida samt att ärendet beträffande Björks begäran, att 

drätselkammaren skulle upphäva av brandchefen honom tilldelade bestraffning, skulle 

lämnas utan avseende. 

 

§13. 

Antogs ett av Elektriska Aktiebolaget Fram avgivet anbud å 81 kronor för installering av 

belysning i förrådsverkstaden. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 16/11 16 



H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 6 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin och Olsson ävensom hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 10 oktober 1916 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes av Hamnmästaren upprättat förslag till stat för Hamndirektionen 

för år 1917. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

§3. 

Då det vid upprepade tillfällen visat sig synnerligen önskvärt, att hamnen kunde förfoga 

över ett mindre mudderverk för muddringar å grundare ställen, i båthamnar och eljest, där 

hamnens nuvarande mudderverk icke kunde användas, hade Hamnmästaren, under 

framhållande därav, att ett sådant verk lätteligen kunde göras inkomstbringande genom 

uthyrning till enskilda för muddrings verkställande vid tillfällen, då hamnen icke hade 

användning för detsamma, hemställt, att ett sådant mindre mudderverk finge byggas å 

Hamnens verkstad för medel besparade å innevarande års anslag till reparationer å 

mudderverk och mudderpråmar. 

Med bifall till vad Hamnmästaren sålunda föreslagit, beslöt Hamndirektionen att hos 

Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att av ovannämnda besparingar använda ett 

belopp av 6500 kronor för berörda ändamål. 

 

§4. 

Utanordnades två räkningar. 

 

§5. 

Beslöts att till Ingeniören R.Bergman avlåta skrivelse med anmodan att omedelbart fullgöra 

leveransen enligt kontrakt den 8 februari 1916 angående elektrifiering av stora lyftkranen å 

södra hamnplanen. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justerat. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

Justeras den 14 nov 1916. 

Gust.Burström” 

 

 

 



 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Grafström, Olsson och Hellsten. 

 

§1. 

Protokollet för den 3 oktober 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Tillsyningsmannens rapport för oktober föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§3. 

Epidemisjuksköterskan Lilly Harlin, vilken varit och fortfarande vore tjänstledig för sjukdom 

sedan den 1 maj 1916, hade anhållit, att nämnden ville bestämma, huru stor del av lönen hon 

ägde att uppbära f.o.m. den 1 augusti 1916. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden, att fröken Harlin f.o.m. den 1 augusti och så 

länge hon fortfarande åtnjöte tjänstledighet för sjukdom, skulle äga att uppbära lön efter 400 

kronor för år räknat, men att någon ersättning till henne för mistade naturaförmåner icke 

skulle utgå. 

 

§4. 

Till handlingarna lades Kungl. Medicinalstyrelsens skrivelse den 4 oktober 1916 ang. 

avgiftsfri undersökning av paratyfusprov. 

 

§5. 

På hemställan av herr borgmästaren beslöt nämnden uppskjuta behandlingen av Robertviks 

ångsågs ansökan om milkolning i Bergviken till torsdagen den 9 november kl. ½ 11 f.m., då 

nämnden skulle utan särskild kallelse sammanträda. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 9 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Grafström, Olsson och Hellsten. 

 

§1. 

Företogs till behandling Robertviks ångsågs från nämndens sammanträde den 7 november 

1916 uppskjutna ansökan om tillstånd att få bedriva kolning inom Bergviken å plats, som 

funnes närmare angiven å en ansökningen bifogad karta. 



Det antecknades dels att drätselkammaren till sökandena för ifrågavarande ändamål upplåtit 

nämnda plats på en tid av 5 år dels att detta kammarens beslut överklagats hos magistraten 

av 25 inom Bergviken bosatta personer. 

Vid besök å platsen, där tvenne provmilor kolades, konstaterade nämndens ordförande och 

stadsläkaren en stark röklukt, som visserligen ej kunde betecknas som direkt hälsovådlig 

men dock måste anses vara för de närboende synnerligen besvärande och förty hava en 

menlig inverkan på deras allmänna välbefinnande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden särskilt med hänsyn därtill, att sökandena hade 

för avsikt att anlägga ytterligare ett antal milor å samma plats, avslå framställningen. 

 

§2. 

Beslöt nämnden, att dess den 19 september 1916, § 2, fattade beslut, att mjölk, som levererats 

till visst försäljningsställe inom staden, icke fingo transporteras till annat försäljningsställe, 

skulle tillsvidare upphöra att gälla. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 11 nov. 1916. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhström, K.H.Hultström, G.Nyberg, V.Oskarsson, 

D.Andersson och G.Landström samt undert. sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr K.H.Hultström och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Folkskolläraren A.Forsén beviljades fortsatt tjänstledighet på grund av sjukdom under tiden 

16 okt – 15 nov 1916. 

Herr D.Andersson uttalade till protokollet sitt beklagande av att folkskollärareen A.Forsén ej 

använt sin ledighet till vila och rekreation, som enligt läkarebetyget tydligen hade varit 

behövligt, utan i stället ägnat sig åt en verksamhet, som bland en stor del av barnens 

föräldrar måste väcka förargelse. I I detta uttalande instämde hr V.Oskarsson. 

 

§3. 

Överläraren meddelade, att den förut [?] folkskolestyrelsen förordnade folkskolläraren 

Hj.Lovén uppehållit folkskolläraren A.Forséns tjänst t.o.m. den 2 nov., och att 

undervisningen redan stötts av ex. småskollärarinnan fru Ester Ljungqvist. 

Folkskolestyrelsen godkände dessa åtgärder och förordnade fru Ljungqvist att bestrida hr 

Forséns undervisningsskyldigheter under återstående delen av hans tjänstledighet. 

 



§4. 

Småskollärarinnan fru Maria Högström beviljades fortsatt tjänstledighet på grund av 

sjukdom under återstående delen av innevarande termin. Till vikarie förordnades 

småskollärarinnan Olga Malmström. 

 

§5. 

Med stöd av läkarebetyg hade folkskolläraren Aug.W.Falk i Mjölkudden anhållit om 

tjänstledighet från och med 30 okt 1916 till och med vårterminens slut 1917. 

Folkskolestyrelsen biföll denna anhållan. 

 

§6. 

Överläraren meddelade, att folkskollärarinnan Signe Hedman i Mjölkudden under tiden 30 

okt. – 4 nov. vid sidan av egen tjänst även skött folkskolläraren Falks tjänst, och att fr.o.m. 6 

nov. småskollärarinnan Selma Jakobsson från Kiruna tjänstgjort som hr Falks vikarie samt att 

annons utom i ortstidningarna även införts i Sv.Läraretidningen. Folkskolestyrelsen lämnade 

i uppdrag åt ordföranden och överläraren att tillsätta vikarie, sedan ansökningar ev. 

föranledes av annonsen i Sv.Läraretidning hunnit inflyta. 

 

§7. 

Med stöd av läkarebetyg hade småskollärarinnan Selma Berglund anhållit om fortsatt 

tjänstledighet intill utgången av innevarande termin. Styrelsen biföll denna anhållan och 

förordnade ex.småskollärarinnan fru Hanna Grahnström till vikarie. 

 

§8. 

Folkskolläraren Hj.Lovén, som under tiden 9 okt.- 2 nov. tjänstgjort som vikarie för  

tjänstledige läraren A.Forsén hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt 

folkskolestyrelsen tilldela honom så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet    Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt 

leda ungdomens uppfostran    Med beröm 

godkänd; 

Nit     Berömligt; 

Vandel     Hedrande. 

 

§9. 

Småskollärarinnan Alma Degermark hade anhållit att till änkefru Markström få hyra ut det 

rum i Karlsviks skolhus, som ingår i hennes avlöningsförmåner. Folkskolestyrelsen biföll 

framställningen under förutsättning, att rummet uthyrdes tills vidare under sådana former, 

att det vid vilken tidpunkt som helst kunde återställas till tjänsteinnehavarens eller 

styrelsens disposition. 

 

§10. 

Från folkskolläraren P.Hallborg i Karlsvik hade inkommit en skrivelse med en del 

reflektioner med anledning av den rapport från kommitterade och det yttrande från 

överläraren, som omnämnas i styrelsens protokoll från sammanträde den 19 maj 1916 § 2. 

Enligt styrelsens beslut lades skrivelsen till handlingarna. 

 



§11. 

Frågan om förordnande av överlärare för nästa femårsperiod bordlades till nästa 

sammanträde, då osäkerhet rådde, om det nu gällande förordnandet utgå med året 1916 eller 

med året 1917. 

 

§12. 

Till protokollet skulle antecknas, att gossen Axel Hedin (Bäcklin) utackorderats hos 

hemmansägaren F.G.Grahn i Norsjö, och att han den 8 innev. Månad fördes till sitt 

fosterhem. 

 

§13. 

Herr V.Oskarsson anmälde, att arb. Gustav Valfrid Hedin (Bäcklin) barn vid ett hans besök i 

hemmet visat sig vara i sådan avsaknad av kläder, att de därför ej kunnat anmälas till 

skolgång. 

 

§14. 

Överläraren anmälde, att arb. Erik Sundström och vaktfrun Olga Renlund av församlingens 

pastor erhållit förskriven varning med anledning av att deras barn Helga Johanna och Karl 

Johan ej infunnit sig till skolgång, och att han, då barnen det oaktat ej infunnit sig, anmält 

sagda målsmän för kyrkorådet för erhållande av varning enligt folkskolestadgan § 51. 

 

§15. 

Styrelsen beslöt låta upprätta en träbro till inkörsporten till skolhustomten i Notviken. 

 

§16. 

Till protokollet skulle antecknas att vid verkställd utlottning inför Not.Publicus, varvid hrr 

A.Gullberg o M.Lindqvist voro närvarande, följande obligationer utfallit: 

Å 500 kr No 67, 102, 137 o 150 samt 

Å 1000 kr No 22, 76, 83 o 207. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

Justeras:    /P.Edv.Lindmark 

Wilh.Oscarsson 

Herm.Hultström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 13 november 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Fernlund, Axel Nilsson, Schultz, Sjöstedt, 

Lindqvist, J.A.Nilsson och Forsgren. 

 

§1. 



Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 15 nästlidne september. 

 

§2. 

Sedan från magistraten bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 31 nästlidne 

augusti inkommit för kännedom bl.a. av i § 22 omförmälda ärende angående beslutad 

omreglering av kontorsskrivarebefattningen å drätselkontoret, föredrogs utdrag av 

protokoll, fört vid sammanträde med ekonominämnden den 9 sistlidne oktober, däri 

nämnden med bifall till stadskamrerarens i ärendet gjorda hemställan föreslår att 

drätselkammaren ville utse fröken Elna Johansson till kontorsskrivare. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att med bifall härtill utse fröken 

Johansson till kontorsskrivare å drätselkontoret f.o.m. den 1 november 1916. 

 

§3. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för 

den 28 nästlidne september för kännedom beträffande bl.a. de i §§ 13, 14 och 15 av 

protokollet omförmälda ärenden; och beslutade drätselkammaren angående beslutat 

övertagande av den Bolivar Sundströms sterbhus tillhöriga fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis 

till ett pris av 65000 kronor att tillskriva utredningsmannen i boet med förfrågan om 

köpeavtal kan upprättas att gälla från den 1 januari 1917. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade genom utdrag av protokoll för den 31 augusti, § 10, till 

drätselkammaren återremitterat A.Holms m.fl:s hos fullmäktige gjorda framställning att få 

hava skidbacken å Gültzauudden kvarstående i 25 års tid för förnyat yttrande med 

anledning av vid sammanträdet väckt förslag att stadsfullmäktige måtte bevilja 

Idrottsföreningen Kamraterna ett anslag av 1000 kronor, sedan skidbacken blivit bortflyttad 

och uppförd å annan plats. 

Vidare hade stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Svenska Skidförbundet 

och Föreningen för skidlöpningens främjande inkommen skrivelse, däri hemställes att 

skidbacken tillsvidare måtte få stå kvar samt att det område, å vilket backen är belägen, för 

en tid av minst 5 år framåt kostnadsfritt upplåtes till någon eller några av stadens 

idrottssammanslutningar. 

Vid föredragning härav beslutade drätselkammaren att hos A.Holm m.fl., vilka hos 

stadsfullmäktige begärt skidbackens bibehållande å Gültzauudden, anhålla om yttrande, var 

skidbacken bör förläggas, därest beslutet skulle komma att fattas att av stadens medel anslå 

1000 kronor såsom bidrag till skidbackens uppförande å annan plats, samt 

att hos de förenämnda idrottsföreningarna göra förfrågan, om vilka åtgärder, som komma 

att vidtagas beträffande skidbacken, därest deras framställning om backens bibehållande å 

nuvarande plats blir bifallen, och huruvida föreningarna ämna bekosta de i skrivelsen 

antydda åtgärderna för skidbackens iståndsättande och uppsnyggande. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Luleå stads livsmedelsnämnd 

i skrivelse gjord framställning, att fullmäktige måtte till nämndens förfogande ställa ett 

belopp av 10000 kronor att jämte det anslag staten kan komma att lämna användas till 

lindring i de mindre bemedlades och med dem likställdas i Luleå levnadsvillkor. 



Av skrivelsen inhämtades att, sedan statens livsmedelskommission, som fått i uppdrag att 

till regeringen inkomma med förslag till användning av det belopp av 5 millioner kronor, 

som senaste riksdag anslagit i förenämnda ändamål, uppdragit till Svenska Stadsförbundets 

livsmedelskommitté att yttra sig i ämnet, sistnämnda kommitté i skrivelse till Luleå stads 

livsmedelsnämnd anhållit om meddelande, huruvida nämnden har för avsikt att framställa 

anspråk på någon del av dyrtidsanslaget och i så fall för vilket ändamål ett bidrag vore avsett 

att användas. Med anledning härav hade livsmedelsnämnden beslutat att, när tidpunkten för 

anslags begärande är inne, anhålla om ett belopp av 10000 kronor att användas till 

hyresbidrag och bränsle åt mindre bemedlade och med dem likställda familjer samt, därest 

anslaget räcker, till inköp av skodon åt behövande barn. Då emellertid vid anslags beviljande 

kommer att fästas villkoret om minst ett motsvarande bidrags lämnande från kommunens 

sida, hade livsmedelsnämnden ansett lämpligt att redan i sakens nuvarande läge underställa 

densamma stadsfullmäktiges prövning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att hos stadsfullmäktige, tillstyrka 

bifall till livsmedelsnämndens förslag. 

 

§6. 

Föredrogs och lades till handlingarna maskinistens i stadshuset skrivelse med uppsägning 

av sin plats till den 15 nästlidne oktober. 

 

§7. 

Meddelade herr Fernlund att han efter samråd med drätselkammarens fungerande 

ordförande inbjudit riksdagsmännen vid deras besök i Luleå den 8 och 11 nästlidne juli 

under studieresa genom Övre Norrland på lunch och förfriskningar å stadshusets terrass; 

och hade kostnaderna härför jämte annonsering uppgått till Kr. 180:95. 

Vid behandling av ärendet beslutade drätselkammaren att hos stadsfullmäktige tillstyrka att 

beloppet måtte få ersättas av stadens medel. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 13 

november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Lindqvist och Forsgren. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 9 sistlidne oktober. 

 

§2. 



Beslutade drätselkammaren att bemyndiga e.o.hovrättnotarien A.Bexell eller den han i sitt 

ställe förordnar att å kammarens vägnar hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär över 

Norrbottens läns prövningsnämnds beslut i fråga om Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags 

och Bergverksaktiebolaget Frejas taxering till inkomstbevillning för år 1916; och skulle 

utdrag av detta protokoll därvid tjäna Bexell såsom fullmakt. 

Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat. 

 

§3. 

Sedan medelst kungörelse i ortstidningarna anbud infordrats å diverse beklädnadseffekter 

för polispesonalen för år 1917, vilka anbud, förseglade och försedda med påskrift ’anbud å 

beklädnadseffekter’, skulle vara drätselkammaren tillhanda senast den 8 innevarande 

november kl. 12 midd., hade inom den sålunda bestämda anbudstiden ett anbud inkommit. 

Detta blev nu brutet och befanns avgivet av Johan Olsson, Luleå, vilken erbjöd följande 

priser 

Kappa, fullt färdig med uniformsknappar   

 Kr. 90:- 

Syrtut, fullt färdig med uniformsknappar   

 Kr. 90:- 

Byxor, fullt färdig     Kr. 28:- 

Väst, fullt färdig med uniformsknappar    Kr. 17:- 

Vapenrock till överkonstapel, full färdig med uniformsknappar och galon å 

kragen utom axelklaffar     Kr. 90:- 

Regnkappa med civila knappar    Kr. 45:- 

Päls med foder av fårskinn och astrakanbesats, fullt färdig med uniformsknappar

 Kr. 150:- 

Tyg och skinn enligt prov. 

 

Vid prövning av anbudet beslutade nämnden  

att antaga detsamma utom beträffande västar; 

att uppdraga till stadsfiskalen att under hand upphandla såväl behöfligt antal päls- och 

sommarmössor, å vilka anbud icke inkommit, som ock övriga i förteckningen över 

beklädnadsmönstringen den 24 oktober 1916 upptagna behövliga uniformseffekter, 

nämligen sabelbaljor, portepéer och hjälmar. 

 

Nämnden beslutade vidare att anhålla att stadsfiskalen ville inkomma med yttrande i fråga 

om behovet av västar för polispersonalen. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av 

stadsfullmäktiges protokoll för den 28 september 1916 för kännedom beträffande §§ 6, 10-12 

och 23. 

 

§5. 

Sedan arbetslöshets- och hjälpkommittén översänt sitt protokoll för den 4 innevarande 

november, däri redogörelse lämnas rörande kommitténs verksamhet och ekonomi, beslutade 

ekonominämnden efter anteckning, att kommittén förklarat sig villig att hädanefter 

inleverera erhållna statsbidrag till drätselkontoret, att lägga protokollet till handlingarne. 



 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från rektor vid Luleå högre 

allmänna läroverk Albert Falk inkommen skrivelse, däri han med åberopande av den starka 

stegringen av hyrorna, som skett under de senaste åren och icke minst under innevarande år, 

anhåller, att fullmäktige ville höja till rektor nu utgående hyresersättning från 1100 kronor 

till 1500 kronor pr år. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställning av remitterade 

handling tillstyrka att stadsfullmäktige ville besluta att hyresersättningen till rektor vid 

högra allmänna läroverket skall utgå med 1500 kronor för år 1917. 

 

§7. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Erik Olofsson gjord 

framställning om befrielse från att erlägga honom påförda kommunalutskylder för 1914 och 

1915, beslutade nämnden att remittera ansökningen till stadsfogden med anhållan om 

yttrande. 

 

§8. 

Biföll nämnden från stadskamreraren framställd begäran att för drätselkontorets räkning få 

prenumerera på Social Tidskrift, Socialstyrelsens Sociala Meddelanden och Regeringsrättens 

årsbok. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Falk, Nordin, Aurén, och Olsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 6 november 1916 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Efter föredragning af ett från Ingeniören A.H.R.Sjöstedt inkommet besiktningsutlåtande 

rörande elektrisk belysninganläggning å Ångfärjan Trafik beslöts att godkänna anläggningen 

under villkor att entreprenören förbinder sig att före garantitidens utgång utbyta 

minimalströmbrytaren å den i land befintliga instrumenttaflan. 

 

§3. 

e. Polismannen E.F.Holmdahl hade anhållit om betyg öfver sin tjänstgöring som hamnpolis 

och uppdrogs åt Hamnmästaren att till Holmdahl utfärda sådant betyg. 



 

§4. 

Maskinisten C.L.Malmström hade anhållit att från och med år 1916 komma i åtnjutande af 

det 3dje ålderstillägget. 

I enlighet med hvad hamnmästaren i infordrat yttrande föreslagit beslöt Hamndirektionen 

att bordlägga ärendet i afvaktan på Stadsfullmäktiges beslut på Hamndirektionens förslag 

om vissa af hamnens befattningshafvares uppflyttning i högre lönegrupp. 

 

§5. 

Föredrogs och lades till handlingarna en från ingeniören R.Bergman inkommen skrifvelse 

med förklaring angående dörjsmål med fullgörande af åtagandet att elektrifiera stora 

lyftkranen å söddra hamnplanen. 

 

§6. 

Däckskarlen å ångaren Balder hade anhållit att från och med i juni detta år erhålla förhöjning 

å månadslönen med 15 kronor, och beslöts vid föredragning häraf att bordlägga ärendet i 

afvaktan på Stadsfullmäktiges beslut i anledning av Hamndirektionens framställning om 

högre aflöning till de å Hamnens fartyg tillfälligt anställde befattningshafvare. 

 

§7. 

Hamnmästarens kassarapport för oktober månad föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§8. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

Justeradt den 12/12 1916. 

Gust.Burström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 15 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Ullman, Wahlgren, Wester och stadsingenjören. 

 

§84. 

Protokollet för den 4 oktober 1916 föredrogs och justerades. 

 

§85. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 26 oktober 1916, § 3, angående 

baningenjören L.Hjelms val till ledamot i nämnden efter länsnotarien E.Emilén, vilken avsagt 

sig uppdraget. 

 



§86. 

Beslöt nämnden förordna stadsingenjören såsom tekniskt biträde för att skötas de 

åligganden, som enligt byggnadsordningen tillkommer stadsbyggmästaren. 

 

§87. 

Hos byggnadsnämnden hade A.A.Wahlberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning ändra och tillbygga veranden till gårdsbyggnaden å tomt n:r 289 i kvarteret 

Ibis. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§88. 

Hos byggnadsnämnden hade Luleå byggnadsförening anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingivna ritningar inreda vindslägenheter i fastigheterna n:ris 9 och 10 i kvarteret 

Vargen. 

Det antecknades, att arbetet redan vore utfört. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen med hänsyn till trappornas 

läge; dock ansåg sig nämnden under nu rådande bostadsbrist ej böra vidtaga några åtgärder 

mot fastigheternas ägare under förutsättning likväl, att de anskaffade den brand- och 

livräddningsmateriel, som brandchefen kunde komma att föreskriva. 

 

§89. 

Hos byggnadsnämnden hade I.J.Wikström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning inreda en bostadslägenhet i uthuset å tomt n:r 126 här i staden. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§90. 

Hos byggnadsnämnden hade kassören Axel Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning inreda en vindslägenhet i fastigheten n:r 3 i kvarteret Räven. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden med hänsyn till trappans läge och det eldfarliga 

byggnadssättet i övrigt avslå framställningen. 

 

§91. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 september 1916 uppdragit åt nämnden att 

snarast möjligt uppgöra förslag till stadsplanens utsträckning till att omfatta Bergviken, 

beslöt nämnden uppdrag åt stadsingenjören att inkomma med förslag till stadsplan för 

nämnda område. 

Vidare beslöt nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett anslag å 400 kronor för 

avvägning av området. 

 

§92. 

Konungens Befallningshavande i Norrbottens län hade till nämnden för yttrande remitterat 

en av Robertviks Ångsåg gjord framställning att få uppföra en arbetarebostad å tomt n:r 13 i 

kvarteret Gumsen här i staden, ehuru den av stadsfullmäktige antagna stadsplanen över 

nämnda område ännu ej fastställts av Kungl. Maj:t. 



Vid föredragning härav beslutade nämnden avgiva det yttrandet, att den av 

stadsfullmäktige antagna stadsplanen icke utgjorde hinder för bifall till ansökningen och att 

nämnden icke i övrigt hade något att erinra mot bifall till densamma. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

 

Justerat den 6 dec 1916. 

 På nämndens vägnar 

 Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 16 

november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sjöstedt och Nilsson. 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 3 och 7 innevarande november. 

 

§2. 

Föredrogs av stadsingenjören avlämnat förslag till utgifts- och inkomststat för gator, vägar 

och torg samt parker och planteringar; och beslutade nämnden att följande gator och 

planteringsarbeten skulle utgå ur förslaget, nämligen beträffande under rubrik 16 bc 

upptagna underhållsarbeten av gator: 

5. Storgatan mellan Rådstu- och Residensgatan   Kr. 3700:- 

8. Nygatan mellan Köpman- och Stationsgatan   Kr. 2200:- 

13. Sandviksgatan mellan Hermelins- och Prästgatan   Kr. 5000:- 

15. Magasinsgatan mellan Hermelins- och Timmermansgatan  Kr. 6800:- 

17. Kyrkogatan mellan Köpman- och Storgatan   Kr. 2500:- 

 

beträffande under rubrik 16 n upptagna nyanläggningar av gator: 

3. Hermelinsgatan mellan Stations- och Sandviksgatan  

 Kr. 2500:- 

4. Sandviksgatan mellan Hermelins- och Kungsgatan   Kr. 2800:- 

5. Lotsgatan mellan Kungsgatan och Sillen 7   Kr. 6200:- 

 

beträffande under rubrik 17 u upptagna underhållsarbeten av planteringar: 

2. Sandviksgatan mellan Hermelins- och Prästgatan   Kr. 1500:- 

4. Magasinsgatan mellan Hermelins- och Timmermansgatan  Kr. 3800:- 

 



Beträffande under rubrik 17 n upptagna nyanläggningar av planteringar: 

4. Hermelinsgatan mellan Stations- och Sandviksgatan  

 Kr. 700:- 

 

§3. 

Under behandlingen av i föregående § av detta protokoll förtecknat ärende avlägsnade sig 

herr Nilsson med nämndens tillstånd från sammanträdet. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes av stadsingenjören avgivna förslag till utgifts- och inkomststat för 

18. Allmän belysning 

20. Renhållning av gator, vägar och torg 

21. Vattenledningsverk och avloppsledningar 

25. Elektricitetsverket. 

 

§5. 

Baningenjör L.Hjelm hade för Statens Järnvägars räkning översänt ritning med förslag till 

omläggning av vägen sydost om lokstallarne å vägsträckan Luleå – Hertsön, å vilken ritning 

kapten C.Skarstedt antecknat sin tillstyrkan mot villkor att radien i södra ändan av vägen 

bliver 40 m., med anhållan att drätselkammaren ville godkänna förslaget under enahanda 

villkor; och beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att för sin del godkänna 

förslaget med det av kapten Skarstedt gjorda villkor. 

 

§6. 

Enär hälsovårdsnämnden icke ansett sig kunna lämna tillstånd till träkolning på den plats i 

Bergviken, som drätselkammaren på arrende upplåtit, hade Robertviks Ångsåg i skrivelse 

till drätselkammaren anhållit att få utbyta nämnda plats mot ett område, beläget invid 

sopplatsen å Mjölkudden och närmare utmärkt på en bilagd karta, för att å området bedriva 

milkolning; och anhöll Robertviks Ångsåg dels att få arrendera denna plats under 5 år eller 

till dess att det kan styrkas, att denna industri menligt inverkar på allmänna hälsotillståndet 

för närboende, dels ock att arrendeavgiften med hänsyn till den avlägsna platsen icke måtte 

sättas högre än 25 kronor pr år. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som har för avsikt att lämna bifall till 

Ångsågens begäran om arrendering av platsen, att, innan nämnden fattar beslut i saken, 

hänskjuta ärendet till stadsfullmäktige med anhållan att, då delade meningar framkommit 

rörande lämpligheten att i stadens närhet upplåta plats för milkolning, stadsfullmäktige ville 

meddela huruvida något är att från fullmäktiges sida erinra mot att nu föreslagna område 

utarrenderas för ifrågavarande ändamål. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§7. 

Godkändes upprättad överenskommelse mellan Statens Järnvägar och Luleå stad angående 

framdragande av stadens vattenledning inom Järnvägens område i Hertsögatan. 

 

§8. 

Beslutade nämnden att sammanträda den 20 nästkommande november utan kallelse för 

behandling af husbyggnadsstaten och staten för värmeledningen. 



 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 4/12 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 

november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sjöstedt och J.A.Nilsson. 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 16 innevarande november. 

 

§2. 

Stadsingenjören hade i skrivelse till drätselkammaren anmält att följande befattningshavare i 

drätselkammarens tjänst äro i tur att inträda i tredje lönegrad, nämligen 

maskinisten vid pumpstationen G.Westerlund 

montören vid elektricitetsverket Hj.Engström 

rörnätsförmannen N.A.Göransson. 

Sedan stadsingenjören vitsordat, att alla bestritt sina tjänster med gott vitsord under de fem 

år, som förflutit sedan de erhöllo föregående ålderstillägg, beslutade nämnden att de skulle 

upptagas i staen till erhållande av andra ålderstillägget á 150 kronor f.o.m. år 1917. 

 

§3. 

Sedan stadskamreraren till jägmästaren i Bodens revir anmält att utflyttning skett av 

gärdesgården å s.k. Forsellska gärdan vid Lulsundet, varvid staden tillhörig skogsmark 

intagits, hade jägmästaren meddelat att han icke kunde utkräva köpeskilling av 

försäkringsinspektör A.Brodin för av honom avverkade träd å det intagna området, förrän 

lantmätare fastställt rågången, vilket i så fall borde begäras av skogsägaren d.v.s. staden. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, innan annan åtgärd vidtages i saken, 

uppdraga till stadsingenjören att söka träffa överenskommelse med Brodin att han godvilligt 

flyttar gärdesgården tillbaka i rågången; och skulle detta uppdrag även gälla närmast intill 

mot norr liggande vret, där gärdesgården ävenledes vore utflyttad på stadens mark. 

 

§4. 

Godkändes med Holmens Trävarukompani upprättat kontrakt ang. arrendering av gamla 

tjärhovet. 

 

§5. 

Sedan P.O.Engfors i skrivelse anhållit att få köpa den gamla laxboden på Laxholmen vid 

Edefors’ fiske för ett pris av högst 35 kronor, beslutade nämnden att avslå framställningen. 



Nämnden beslutade vidare att med ändring av sitt beslut den 7 nästlidne september, § 27, att 

laxboden ifråga skall tillsvidare kvarstå på sin plats. 

 

§6. 

Föredrogs och godkändes förslag till utgifts- och inkomststat för stadens husbyggnader och 

stadshusets värmeledning. 

 

§7. 

Vid förnyad föredragning av det av stadsfullmäktiges bostadskommitté uppgjorda förslag 

till en kooperativ bostadsförening, vilket förslag varit under hand delgivet nämndens 

samtliga ledamöter, beslutade nämnden, som ansåg att bildandet av en bostadsförening, 

fotad på de grunder, kommittén föreslagit, icke borde godtagas av staden. 

att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med ritningar och kostnadsförslag till 

uppförande av en kommunal bostadsbyggnad om 18 lägenheter, därav 6 st om 2 rum med 

kök och 12 st om 1 rum med kök; och skulle ritningar och kostnadsförslag avse alternativt 2 

vånings trähus och 3 våningsbyggnad enligt s.k. effektivsystem, 

att uppdraga till stadskamreraren att uppsätta förslag till yttrande över bostadskommitténs 

förslag, avseende avstyrkande av bildandet av en bostadsförening på av kommittén nu 

föreslagna grunder. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeradt 19 4/12 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 22 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren, Johansson, fruarna Sundström och 

Johansson samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

På därom gjord framställning beviljades Carl Öberg i Kvarnböle förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för Karl Bertil Öberg från 100 till 120 kronor pr år f.o.m. den 10 januari 

1917. 

 

§2. 

På grund av nu rådande dyrtid beslöt styrelsen, att diakonissans kostpengar för 

nästkommande år skulle höjas från 30 kronor till Kr. 42:50 per månad. 

 

§3. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Augusta Evelina 

Johansson och förklaring i fattigvårdsmål rörande Sofia Mariana Virpi. 

 



§4. 

Till handlingarna lades: 

Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Karl Viktor Johansson; samt 

Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Isak 

Vilhelm Granbom. 

 

§5. 

På hemställan av överläkaren vid Luleå folkskolor beslöt styrelsen låta intaga åkaren 

K.J.Johanssons dotter Klara Ragnhild å lasarettet för undergående av öronoperation. 

 

§6. 

Ett par skor beviljades envar av Lisa Lindvall, Per Daniel Åström och Assar Johansson. 

 

§7. 

Beslöt styrelsen att med vitsordande av tillsyningsmannen N.Bomans och vaktmästaren 

B.A.Larzéns oförvitliga tjänstgöring hos stadsfullmäktige anmäla dem till erhållande av ett 

första ålderstillägg, vartill de enligt den år 1912 fastställda lönestaten äro berättigade. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen att hos fiskhandlaren J.F.Pettersson tillsvidare ansvara för arbetaren Bäcklins 

hyra, 15 kronor pr månad. 

 

§9. 

Uppgjordes följande 

’Fattigvårdsstyrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 1917, se bil. Stat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

J.Lindgren.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson och Grafström. 

 

§1. 

Beslöt styrelsen att med vitsordande av stadsbarnmorskan Ida Öströms oförvitliga 

tjänstgöring hos stadsfullmäktige anmäla henne till erhållande av ett första ålderstillägg å 75 

kronor, vartill hon enligt den år 1912 fastställda staten är berättigad. 

 

§2. 



Uppgjordes följande 

’Hälsovårdsnämndens förslag till utgifts- och inkomststat…se bil. Stat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

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

24 november 1916. 

 

Närvarande: herrar Sandström, Falk, Santesson och Palm. Från herr Tillman hade inkommit 

en anmälan om förhinder. 

 

§1. 

Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 1 november 1916 förda protokoll. 

 

§2. 

Uti det i protokollet den 1 november 1916, § 2, antecknade ärendet angående av 

vaktmästaren vid Karlsviks folkskola G.S.Englund gjord ansökning om löneförhöjning med 

300 kronor beslöt lönenämnden tillstyrka bifall till vad folkskolstyrelsen föreslagit eller att 

Englund från nästkommande års början måtte tillerkännas en löneförhöjning av 150 kronor. 

 

§3. 

Sedan lönenämnden på sätt protokollet den 1 november 1916, § 5, utvisar på anförda skäl 

bordlagt ett ärende angående av hamndirektionen gjorda hemställan, att stadsfullmäktige 

måtte, utöver vad i årets stat funnes upptaget för avlönande av de tillfälliga 

befattningshavarne vid mudderverket, ångfärjan och bogserångaren Balder, anvisa ett 

tilläggsanslag av 800 kronor, hade från hamndirektionen ankommit ett så lydande 

protokollsutdrag: 

’Utdrag av etc Bil. Glimstedt.’ 

Efter föredragning härav beslöt lönenämnden på av hamndirektionen anförda skäl tillstyrka 

bifall till direktionens gjorda hemställan. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 



”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatte lönenämnden den 

29 november 1916. 

 

Närvarande: herrar Sandström, Falk, Palm och Santesson. 

Herr Tillman hade anmält förfall. 

 

§1. 

Sedan stadsf. vid sammanträde den 20 april 1916 antagit lönenämndens förslag till 

dyrtidstillägg under år 1915 för stadens lägre befattningshavare, hade dessa i skrivelse till 

stadsfullmäktige den 14 sistlidne augusti hemställt om beviljande av dyrtidstillägg även för 

innevarande år ävensom familjeunderstöd för år 1917 att utgå efter samma grunder och till 

samma belopp, som av fullmäktige förut beslutats. 

Härjämte hade folkskolestyrelsen hos stadsf. hemställt om tillfällig löneförbättring åt 

lärarekåren vid stadens folk- och småskolor för åren 1916 och 1917, att utgå för vartdera året 

med 500 kr för familjeförsörjare och 300 kr för icke familjeförsörjare. 

Dessa framställningar hade av stadsfullmäktige remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Lönenämnden beslöt till en början att hos stadsf. föreslå ett efter vissa grunder utgående 

dyrtidstillägg för år 1917, varvid lönenämnden tänkt sig möjligheten av att dyrtidstillägget i 

likhet med förhålalndet i föregående av lönenämnden avgivna förslag beräknades efter viss 

angiven procent i befattningshavares efter året åtnjutna löneförmåner efter fallande skala, så 

att dyrtidstillägget beräknades efter en lägre procent, då befattningshavares inkomst vore 

högre. Då emellertid en dylik grund för beräkningen av dyrtidstillägget visade sig medföra 

vissa inkonsekvenser, ity att en mindre inkomsttagare ingalunda alltid erhölle det större 

dyrtidstillägget, beslöt lönenämnden föreslå stadsf., att dyrtidstillägget bestämdes till fixt 

belopp samt tillika hemställa, att stadens samtlige befattningshavare, oavsett under året 

åtnjutna inkomster, komme i åtnjutande av dyrtidstillägget 

Härefter antogs följande förslag: 

’Förslag till etc Bil. dyrtid’ 

Och beslöt lönenämnden att som motivering för det nu antagna förslaget anföra: det syntes 

lönenämnden oundvikligen nödvändigt att stadsf. även denna gång i avvaktan på en allmän 

reglering av lönerna, beviljade nu ifrågavarande dyrtidstillägg. De oerhört stigande priserna 

på livsförnödenheter av alla slag utan samtidig höjning av lönerna nödvändiggjorde ett 

kraftigt ingripande från stadens sida för att åtminstone i någon mån lindra dyrtidens 

verkningar. Så hade också skett i de flesta städer, därvid olika beräkningsgrunder och 

metoder funnit användning. Det nu avgivna förslaget syntes lönenämnden väl ägnat att 

tillgodose den av stadsf. förut framhållna s.k. balansprincipen. För den mindre löntagaren 

vore 300 kr. jämte eventuelt utgående familjeunderstöd ett avsevärt tillskott, för den större 

löntagaren åter, som redan förut måste anses bättre rustad att möta dyrtiden, vore beloppet 

icke av väsentligare betydelse. Att bestämma dyrtidstillägget lägre än vad nu skett, syntes 

lönenämnden, särskildt med hänsyn till den avsevärda stegring af lefnadsomkostnaderna, 

som uppstått äfven efter den förut beslutade dyrtidshjälpen, ej tillräckligt, då man med alla 

sannolikhet hade att vänta en ytterligare prisstegring på livsförnödenheter av alla slag. 

Härefter beslöt lönenämnden hos stadsf. hemställa, att stadsf. måtte bevilja stadens 

befattningshavare dyrtidstillägg och familjeunderstöd för år 1917 i enlighet med berörda 

förslag , vilket jämte utdrag av detta protokoll samt tillhörande handlingar skulle 

överlämnas till stadsf. 

 



  Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 29 

november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Nilsson och Lantz. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 13 innevarande november. 

 

§2. 

Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att 

dyrtidskongress är utlyst att hållas i Stockholm den 27-30 december, vid vilken dyrtidsfrågan 

i hela dess omfattning kommer att belysas från såväl producent- som konsumenthåll samt att 

i samband med kongressen ett sammanträde kommer att hållas med representanter för 

landets lokala livsmedelsnämnder, statens livsmedelskommission och dess närmaste 

underavdelningar; och anhöll livsmedelsnämnden, som inbjudits att sända en representant 

till kongressen att drätselkammaren ville hos stadsfullmäktige tillstyrka beviljande av ett 

anslag av intill 150 kronor för att sätta nämnden i stånd att låta sig genom en sin ledamot 

representeras vid dyrtidskongressen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att översända framställningen till 

stadsfullmäktige med hemställan om bifall till livsmedelsnämndens däri gjorda begäran; och 

skulle protokollet vad detta ärende beträffar genast justeras. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29 november 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Fernlund, Axel Nilsson, Sandström, Sjöstedt, J.A.Nilsson och 

Lantz. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 13 innevarande november. 



 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Wikén, Ulander, Lindgren, fruarna Sundström, Johansson och 

Bohlin, fröken Sundberg, diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollen för den 31 oktober och 22 november 1916 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för december föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Beslöt styrelsen, att det understöd å 10 kronor, som beviljats Maria Holmlund, skulle utsökas 

hos hennes dotter, som är folkskollärarinna. 

 

§4. 

Beslöt styrelsen att av räntan å adjunkten Aug.Edmans donation tilldela N.J.Olsson i Heden 

en premie å 20 kronor för vård av Gustaf Sigurd Eriksson. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes förslag till tider för fattigvårdsstyrelsens och distriktsrådets 

sammanträden under år 1917. 

 

§6. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades Kr. 112:50. 

 

§7. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under november, slutande 

å Kr. 432:84. 

 

§8. 

Till svar å en förfrågan från drätselkammaren beslöt styrelsen meddela, att styrelsen, därest 

en bostadsförening komme till stånd, ämnade av densamma förhyra cirka 15 lägenheter om 

ett rum och kök samt 10 enrumslägenheter. 

 

§9. 

Bifölls tapetseraren Birger Johanssons anhållan om 25 kronors bidrag till inköp av kläder åt 

hans syskon. 

 



§10. 

Magda Gustava Jonsson hade anhållit om bidrag av styrelsen för utackordering av sitt barn 

Ingrid Elisabeth, men beslöt styrelsen erbjuda henne att själv vårda barnet å fattiggården. 

 

§11. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 31 oktober: Anna Brita Kjellson 

den 1 november: Hildur Svensson 

den 6 november: Johanna Katarina Fjellström 

den 16 november: Lilly Kjellgren 

den 17 november: Johanna Charlotta Petterssons tvillingar 

den 29 november: Isak Aron Eklund 

samt att följande utgått, nämligen 

den 1 november: Lydia Andersson Rosendahl (till hospital) 

den 2 november: Rut Ingeborg Nilsson (utackorderad) 

den 4 november: Bengt Oskar Sundqvist (utackorderad) 

den 10 november: Emma Öhman (till sanatorium) 

den 11 november: Hildur Svensson (avviken) 

den 14 november: Hildur Astrid Maria Svensson 

den 15 november: Elin Maria Eriksson (till sanatorium) 

den 19 november: Karl Gunnar Wikström (till kustsanatorium) 

den 21 november: Axel Gösta Wikström (död). 

 

§12. 

Diakonissans rapport över november månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§13. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Anna Matilda 

Strandberg. 

 

§14. 

Beslöt styrelsen på därom gjord framställning bevilja fru Hulda Westman ersättning med 10 

kronor pr månad för vård och underhåll av gossen Karl Edfast och skulle, vad styrelsen 

sålunda finge vidkännas, utsökas hos Neder-Kalix kommun. 

 

§15. 

Beslöt styrelsen till stadsfullmäktige avgiva följande förslag till val av fattigvårdare för åren 

1917-1918, nämligen  

 I första distriktet 

Fru Mimmi Falk, vaktmästsaren Alex Nordström, vaktmästaren Johan Andersson, fru 

Augusta Jonsson, fru Elin Bohlin, fru Olga Nordin och inspektör Alfred Gullberg; 

 i andra distriktet 

Doktor A.Ulander, fru Julia Salander, fröken Hildur Mörtsell, vaktmästaren Wilhelm Lund, 

fru Agnes Stenudd, kontorschef E.E.Ålander och fru Anna Olsson; 

 i tredje distriktet 



Tågmästaren C.A.Wikén, faktor C.J.Åström, lok.eldaren Bror Johnsson, stationsförman 

C.L.Berglund, fru Maria Gullberg, fru Frida Höglund, fröken Lydia Sundström, bokhållaren 

Linus Nyström och vaktmästaren Ivar Bergqvist; 

 i fjärde distriktet 

fru Jenny Sandström, fru Linda Nyberg, vagnkarlen P.O.Hedman, fru Sara Lindgren, fru 

Maria Hammarlund, stationskarlen J.A.Westberg och snickaren N.R.Lindström. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

Jenny Johansson” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 30 november 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, 

Westerberg, Thurfjell, Aurén, Brändström, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, 

Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hansson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, 

Sölvén, Hage, Widlund, Forsgren, Fru Bohlin, Herrar Svensén och Lindquist samt 

Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Carlgren, G. Andersson, 

Gillqvist och Schultz. Av dessa hade Herr Gillqvist anmält sig av sjukdom hindrad att 

bevista sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas. 

 

§ 1. 

Utsagos Herrar Svensén och Flemström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 5 

nästkommande december kl. 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 nästlidne oktober förda protokoll. 

 

§ 3. 

Sedan Robert R. Rutberg m. fl. hos Stadsfullmäktige anfört besvär över ett av 

Drätselkammaren den 7 nästlidne september fattat beslut att till Robertsviks ångsåg 

utarrendera ett område å stranden av Skutviken nedanför Bergviken till plats för kolning av 

trä, under yrkande att Stadsfullmäktige måtte vidtaga sådana åtgärder, att nämnda beslut 

icke komme till utförande, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, 

att enär Hälsovårdsnämnden numera förklarat sig icke kunna lämna tillstånd till träkolning 

å ifrågavarande område, besvären icke skulle till vidare åtgärd föranleda. 

 

§ 4. 



Enär Hälsovårdsnämnden icke ansett sig kunna lämna tillstånd till träkolning på den plats i 

Bergviken, som Drätselkammaren på arrende upplåtit, hade Robertsviks ångsåg anhållit att 

få utbyta nämnda plats mot ett område, beläget invid sopplatsen å Mjölkudden och närmare 

utmärkt på en bilagd karta, för att å området bedriva milkolning; och hade Robertsviks 

ångsåg anhållit dels att få arrendera denna plats under 5 år eller till dess det kan styrkas, att 

denna industri inverkar menligt på allmänna hälsotillståndet för närboende, dels ock att 

arrendeavgiften med hänsyn till platsens avlägsna läge icke måtte sättas högre än 25 kronor 

per år. 

Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren, sorn hade för avsikt att lämna bifall till 

Ångsågens begäran om arrendering av platsen, beslutit att innan Kammaren fattade 

definitivt beslut i saken hänskjuta ärendet till Stadsfullmäktige med anhållan att, då delade 

meningar framkommit rörande lämpligheten att i stadens närhet upplåta plats för 

milkolning, Stadsfullmäktige ville meddela, huruvida något vore att från Fullmäktiges sida 

erinra mot att nu föreslagna område utarrenderades för ifrågavarande ändamål. 

Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan 

Beredningsnämnden att som sin mening uttala, att det måste anses synnerligen olämpligt att 

medgiva anläggning av kolmilor på den föreslagna platsen. 

 

§ 5. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till Lönenämnden remitterat en från hamnservisen Carl 

Friberg inkommen ansökan om beviljande av ökat personligt lönetillägg. 

Sedan Lönenämnden från Hamndirektionen infordrat uppgift rörande beloppet av 

sökandens sportler i tjänsten ävensom andra extra inkomster samt därav inhämtat, att 

sökanden Friberg, vilken för närvarande åtnjöte en lön av 2,000 kronor, två ålderstillägg å 

vartdera 250 kronor ävensom ett personligt lönetillägg av 250 kronor eller sammanlagt 2,750 

kronor per år, i extra inkomst under de tre senaste åren i medeltal åtnjutit omkring 200 

kronor, vartill under åren 1914 och 1915 tillkommit omkring 150 kronor årligen för 

sökandens befattning som ombud åt rederiföreningen, hade Lönenämnden, då sökanden 

sålunda under de senaste åren åtnjutit en årlig inkomst av 3,000 kronor, funnit sig icke 

kunna tillstyrka ansökningen. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden, att Fribergs personliga lönetillägg skall från och med den l januari 1916 

utgå med ett till 500 kronor förhöjt belopp per år. 

 

§ 6. 

Uti avgivet yttrande över en av hamnbetjänten R. Jansson gjord ansökan att från och med år 

1915 komma i åtnjutande av det tredje ålderstillägget å 150 kronor hade Lönenämnden, efter 

inhämtande att sökanden, vilken år 1903 erhöll fast anställning vid hamnen och för 

närvarande åtnjöte en fast årlig inkomst av 1,600 kronor, varav lön 1,300 kronor och två 

ålderstillägg å vartdera 150 kronor, i extra inkomster under de senaste åren åtnjutit omkring 

50 kronor årligen, tillstyrkt den gjorda ansökningen om rätt för sökanden att från och med år 

1915 komma i åtnjutande av sista åldersti1lägget 150 kronor. 

Jämväl Hamndirektionen hade tillstyrkt bifall till ansökningen. 

Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

Lönenämndens förslag. 

 

§ 7. 



I en till Fattigvårdsstyrelsen ställd, av styrelsen med eget utlåtande till Stadsfullmäktige 

överlämnad ansökning hade hushållerskan vid fattiggården Matilda Mattsson hemställt om 

förhöjning i sina löneförmåner med 100 kronor per år från och med år 1916, och hade hon 

som skäl för denna begäran anfört, att hon, som under 17 år innehaft befattningen i fråga, 

från och med 1913 års ingång fått vidkännas en sänkning av lönen från 500 till 400 kronor. 

Fattigvårdsstyrelsen hade för sin del tillstyrkt bifall till ansökningen på så sätt, att den 

begärda löneförhöjningen måtte tillgodokomma sökanden såsom personligt lönetillägg. 

Lönenämnden hade, under erinran att sökanden sedan år 1913 i samband med den allmänna 

löneregleringen år 1912 för stadens befattningshavare åtnjutit en lön av 400 kronor jämte tre 

ålderstillägg å vartdera 60 kronor ävensom förmåner av husrum, vedbrand, kost och lyse, 

hemställt, att enär de av sökanden åtnjutna löneförmåner icke kunde anses understiga, vad 

för befattningens innehavare skäligen borde utgå, ansökningen icke måtte bifallas. 

Jämväl Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville avslå ansökningen. 

Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige med 16 röster mot 10, vilka avgåvos för 

bifall till Beredningsnämndens förslag, att bevilja sökanden ett personligt lönetillägg, räknat 

från den l januari 1917, av 100 kr. pr år. 

 

§ 8. 

Sedan stadsbokhållaren A. Glaas i skrivelse den 27 oktober 1915 hos Stadsfullmäktige 

anhållit att från och med år 1916 komma i åtnjutande av första ålderstillägget, hade 

Lönenämnden, till vilken ärendet remitterats för yttrande, i anledning av stadsbokhållaren 

Glaas timade frånfälle funnit ansökningen icke föranleda till något nämndens yttrande. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att ansökningen icke skulle till 

någon åtgärd föranleda. 

 

§ 9. 

Uti avgivet yttrande över en av Frälsningsarméns slumstation gjord anhållan om ett ökat 

anslag av 500 kronor för år 1917 hade Drätselkammaren i enlighet med vad Stadskamreraren 

i yttrande till Kammaren föreslagit hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att Fullmäktige ville för år 

1917 bevilja slumstationen ett ökat anslag av nämnda belopp för upprätthållande av 

slumverksamheten inom staden, varjämte Kammaren föreslagit, att redogörelse för 

användningen av medlen skall lämnas till Fattigvårdsstyrelsen, i vilkens utgiftsstat för 

nästkommande år anslaget i likhet med år 1916 borde upptagas. 

Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 10. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Luleå Järnverksaktiebolag 

inkommen skrivelse med anhållan, att Fullmäktige ville med stöd av Kungl. Kammarrättens 

utslag den 24 maj 1916 förständiga vederbörande att till bolaget återbetala av detsamma för 

högt erlagda utskylder till staden för år 1914. 

Med återställande till Stadsfullmäktige av handlingarna i ärendet hade Drätselkammaren 

förklarat sig icke kunna tillstyrka bolagets framställning, enär utslaget i frågan blivit av 

Drätselkammaren överklagat hos Kungl. Maj:t. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att för närvarande avslå framställningen. 

 



§ 11. 

Sedan Drätselkammaren till förhindrande av fukt i brandkårens stallbyggnad i förslaget till 

utgiftsstat för brandväsendet för år 1917 upptagit ett anslag av 300 kronor till uppmurning 

av en skorsten och insättning av en kamin i byggnaden i fråga, hade Kammaren, då den 

föreslagna åtgärden vore av brådskande beskaffenhet, uppdragit åt Stadsingenjören att 

omedelbart gå i författning om arbetets utförande samt beslutit att hos Stadsfullmäktige göra 

anmälan om den sålunda vidtagna åtgärden. 

Vid föredragning av detta ärende godkände Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden denna Drätselkammarens åtgärd. 

 

§ 12. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att företaga val av stadens 

ombud vid innevarande års mantalsskrivningsförrättningar samt utsago till sådana ombud 

gårdsägare J. Lidgren, poliskonstapeln J. F. Johansson, exekutionsbetjänten C. A. Palm och 

mästerlotsen N. T. Broman. 

 

§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Luleå stads livsmedelsnämnd 

inkommen framställning, att Fullmäktige måtte till nämndens förfogande ställa ett belopp av 

10,000 kronor att jämte det anslag staten kan komma att lämna användas till lindring i de 

mindre bemedlades och med dem likställas i Luleå levnadsvillkor. 

Av skrivelsen inhämtades, att sedan statens livsmedelskommission, som fått i uppdrag att 

till regeringen inkomma med förslag till användning av det belopp av 5 millioner kronor, 

som senaste riksdag anslagit till förenämnda ändamål, uppdragit åt Svenska stadsförbundets 

livsmedelskommitté att yttra sig i ämnet, sistnämnda kommitté i skrivelse till Luleå stads 

livsmedelsnämnd anhållit om meddelande, huruvida nämnden hade för avsikt att framställa 

anspråk på någon del av dyrtidsanslaget, och i så fall för vilket ändamål ett bidrag vore 

avsett att användas. Med anledning härav hade livsmedelsnämnden beslutat, att när 

tidpunkten för anslags begärande är inne, anhålla om ett belopp av 10,000 kronor att 

användas till hyresbidrag och bränsle åt mindre bemedlade och med dem likställda familjer 

samt, därest anslaget räcker, till inköp av skodon åt behövande barn. Då emellertid vid 

anslags beviljande kommer att fästas villkoret om minst ett motsvarande bidrags lämnande 

från kommunens sida, hade livsmedelsnämnden ansett lämpligt att redan i sakens 

nuvarande läge underställa densamma Stadsfullmäktiges prövning. 

Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till livsmedelsnämndens förslag. 

På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att för angivet 

ändamål till livsmedelsnämndens förfogande ställa begärda beloppet 10,000 kronor att 

anskaffas genom uttaxering. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§ 14. 

Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att 

dyrtidskongress är utlyst att hållas i Stockholm den 27—30 december, vid vilken 

dyrtidsfrågan i hela dess vidd kommer att belysas samt att i samband med kongressen ett 

sammanträde kommer att hållas med representanter för landets lokala livsmedelsnämnder, 

statens livsmedelskommission och dess närmaste underavdelningar, och hade 



livsmedelsnämnden anhållit, att Drätselkammaren ville hos Stadsfullmäktige tillstyrka 

beviljandet av ett anslag av intill 150 kronor för att sätta nämnden i tillfälle att låta sig genom 

en sin ledamot representeras vid dyrtidskongressen. 

Drätselkammaren hade beslutit att översända framställningen till Stadsfullmäktige med 

hemställan om bifall till livsmedelsnämndens däri gjorda begäran. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnänmden att bevilja livsmedelsnämnden det begärda anslaget av intill 150 

kronor, att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 15. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Luleå Utskänkningsbolags begäran om utsträckning i tiden för bolagets 

utminuteringsrörelse; 

2:o) P. Edströms, H. K. Brännströms och O. Sanders ansökningar om befrielse från 

ledamotskap i Drätselkammaren; 

3:o) C. Tillsammans begäran att bli entledigad från ledamotskap i Lönenämnden; 

4:o) P. Sandströms begäran om enledigande från ledamotskap i Drätselkammaren och 

Lönenämnden; 

5:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag av 6,500 kronor för byggande av ett mindre 

mudderverk; 

6:o) Drätselkammarens framställning om ersättning för en del kostnader i samband med 

riksdagsmännens besök i staden sistlidne sommar; 

7:o) Arbetslöshets- och hjälpkommitténs begäran om ersättning för dess arbete under år 

1916; 

8:0) Herr Nilssons motion om tillsättande av en nykterhetsnämnd för staden. 

 

§ 16. 

Till Drätselkammaren remitterades: 

l:o)  Byggnadsnämndens begäran om ett anslag å 400 kronor för avvägning av Bergviken; 

2:o)   Arbetsfömedlingsanstaltens begäran om anslag för år 1917; 

3:o)   Logerna Nordanborgs, Nordstjernans och Nordens väls begäran om hyresbidrag; 

4:o)   Oskar Nybergs begäran att få inlösa en del av vretan n:o 390—396 å Mjölkudden; 

5:o)   Herr Brännströms motion om uppmätning och kartläggning av stadens ägor utom 

stadsplanen; 

6:o)   Herr Brännströms motion om försäljning av stadens jord å den s. k. Ön. 

7:o)   Augusta Petterssons begäran om avkortning av hennes avlidne mans 

kommunalutskylder för år 1916; 

8:0)  Herr  Thurfjells   motion   om ett anslag av 450 kronor för anordnande av en musikvecka 

i staden under år 1917. 

 

§ 17. 

Till Lönenämnden remitterades: 

l:o)   Tillsyningsmannen N. Bomans begäran att fr. o. m. år 1917 komma i åtnjutande av 2 

ålderstillägg; 

2:o)   Drätselkammarens framställning om löneförbättring å det ordinarie brandmännen; 

3:o)   Hamndirektionens framställning om uppflyttning i högre lönegrupp av 

befälhavaretjänsterna å ”Trafik” och ”Balder” m. fl. 



 

§ 18. 

Till Drätselkammaren och Byggnadsnämnden remitterades en förfrågan från kartografen V. 

Åberg om staden är villig att övertaga 100 exemplar av en ny upplaga av hans karta över 

staden. 

Som ovan. 

 

 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm, Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund, C. A. Flemström, Oscar Svensén. 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 1 

december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nilsson och Lindqvist. 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Styrelsen för Svenska Röda Korsets Luleåkrets hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit 

om tillstånd att vid den basar, som kommer att hållas i stadshusets fästvåning till förmån för 

Röda Korsets verksamhet den 2 och 3 dennes få använda våningen tillhörande lokaler för 

servering av kaffe, vin och läskedrycker. 

Sedan vidare antecknats, att styrelsen i förenämnda skrivelse meddelat att golvet, där 

servering kommer att äga rum, skyddas av tjock papp ävensom att alla möbler äro 

undanflyttade, beslutade nämnden att för detta fall lämna bifall till framställningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 

december 1916. 

 

Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Fernlund, Sjöstedt, Nilsson och L.Brännström. 

Stadsingenjören. 



 

§1. 

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 16 och 20 nästlidne november. 

 

§2. 

Till inventeringsmän för innevarande år återvaldes för elektricitetsverket: linjedirektören 

T.Bennet och telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt med baningenjören L.Hjelm till suppleant; 

för vattenverkets, gatuarbetenas och stadsbyggmästarens förråd: läroverksadjunkten 

A.H.Sjöholm och målaremästaren J.A.Nilsson; 

för husbyggnader och inventarier i dessa: tekningsläraren J.A.Lydh och målaremästaren 

J.A.Nilsson; och skulle sedvanliga traktamente av 6 kronor pr. dag utgå till 

inventeringsmännen såsom ersättning för tidsspillan och besvär. 

 

§3. 

Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 6 november, § 5, beslutat att tillskriva 

E.J.Sandling i Vuollerim med förfrågan om han vore villig att för ett pris av 600 kronor utföra 

av drätselkammaren den 7 september 1916, § 27, beslutade reparationer å Edefors fiske- och 

husbyggnader., hade nu Sandling meddelat att han åtager sig att för nämnda pris utföra 

ifrågavarande arbeten till slutet av nästkommande juni månad, fiskebyggnaderna dock 

innan forssen öppnas samt målning- och övriga arbeten senare på våren. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga anbudet; och skulle kontraktet 

upprättas genom ordföranden och stadskamreraren. 

 

§4. 

Fortifikationsbefälhavaren i Boden hade i skrivelse till drätselkammaren den 2 september 

1916 anhållit att, enär anhållit att, enär skydd för de vid Tjufholmssundet gjorda 

anläggningarna erfordras vissa grävningsarbeten på det väster om sundet belägna näset – 

med rött utmärkt på en skrivelsen närlagd karta – medgivande måtte av staden lämnas till 

utförande av nämnda arbeten; och hade fortifikationsbefälhavaren i detta sammanhang 

vidare anhållit att en del gärdsel och virke av gallrad skog, behövligt för förenämnda 

arbeten, måtte få tagas från staden skog. 

Drätselkammaren hade vid sammanträde den 7 september 1916, § 22, beslutat medgiva att 

för grävningsarbetena begärda gärdsel och virke finge genom revirförvaltarens i Bodens 

revir försorg utlämnas mot den ersättning, som denne efter värdering fann skäligt debitera 

armén. 

Beträffande däremot grävningsarbetena hade drätselkammaren hos 

fortifikationsbefälhavaren anhållit att han ville angiva den ungefärliga omfattningen av och 

läget för desamma jämte en någon närmare specifikation, i vad de bestodo. 

Sedan denne meddelat att detaljerat förslag angående arbetena icke vore fastställda och att 

ärendet vore av hemlig natur, varför ritningarna icke kunde utlämnas, samt att han på grund 

därav icke kunde lämna annan upplysning än att arbetena äro av mindre omfattning och 

icke komme att medföra nämnvärd skada å skogen, beslutade Drätselkammaren vid 

föredragning av ärendet den 2 nästlidne oktober, § 7, att meddela fortifikationsbefälhavaren, 

att drätselkammaren i brist på kännedom om arbetenas art, läge och omfattning f.n. icke 

ansåg sig kunna taga ärendet i omprövning. 

Efter anteckning att fortfikationsbefälhavaren därefter för nämndens ordförande företett en 

karta, varaf framgick att arbetena i fråga avsågo en c:a 2 meter bred och 1 á 1,5 meter djup 



grav tvärs över näset, föredrogs vidare en förnyad skrivelse från denne, däri han meddelar 

att genom de ifrågasatta arbetena hinder icke kommer att läggas för områdets användande 

som betesmark samt att vid arbetenas utförande åtgärder kunna vidtagas till förhindrande 

av fara för betande kreatur; och anhöll fortifikationsbefälhavaren om meddelande på vilka 

villkor Luleå stad är villig medgiva de omskrivna arbetena. 

Med anledning härav beslutade nämnden att medgiva de ifrågavarande arbetenas utförande 

på följande villkor: 

att övergångar om 5 meters bredd lämnas, där vägar eller kreatursstigar gå över området, 

samt att dessa övergångar förses med räcken å båda sidor och 

att i övrigt nödigt skydd anordnas, så att kreaturen icke skadas. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att verkställa kontroll över de 

av drätselkammaren nu beslutade åtgärder bliva utförda samt att göra anmälan om 

ytterligare åtgärder från stadens sida anses behövliga. 

 

§5. 

Stadsingenjören och Stadskamreraren hade inkommit med följande förslag till instruktion 

för maskinist och eldare i stadshuset: 

’Instruktion för…’ Bil.4/1916 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna förslaget med följande 

ändringar: 

beträffande instruktionen för maskinisten 

punkt 5 ändras sålunda: ’att, ehuru han på inte sätt lyder under källarmästaren eller övriga 

hyresgäser, på deras begäran etc.’ 

punkt 9 ändras sålund: ’att…icke åtaga sig andra befattningar eller bedriva annan 

verksamhet’ 

beträffande instruktionen för eldaren 

punkt 3 ’att icke…åtaga sig andra befattningar eller bedriva annan verksamhet’. 

 

§6. 

Sedan överkonstapeln A.Strand anhållit att få intill 1 maj 1917 hyra ett område af ca 1500 

kvm av kvarteret Loet för upplagsplats och kapning av virke för en avgift av 150 kronor, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med bifall härtill 

uppdraga till stadsingenjören att på marken utsätta områdets gränser, varvid skulle 

iakttagas de bestämmelser Magistraten den 3 juli 1915 utfärdat angående kvarteret Loets 

användning som upplagsplats samt 

att uppdraga till stadskamreraren att ombestyra upprättande av kontrakt. 

 

§7. 

Aktiebolaget Palmgren & C:o, härstädes, och Ivar Liljebäck, Haparanda hade i skrivelse var 

för sig till drätselkammaren anhållit få hyra plats för uppförande av magasin eller varuskjul 

för förvarande och lagring av gods av olika slag under den tid, detsamma måste kvarligga i 

Luleå i väntan att vidarebefordras, Palmgren dock utan uppgifvet ändamål; och anhöllo de 

att i sådant avseende få hyra tomtplats, Palmgren i kvarteret Ankan, Liljebäck antingen i 

kvarteret Harren eller kvarteret Laken. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som förutsattes, att ansökningarne gälla 

provisoriska varuskjul, att hemställa hos hamndirektionen, vilken ägde bästa erfarenheten, 



hur de i närheten av hamnplanen liggande tomterna borde disponeras, att direktionen ville 

för drätselkammarens räkning beslut i de föreliggande ärendena. 

 

§8. 

Föredrogs från Magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktigeprotokoll den 26 

nästlidne oktober för kännedom beträffande bl.a. de i §§ 8,9 och 10 omförmälda ärenden; och 

beslutade nämnden beträffande beslutad utarrendering till J.L.Edlund av 311 kv.meter av 

vreten n:r 700 att uppdraga till stadsingenjören, att, därest Edlund befinnes villig att träffa 

avtal i saken, upprätta förslag till sådan överenskommelse. 

 

§9. 

Efter föredragning av en utav Vägbyggnaden Luleå – Hertsön till drätselkammaren för 

godkännande översänd på Statens Järnvägar utställd räkning å 442 lm. 3” x 8” spåntplank, 

beslutade nämnden, att därest virket icke redan vore försålt till järnvägen, behålla detsamma 

för eget behov till å räkningen angivet pris kr. 321:88. 

 

§10. 

Sedan byggmästaren J.A.Lindqvist i Skurholmen i skrivelse till drätselkammaren anhållit att 

få köpa en del överblivet använt fyrkant- och rundvirke, c:a 6,5 kbm., från spånten för 

landfästena och den provisoriska bron i Svartholmssundet till ett pris av 80 kr., beslutade 

nämnden efter anteckning av att Kapten C.Skarstedt tillstyrkt försäljningen till nyssnämnda 

pris, att för egen räkning övertaga virket till angivet pris av 80 kronor. 

 

§11. 

Till stadsingenjören remitterades för yttrande August W.Falks m.fl:s hos stadsfullmäktige 

gjorda anhållan om sopplatsens förflyttning till annan plats. 

 

§12. 

Till Elektricitetsverkets föreståndare remitterades 

1:o) Ingenjör Rudolf Bergmans anhållan att få köpa elektrisk kraft för förseende av Bergviken 

med elektrisk ljus; 

2:o) Luleå Ångsågs begäran om reservkraft. 

 

§13. 

Till Stadsbyggmästaren remitterades för yttrande Robert R.Rutbergs hos stadsfullmäktige 

gjorda anhållan att få bibehålla och nyttja den å vretan 134-135 uppförda byggnaden. 

 

§14. 

Ingenjören Rudolf Bergman hade hos elektricitetsverket anhållit att som lån utfå 88 m. 

jordkabel, 700 v. 1x6 kvmm. samt 2 ändboxar mot förbindelse att återlämna motsvarande 

materiel omkring den 15 innevarande månad. 

Sedan Elektricitetsverkets föreståndare meddelat att verket i förråd hade en sådan kabel av 

c:a 100 meters längd, vilken föll i värde därest den delades i två bitar, beslutade nämnden att 

bifalla ingenjör Bergmans ansökan på så sätt att han ägde som lån utfå verkets kabel å c:a 100 

meter, mot villkor att han återlämnade en lika lång kabel av motsvarande slag samt att han 

utställer fullmakt på drätselkontoret att hos Hamndirektionen uppbära likvid för kabeln 

enligt gällande pris, därest Bergman icke skulle fullgöra sitt härovan gjorda åtagande. 



 

§15. 

Beslutade nämnden beträffande i förslaget till utgiftsstat för gatorna upptaget belopp för 

underhåll av vissa uppräknade gator till ett belopp av 49940 kronor att med bibehållande av 

de föreslagna arbetena i staten uppdela kostnaden på tvenne år samt i enlighet härmed 

minska nu i staten upptaget belopp till hälften eller till 24970 kronor. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Aktiebolaget Luleå 

Verkstäder i skrivelse gjord anhållan, att fullmäktige ville besluta 

att giva byggnadsnämnden i uppdrag att snarast möjligt vidtaga åtgärder för stadsplanens 

förändring i enlighet med närlagda av stadsingenjören upprättade förslag av den 28 

september 1915, 

att med aktiebolaget göra sådant utbyte av mark att det blir ägare till tomt n:r 9 i kvarteret 

Vakteln och staden till all utom densamma belägen mark nedom verkstadstomten 

att staden till aktiebolaget på en tid av 50 år utarrenderar det land och vattenområde nedom 

denna tomt, som begränsas av den å ovan åberopade karta streckade linjen och de gredelina 

gränslinjerna åt väster och nordost. 

Av ärendets förutgångna behandling antecknades att, sedan drätselkammaren vid 

föredragning av ärendet remitterat detsamma till stadsingenjören, denne inkommit med 

yttrande i ärendet den 7 nästlidne augusti. Efter bordläggning av detsamma beslutade 

drätselkammaren därefter vid förnyad föredragning av ärendet den 2 nästlidne oktober att 

handlingarna skulle delgivas nämndens ledamöter i tur och ordning. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden i avsikt att söka åstadkomma en för alla parter 

antaglig lösning av denna fråga, att överlämna handlingarna i ärendet till hamndirektionen 

med hemställan att direktionen ville i sagda syfte utse tvenne representanter för dryftning av 

frågan. 

Nämnden beslutade vidare att för sin del till representanter utse förste lantmätaren 

H.K.Brändström och distriktschefen C.A.Schultz samt att uppdraga till Stadskamreraren att 

sedan hamndirektionen utsett representanter anhålla hos styrelsen för A.B. Luleå Verkstäder 

att den ävenledes ville utse tvenne representanter för förenämnda ändamål; och skulle 

stadskamreraren sedan alla parter utsett resp. representanter verkställa kallelse till 

sammanträde. 

 

§17. 

Beslutade nämnden att bestämma följande hyror för de åt bostadslösa upplåtna bostäderna i 

tennispaviljongen, ritsalen i g:la rådhuset och maskinistbostaden med resp. belopp 240 kr., 

150 kr. och 240 kr. 

 

§18. 

Beslutade nämnden att utan kallelse sammanträda fredagen den 8 innevarande december för 

behandling av bostadsfrågan. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 



Justeradt 19 8/12 16 

H.K.Brändström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Grafström, Olsson och Hellsten. 

 

§1. 

Protokollen för den 7, 9 och 23 november 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Föredrogs utdrag av förste provinsialläkarens inspektionsberättelse för år 1916 beträffande 

inspektionen i Luleå stad och beslöt nämnden, med anledning av vad däri anmärkts 

beträffande en staden tillhörig komposthög invid Stationsgatan nedanför fängelset, infordra 

förklaring från planteringsnämnden. 

Behandlingen av berättelsen i övrigt uppsköts till ett kommande sammanträde. 

 

§3. 

Till handlingarne lades Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 oktober 1916 angående 

utsträckning av det kommunala tillsynsorganets befogenhet i avseende å övervakandet av 

efterlevnaden av nådig kungörelsen den 7 april 1916 ang. förbud mot användande av 

kvinnor under 21 år till lastning, stuvning och lossning av varor å vissa fartyg. 

 

§4. 

Tillsyningsmannens rapport för november föredrogs och lade till handlingarna. 

 

§5. 

För att sättas i tillfälle att bedöma ungefärliga åtgången av matvaror vid epidemisjukhuset 

beslöt nämnden anmoda sköterskan att med biträde av kokerskan och biträdet under en tid 

av 14 dagar uppväga de kvantiteter matvaror, som åtgå i hushållet samt inkomma med 

uppgift såväl härå som å antalet under samma tid vårdade patienter. 

 

§6. 

Robertsviks ångsåg, Wiklund & Sjödin, hade i skrivelse till nämnden anmält, att de ämnade 

å viss angiven plats å delar av vretarne n:ris 238, 241 och 242 anlägga kolgård för bedrivande 

av milkolning, samt anhållit om meddelande, huruvida från nämnden sida hinder härför 

möter. 

Som ifrågavarande vretar ligga inom område, där hälsovårdsstadgan för rikets städer icke är 

tillämplig, föranledde skrivelsen intet nämndens yttrande. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 



Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 6 december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Flemström, Ullman, Hjelm och stadsingenjören. 

 

§93. 

Protokollet för den 15 november 1916 föredrogs och justerades. 

 

§94. 

Beslöt nämnden infordra stadsingenjörens yttrande med anledning av Eugén Nilssons 

underdåniga besvär över Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag den 10 

oktober 1916 i fråga om sökt tillstånd att inreda ett hembageri inom egendomen n:r 360 i 

kvarteret Kycklingen. 

 

§95. 

Beslöt nämnden bifalla den av herrar E.P.Lantz m.fl. gjord framställning, att yttervägg mot 

angränsande tomt, uppförd av armerad beton enligt det s.k. effektivsystemet, måtte 

godkännas såsom brandmur. 

 

§96. 

Sedan stadsingenjören anmält, att aktiebolaget Luleå kol-& materialaffär utan vederbörligt 

tillstånd upplyftat och inrett ett å fastigheten n:r 29 befintligt färgeri, beslöt nämnden härom 

göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande. 

 

§97. 

Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 30 september 1915 till nämnden återremitterat 

förslaget till ny stadsplan för s.k. Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen för 

uppgörande av ett alternativt förslag, som mera toge 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, hade stadsingenjören på 

uppdrag av nämnden upprättat och inkommit med ett dylikt förslag. 

Det antecknades, att i detta förslag hänsyn tagits jämväl till stadsfullmäktiges beslut den 11 

mars 1916 angående upplåtelse av ytterligare område till seminariet. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden för sin del godkänna förslaget och skulle 

detsamma, sedan föreskrivna åtgärder jämlikt Kungl. Kungörelserna den 31 augusti 1907 och 

den 19 november 1915 vidtagits, överlämnas till stadsfullmäktige. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§98. 



Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en arbetarebostad å tomt n:r 13 i 

kvarteret Gumsen. 

Det antecknades, att Konungens Befallningshavande genom beslut den 16 november 1916 

meddelat sökanden tillstånd att bebygga ifrågavarande tomt, ehuru den av stadsfullmäktige 

antagna stadsplanen över nämnda område ännu icke fastställts av Kungl. Maj:t. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§99. 

Till stadsingenjören remitterades för yttrande ett inom civildepartementet utarbetat 

betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter för byggnader och lägenheter, 

använda som offentliga samlingslokaler eller för drivande av hotell- eller pensionatrörelse 

eller dylikt. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl. 

Justeradt 

den 18 januari 1917 

på nämndens vägnar 

 J.A.Forssgren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 8 december 

1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Fernlund, A.Nilsson, Schultz, Lindqvist och 

J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Stadskamreraren hade med hänvisning bilagda avskrift av Kungl. Kommerskollegii 

utlåtande till Kungl. Maj:t av den 8 juni 1912 i skrivelse till drätselkammaren föreslagit att till 

Luleå stad utgående tolagsersättning, som nu uppbäres och användes av hamnen måtte 

övertagas av staden och överföras till drätselkammarens förvaltning samt att vissa åtgärder i 

samband härmed måtte av staden vidtagas. 

Sedan drätselkammaren med anledning av denna skrivelse uppdragit till stadskamreraren 

att verkställa viss utredning i saken, beslutade nu drätselkammaren vid förnyad 

föredragning i ärendet att med översändande till stadsfullmäktige av förenämnda Kungl. 

Kommerskollegii utlåtande och stadskamrerarens nu inkomna förebragta utredning i saken 

föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta 

att till Luleå stad utgående tolagsersättning, som nu uppbäres och användes av hamnen, 

måtte övertagas av staden och föras under drätselkammarens förvaltning; 



att de av hamndirektionen reserverade tolagsmedlen å tolagsersättningen, den s.k. 

tolagsmedelsfonden, enligt hamndirektionens huvudbok för år 1915, uppgående till Kr. 

43527:05 tillika måtte föras under drätselkammarens förvaltning; 

att drätselkammaren övertager stadens åliggande att tillhandahålla tullverket erforderliga 

lägenheter, möbler och övriga omkostnader enligt nuvarande praxis; 

att de reserverade tolagsmedlen jämte framdeles blivande överskott å tolagsersättningen, 

sedan stadens i föregående punkt nämnda åliggande fullgjorts, måtte, i den mån medlen icke 

anses böra hållas reserverade eller fonderade, få användas till avlöning av magistratens 

ledamöter och dess underlydande befattningshavare jämte de omkostnader, som staden 

eljest har för dess tjänstemän. 

Drätselkammaren beslutade vidare att omedelbart justera denna del av protokollet. 

 

§2. 

På hemställan av stadskamreraren beslutade drätselkammaren, att hos stadsfullmäktige göra 

framställning om bemyndigande att få för år 1917 förnya stadens lån å löpande räkning å 

50000 kronor; och förklarades protokollet i denna del genast justerat. 

 

§3. 

Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för 

drätselkammaren för år 1917, beslutade kammaren efter det förslaget blivit punkt för punkt 

föredraget att godkänna detsamma. 

Drätselkammaren beslutade vidare att i enlighet med vad stadskamreraren i till staten 

angiven motivering föreslagit 

att, då av drätselkontoret verkställd utredning rörande de utestående, oindrivna 

kommunalutskyldernas förhållande till det debiterade beloppet beträffande åren 1910-1913, 

å vilka års utskylder t.o.m. år 1915 ingen avskrivning ägt rum, framgår, att å nämnda år 

utestående belopp utgå till i medeltal 5.38% av de utdebiterade utskylderna, hos 

stadsfullmäktige hemställa, att det belopp, som upptages i staten för nästkommande år måtte 

fastställas till högst 6% av bristen å staten samt 

att hos stadsfullmäktige vitsorda dels stadskamreraren K.H.Santessons oförvitliga 

tjänstgöring till erhållande av första ålderstillägget av 500 kronor, vartill han med ingången 

av år 1917 är berättigad enligt gällande bestämmelsen och fastställda lönestat, dels ock 

maskinisten G.Westerlunds, montören Hj.Engströms och rörnätsförmannen N.A.Göranssons 

oförvitliga tjänstgöring till erhållande respektive av andra ålderstillägget av 150 kronor, 

vartill de äro berättigade enligt gällande lönestat. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§4. 

Ledamoten herr Schultz och stadskamreraren, vilka erhållit i uppdrag att upprätta och 

inkomma med förslag till yttrande beträffande i Kungl. Kommerskollegii skrivelse den 11 

nästlidne februari gjorda förfrågan rörande viss av staden vidtagen debiteringsåtgärd 

rörande de penningar, staden lånat hamndirektionen för utvidgning av Tjuvholmssundet, 

hade nu inkommit med P.M. i saken med anhållan att drätselkammaren ville uttala sig, 

huruvida de i denna P.M. föreslagna synpunkterna eller eventuelt andra borde komma till 

användning vid upprättande av förslag till yttrande i saken. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att uttala att kammaren ansåg de i 

P.M. föreslagna synpunkterna fyllest. 



 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 8 

december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund och J.A.Nilsson. 

Stadsingenjören. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 4 innevarande december. 

 

§2. 

Sedan läroverksadjunkten A.H.Sjöholm under hand avsagt sig uppdraget att verkställa 

inventering av vattenledningsverkets, gatuarbetenas och stadsbyggmästarens förråd, 

beslutade nämnden att i hans ställe till inventeringsmän utse distriktslantmätaren 

L.Brännström. 

 

§3. 

Meddelade stadskamreraren att föreståndarinnan vid elementärläroverket för flickor anmält 

att slangarna till brandposterna inom flickskolebyggnaden voro förbrukade och odugliga för 

avsett ändamål; och beslutade nämnden vid föredragning härav att uppdraga till 

stadsingenjören att anskaffa nya slangar. 

 

§4. 

Sedan elektricitetsverkets föreståndare under hand infordrat anbud å leverans av dels 

amperetimmätare för 2-ledare och kw.-timmätare för 3-ledare dels å strömbegränsare, hade 

anbud inkommit från 4 st. firmor, nämligen AB Zander & Ingeström, Stockholm, Bröderna E. 

& O.Olsson, Göteborg, Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, Stockholm samt Allm. Svenska 

Elektr.AB., Stockholm; och erbjödo dessa 

 

  Z. & I. Bröd O. A.E.G. A.S.E.A. 

  typ  pris typ  pris typ   pris typ  pris 

Amperetimmätare, 3 amp L1   29:75 AZ  23.75 Ecp  34:- A3  26:- 

Kwtimmätare, 2x5 amp  GZ  57:50  Gs   52:- 

Strömbegränsare, 

 0.24-0.7 amp    S3  6:75 

      d:o 0.7-2.1 amp    S3K 10:- 

      d:o 0.2-0.5 amp    S    6:75 

 



Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga följande anbud: 

Allm. Svenska Elektr.AB: 90 st amp.-timmätare  á 26:- 

  10 st kw-timmätare  á 52:- 

  100 st strömbegr.typ S  á 6:75 

AB.Zander & Ingeström: 100 st amp.-timmätare  á 29:75 

 

och skulle antecknas att nämnden i avsikt att vinna snabbare leverans antagit förenämnda av 

A.S.E.A, och Zander & Ingeström avgivna anbud å amperetimmätare, ehuru de voro högre 

än det av Bröderna Olson avgivna anbudet. 

 

§5. 

Sedan Konungens Befallningshavande i länet den 24 oktober 1916 meddelat utslag i fråga om 

anläggning av ny allmän väg mellan Luleå stad och Svartöstaden med biväg till 

Skurholmsstaden, hade Konungens Befallningshavande i skrivelse till drätselkammaren 

anmodat kammaren att fortast kan inkomma med underdånig ansökan om statsanslag till 

utförande av den inom Luleå stads område fallande delen av vägen, därest staden har för 

avsikt att söka erhålla dylikt bidrag; och skulle ansökningen vara åtföljd av utredning 

angående de ekonomiska förhållanden, som föranlett framställningen om statsanslag. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna skrivelsen till kaptenen 

C.Skarstedt med anhållan, att han ville uppsätta förslag till underdånig ansökan i ärendet. 

 

§6. 

Jägmästaren i Bodens revir hade i skrivelse till drätselkammaren den 29 nästlidne september 

i anledning av förfrågan verkställt värdering av den förlust arméförvaltningen kommer att 

lida för den areal – 1,315 hektar – produktiv skogsmark, som måste hållas kal under Luleå 

stads kraftledning till pumpstationen. Arealen 1.315 hektar hade erhållits genom 

uppmätning av kraftledningens längd över arméförvaltningens ägor till 1,350 meters längd 

och 10 meters bredd. Den nu uthuggna skogsarealen vore visserligen blott 0,28 hektar, men 

hela längden måste likväl hållas kal till minst 10 meters bredd. Som värdet av 1 har utav den 

skogsmark, där kraftledningen går fram, med hänsyn till markens gynnsamma läge vore 

minst 40 kronor, skulle värdet av ovannämnda 1,315 har alltså bli 40x1,315 kr = 52 kronor 60 

öre. Detta med besittningsrätt till jorden; dock anses den kala skogsmarken värdelös för 

arméförvaltningen, varför staden borde betala fulla värdet av dess 1,315 har eller 52 kronor 

60 öre, mot rätt att för all framtid få disponera denna areal i dess kala tillstånd. 

Sedan stadsingenjören i infordrat yttrande föreslagit att, då enligt den koncessionsansökan 

åtföljda beskrivningen över anläggningen en 12 meter bred gata skall upphuggas för 

ledningen och som detta arbete också är utfört om ock ett eller annat kortare träd kvarstår 

inom linjen, arealberäkningen måtte ändras så till vida, att bredden räknas till 12 meter, i 

vilket fall arealen bliver 1,315x12 = 1,578 har och ersättningen till armén 40x1,578 = Kr. 63:12, 

beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet att för sin del godkänna det av 

revirförvaltaren föreslagna beräkningssättet med den ändring, stadsingenjören föreslagit; 

och skulle fortifikationsbefälhavaren medelst utdrag av detta protokoll delgivas det av 

drätselkammaren sålunda fattade beslut. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§7. 



Antecknades att, sedan den mellan Luleå stad och Hertsön anlagda vägen till en del går över 

den mark å Svartön, till vilken änkan Johanna Holmqvist äger viss dispositionsrätt enligt 

mellan staden och henne den 6 februari 1901 upprättat avtal, stadsingenjören meddelat att 

det för vägen intagna området utgjorde 1740 kvm, varigenom den till änkan Holmqvist 

utgående årliga ersättningen för intagna åkrar och lindor, Kr. 77:70 f.o.m. 1916 ökas till Kr. 

93:36. 

 

§8. 

Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades 

1:o) Robert R.Ruthbergs m.fl:s framställning om tillhandahållande av staden av ledningar för 

elektrisk belysning, 

2:o) C.A.Dahlins m.fl:s skrivelse ang. anordnande av ytterbelysning i Hertsögatan mellan 

Backgatan och järnvägslinjen. 

 

§9. 

Till stadsingenjören remitterades urmakaren Fritz Olssons skrivelse till drätselkammaren om 

erhållande av avdrag å debiterat belopp för förbrukat vatten. 

 

§10. 

Stadsingenjören hade enligt uppdrag inkommit med kostnadsberäkning å uppförande dels 

av ett tvåvånings trähus om 6 lägenheter á 2 rum med kök och 12 lägenheter á 1 rum och kök 

dels av en 3-våningsbyggnad enl. s.k. effektivsystem om samma antal lägenheter; och 

uppgick anläggningskostnaden förutom tomt till resp. 139.000 kronor och 124.000 kronor. 

Enligt bilagd räntabilitetsberäkning uppgingo vidare utgifter och inkomster beträffande 

trähuset till Kr. 12068:60 resp. Kr. 7320:- och beträffande byggnaden enl. effektivsystem Kr. 

8876:20 resp. Kr. 7320:-. 

Som en byggnad enl. effektivsystem enligt förslagen vore billigare såväl beträffande 

anläggnings- och underhållskostnad, beslutade nämnden uppdraga till stadsingenjören att 

uppgöra fullständiga ritningar och kostnadsförslag å uppförandet av en bostadsbyggnad om 

tre våningar och 18 lägenheter enligt s.k. effektivsystem, med den ändring i förut bestämd 

plan, att hälften av lägenheterna skola utgöras av 2 rum med kök och hälften av 1 rum med 

kök. 

Nämnden beslutade vidare att hyrorna för lägenheterna skulle beräknas utgå med 500 

kronor för lägenhet om 2 rum med kök och 320 för lägenhet om 1 rum och kök. 

 

§11. 

Med översändande av tvenne under hand införskaffade anbud å meddelande av 

ansvarsförsäkring för staden beträffande dess elektricitetsverk, vattenledningsverk och 

gatuarbeten, hade stadsingenjören i skrivelse till drätselkammaren föreslagit att kammaren 

ville antaga det av Försäkringsaktiebolaget Fylgia gjorda anbudet. 

Sedan det antecknats att den provisionella premien utgjorde Kr. 267:09, beslutade nämnden 

att med översändande av handlingarna i ärendet hemställa hos stadsfullmäktige, att 

fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att med lämplig anstalt uppgöra avtal om 

förenämnda ansvarsförsäkring. 

 

§12. 



Sedan elektricitetsverkets föreståndare inkommit med av drätselkammaren begärt anslag till 

anordnande av provbelysning med metalltrådslampor vid vissa delar af Präst-, Stations-, 

Sandviks- och Lotsgatorna, beslutade nämnden efter anteckning att anläggningskostanden 

uppgick till 1425 kronor att godkänna förslaget till omedelbart utförande. 

 

§13. 

Föredrogs och godkändes mellan Luleå stads elektricitetsverk och Ackumulator-Fabriks AB 

Tudor, Stockholm, upprättat kontrakt rörande underhåll av verkets ackumulatorsbatteri. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 8 dec. 1916. 

 

Närvarande: V.ordf. hr O.Åhrström, hrr Hultström, Andersson, Oskarsson, Hellsten och 

Landström samt undert. sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr D.Anderssn och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att den femårsperiod, för vilken överläraren P.Edw.Lindmark för 

närvarande innehar förordnande som överlärare vid Luleå stads folkskolor, skulle räknas 

från den 1 jan år 1913. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Signe Grenholm, f. Bonnedahl beviljades på egen begäran avsked från sin 

befattning som ordinarie lärarinnan vid Luleå stads folkskolor med utgången av 

innevarande kalenderår. 

 

§4. 

Folkskollärarinnan Signe Grenholm, f. Bonnedahl, som på egen begäran beviljats avsked från 

sin befattning som ordinarie lärarinnan vid Luleå stads folkskolor med utgången av 

innevarande kalenderår, hade hos skolstyrelsen anhållit om tjänstgöringsbetyg. Till 

protokollet skulle antecknas, det fru Grenholm tjänstgjort som vikarierande lärarinna vid 

Luleå stads folkskolor höstterminen 1912 samt som ordinarie lärarinna vid samma skolor 

under tiden 1 juli 1915 – 31 dec. 1916, varvid hon dock åtnjutit tjänstledighet för enskilda 

angelägenheters vårdande under höstterminen 1916. 

Skolstyrelsen vitsordade, att fru Signe Grenholm under sin tjänstgöringstid visat 



Med utmärkt beröm godkänd undervisningsskicklighet. Berömlig förmåga att i skolan 

upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran och Berömligt nit samt att 

hon fört en Hedrande vandel. 

 

§5. 

Skolstyrelsen beslöt låta ledigförklara den ord. lärarinnebefattning som blivit ledig genom att 

fru Signe Grenholm erhållit avsked. 

 

§6. 

Lärarinnan fröken Signhild Nilsson förordnades att tills vidare under instundande vårtermin 

uppehå´lla en vakant lärarinnetjänst vid Luleå stads folkskolor. Hennes arvode bestämdes 

till 162:50 kr för läsmånad. 

 

§7. 

Folkskolläraren O.Bohlin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt Skolstyrelsen 

tilldela honom så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet     Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens 

uppfostran      Berömlig; 

Nit      Berömlig; 

Vandel      Hedrande. 

 

§8. 

Folkskolläraren D.Ekroth, som, enligt bifogat utdrag ur Västerås folkskolestyrelses protokoll, 

den 2 sistl. nov. blivit vald till ordinarie lärare vid Västerås stads folkskolor, hade skriftligen 

anhållit att få tillträda tjänsten därstädes redan den 1 jan. 1917. Folkskolestyrelsen beslöt med 

stöd av bestämmelsen i folkskolestadgans § 28 att för sin del bifalla framställningen, under 

förutsättning att valet vid besvärstidens utgång den 11 innevarande dec. hade vunnit laga 

kraft. 

 

§9. 

Skolstyrelsen beslöt låta ledigannonsera ett [?]-vikariat vid Luleå folkskolor under 

nästkommande vårtermin. Vikariatets arvode bestämdes till 175 kr för läsmånad. 

 

§10. 

Hemmansägaren G.Sandström i Tavelsjö anhållan om höjning av fosterlegan för Edvik 

Vennberg till 100 kr från den 1 nästkommande jan blev bifallen. 

 

§11. 

Skolstyrelsen beslöt att under nu instundande julferier låta insätta patentlås samt uppsätta 

ringledningar i korridorerna i Östra och Västra folkskolorna samt låta inlägga korkmatta i 

Östra skolhusests skolkök. Medel till dessa arbetens utförande äro av stadsfullmäktige 

beviljade för år 1917. 

 

§12. 

Skolstyrelsen beslöt att under nu instundande julferier låta måla ett antal skolbänkar samt 

högst fem svarta väggtavlor. Två anbud å utförandet av detta arbete hade inlämnats, 



nämligen av målaren A.Vesterlund å 3 kr för varje skolbänk och 10 kr för varje tavla samt av 

målaren J.G.Öhlund å 3.50 á 3,25 kr för varje skolbänk. Styrelsen antog hr Vesterlunds 

anbud. 

 

§13. 

Skolstyrelsen beslöt låta anskaffa plattformar intill ett belopp av 150 kr samt att låta omändra 

värmeelementet i sal 1 i Östra skolhuset. 

 

§14. 

Skolstyrelsen bestämde, att höstterminen skulle avslutas den 15 innevarande dec och 

vårterminen börja den 15 nästkommande jan. 

 

§15. 

Skolstyrelsen uppdrog åt ordföranden och överläraren jämte en [?] dem utsedd tredje person 

att utföra den värdering av skolans inventarier, som nu stadsfullmäktige blivit beslutad. 

 

§16. 

Överläraren anmälde, att enligt av skolstyrelsen vid närmast föregående sammanträde 

lämnat uppdrag, enda sökanden folkskolläraren J.Bjurström från Ale församling inom 

Västernorrlands län blivit utsedd till vikarie vid Mjölkuddens folkskola. 

 

§17. 

Folkskolläraren J.Gunnarsson hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt skolstyrelsen 

tilldela honom så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet     Berömlig; 

Förmåga etc      Berömlig; 

Nit      Berömlig; 

Vandel      Hedrande. 

 

 Dag om ovan 

  Oskar Åhrström. 

    /P.Edw.Lindmark 

Justeras 

D.Andersson 

Wilh.Oscarsson” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander och Hjelm äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Från Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande remitterats Konungens 

Befallningshafvandes i Norrbottens län skrifvelse med förfrågan i hvad mån Luleå stad 

kunde vara villig att deltaga i kostnaderna för en eventuell utredning angående åtgärder för 



underlättande af vintertrafiken utmed Norrlandskusten och på de norrländska hamnarna i 

enlighet med de hufvudgrunder som angåves i innevarande års riksdagsskrifvelse i detta 

ämne. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att föreslå Stadsfullmäktige att för 

ifrågavarande ändamål anvisa 2000 Kronor att upptagas i Hamndirektionens stat för år 1917. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§2. 

Beslöts att åt Hamnmästaren uppdraga att från lämpligaste håll anskaffa erforderligt antal 

skoplänkar för mudderverket. 

Protokollet förklarades härutinnan genast justeradt. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

Justeradt den 12/12 1916. 

Gust.Burström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 11 

december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nordin, Nilsson och Lindqvist. 

Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 nästlidne november och den 1 

innevarande december. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av 

stadsfullmäktiges protokoll för den 26 oktober 1916 för kännedom beträffande i § 6 

omförmält ärende. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Helena Blomqvist, änka efter 

avlidne f.d. brandvakten I.A.Blomqvist, gjord anhållan om att komma i åtnjutande av 

pension till belopp, som fullmäktige finna skäligt. 

Sedan antecknats, att enligt verkställd bouppteckning, behållningen i boet utgör Kr. 6604:99, 

däri fastighet n:r 205 ingår med ett värde av Kr. 4900:-, beslutade ekonominämnden att hos 

stadsfullmäktige tillstyrka, att hon måtte tilldelas ett årligt understöd av 100 kronor f.o.m. 

mannens död att utgå tillsvidare. 

 

§4. 



Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Norrbottens läns 

livsmedelskommission inkommen cirkulärskrivelse, däri framhålles, att inom varje kommun 

erforderas dels en energiskt och intresserat arbetande, affärstekniskt sakkunnig 

livsmedelsnämnd, i vilken bör finnas en med vidsträckt befogenhet utrustad verkställande 

ledamot, att till livsmedelsnämndens förfogande bör ställas ett efter kommunens storlek 

avmätt rörelsekapital, att varorna distribueras antingen genom livsmedelsnämnden själv 

eller genom handlande i orten, vilkas verksamhet då måste av nämnden kontrolleras samt 

att genom kortsystem eller annat lämpligt sätt sörjes för att i första hand de små 

inkomsttagarne tillgodoses. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, att, då de önskningar, som blivit 

av länskommissionen i cirkulärskrivelsen framställda, redan torde vara i huvudsak 

förverkligade beträffande stadens livsmedelsnämnd med det undantag att någon 

verkställande ledamot, med den befogenhet, som länskommissionen anger, icke torde vara 

tillsatt, återställa skrivelsen till stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige till 

verkställande ledamot av nämnden ville utse direktören R.Hedström. 

 

§5. 

Med åberopande av Kungl. Förordningen av den 13 nästlide oktober ang. reglering av 

förbrukningen av socker, hade folkhushållningskommissionens länsfördelningsnämnd hos 

stadsfullmäktige anhållit att, då kommissionen förutsatt att erforderlig lokal för 

länsfördelningsnämnderna bör kostnadsfritt kunna erhållas i kommunala eller andra 

offentliga byggnader, stadsfullmäktige ville besluta, att Luleå stad måtte till 

länsfördelningsnämnden kostnadsfritt tillsvidare upplåta erforderlig lokal om 2 rum. 

Enär frågan om beredande av lokaler för länsfördelningsnämnden icke torde vara av 

kommunal natur utan fastmer en länsangelägenhet, beslutade ekonominämnden, att, då 

staden f.n. icke själv förfogar över några lediga lokaler, som kunde anses lämpliga för 

ändamålet, och nämnden vidare har sig bekant, att fördelningsnämnden erhållit för 

ändamålet erforderliga sådana på annat håll, återställa den remitterade framställningen med 

hemställan att densamma icke måtte föranleda åtgärd från stadens sida. 

 

§6. 

Folkbibliotekets styrelse hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit om ett anslag av 700 

kronor att användas dels till läsrumsverksamhetens bedrivande under år 1917 dels till 

täckande av den brist som uppstått under åren 1915-1916, då endast 350 kronor erhållits av 

staden för dessa år. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, att, då nämnda brist tydligen 

endast gällde en viss gren av folkbibliotekets verksamhet, vilken brist kunde täckas med 

bibliotekets tillgångar i övrigt, tillstyrka hos stadsfullmäktige att ett anslag av 350 kronor 

måtte beviljas Luleå Folkbibliotek för år 1917 mot redovisningsskyldighet samt att kostnaden 

måtte få upptagas till uttaxering i 1918 års stat. 

 

§7. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat från Framtidsförbundets sjuk- och 

begravningskassas avdelning 6 och Luleå Kretsloge av I.O.G.T. inkomna ansökningar om 

anslag för deras verksamhet, beslutade nämnden att överlämna framställningarna till 

stadskamreraren med uppdrag att inkomma med yttrande över desamma i samband med 



avgivande av förslag till fördelning av de i förslaget till nästkommande års stat avsatta 

bränvinsmedel. 

 

§8. 

Sedan stadsfiskalen i infordrat yttrande rörande behovet av västar till den uniform, som 

bäres av polispersonalen, uttalat att, då enligt hans åsikt behovet av västar vore 

oundgängligt och dessa icke kunde hänföras till underkläder, väst borde ingå i den 

beklädnad, som staden har att hålla personalen, beslutade ekonominämnden vid 

föredragning av ärendet att, enär i polisuniformen ingick antingen vapenrock eller syrtut, 

vilka alltid hållas knäppta, avslå framställningen. 

 

§9. 

Överlämnade stadskamreraren kvitto å erlagd premie för garantiförsäkring för år 1917; och 

skulle detsamma förvaras av ordföranden. 

 

§10. 

Föredrogs protokoll, fört vid öppnandet av anbud å mathållning för fasta brandkårens 

manskap för år 1917, varav framgick att följande anbud inkommit: 

1. Brodds matservering: 60 kronor pr man och månad f.o.m. den 1 januari 1917 och 

tillsvidare med en månads uppsägning; 

2. Alice Lindgren: 65 kronor pr man och månad från den dag brandkårens förra kontrakt 

utgår och för ett år; samt 

3. H.Hammarberg: 60 kronor pr man och månad f.o.m. den 1 januari 1917 och till årets slut. 

 

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga det av H.Hammarberg avgivna 

såsom varande det fördelaktigaste av de inkomna; och skulle brandchefen upprätta kontrakt, 

varvid ordföranden och brandchefen gemensamt skulle pröva den borgen, entreprenören 

komme att ställa för kontraktets fullggörande. 

 

§11. 

På förslag av brandchefen beslutade ekonominämnden att anslå 75 kronor till extra 

förplägnad för brandkårens personal vid instundande julhelg och utgå av behållningen å 

anslaget för kosthållning för innevarande år; och förklarades protokollet i denna del genast 

justerat. 

 

§12. 

Bergverksaktiebolaget Freja hade till drätselkammaren överlämnat Kungl. Kammarrättens 

utslag den 15 januari 1915 i fråga om bolagets taxering till inkomst för år 1913 med anhållan 

att staden ville till bolaget restituera ett belopp av 761 kronor 86 öre. 

Av ärendets föregående behandling antecknades att, sedan Neder-Luleå ensam av alla parter 

anfört besvär hos Kungl. Maj:t över ovannämnda kammarrättsutslag, stadsfullmäktige på 

anmodan om förklaring över besvären den 25 maj 1915 beslöto att befullmäktiga 

drätselkammaren att avgiva den önskade förklaringen, vilken sedermera avgavs av 

stadsfogden A.Bexell på drätselkammarens vägnar. Sedan stadsfullmäktige vidare den 15 

oktober 1915 blivit medelst avskrift delgivna förenämnda utslag, beslutade fullmäktige den  

28 oktober samma år att överlämna utslaget till drätselkammaren, som vid föredragning av 



ärendet vid sammanträde den 14 december 1915 beslutade att, då staden saknade anledning 

att anföra besvär i saken, lägga utslaget till handlingarna. 

Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att hemställa att stadsfullmäktige ville 

bemyndiga drätselkammaren att till Bergverksaktiebolaget Freja restituera förenämnda 

belopp, Kr. 761:86. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Aurén, Olsson och Hjelm äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 11 november 1916 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade anhållit om Hamndirektionens yttrande öfver en af innevånarne å 

Mjölkudden gjord framställning om anordnande af en tvättbrygga derstädes och 

remitterades detta ärende till Hamnmästaren för dennes yttrande. 

 

§3. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 26 oktober 1916 angående anvisande af 20000 kronor för 

Hamnens deltagande i kostnaderna för förhyrande av isbrytare höstvintern 1916. 

 

§4. 

Stadsfullmäktiges återremiss på Hamndirektionens framställning om anvisande af medel för 

uppförande af en Hamnförvaltningsbyggnad bordlades i afvaktan på erhållande af under 

hand beställda ritningar och kostnadsförslag. 

 

§5. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående anvisande af 6000 kronor för inköp af timmer 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§6. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående anvisande af 300 Kronor såsom resebidrag till 

Hamndirektionens representant vid Svenska Hamnförbundets årsmöte 1916 föredrogs och 

lades till handlingarna. 

 

§7. 



Till Hamnmästaren remitterades en från W.Thurfjäll inkommen framställning om iordning-

ställande af Residens- och bryggaregatornas förlängning åt norr. 

 

§8. 

Ivar Liljebäck och Aktbol. Nyman & Schultz hade anhållit att få förhyra vissa områden vid 

hamnen som upplagsplatser för 1917 års seglation och beslöt Hamndirektionen att bordlägga 

dessa framställningar för att behandlas i samband med andra eventuellt inkommande 

sådana i samma angelägenhet. 

 

§9. 

Fastighets ABol. Spiggen hade hos stadsfullmäktige föreslagit förliknings ingående i 

rättegången om det så kallade Oskarsvarf. 

Hamndirektionen, hvars yttrande i anledning häraf begärts, hade infordrat Hamnmästarens 

utlåtande i ärendet och hade denna på grund häraf anfört följande: 

’Till Hamndirektionen i Luleå etc. se bil. Spiggen.’ 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att upptaga detta Hamnmästarens 

yttrande som sitt eget. 

 

§10. 

Hamnmästarens kassarapport för november månad föredrogs och lades med godkännande 

till handlingarna. 

 

§11. 

Det framhölls af Hamnmästaren att det hittills brukliga sättet att bila det för kajbyggnader 

och kajreparationer erforderliga timret medförde att en hel del af virket dervid ginge 

förloradt. För rådande af bot härutinnan hade han infordrat anbud å sågning af de 1000 st. 

timmer som inköpts för kajreparationer och hade sådant anbud erhållits utvisande att 

kostnaden härför skulle uppgå till 850 kronor. Sedan detta anbud emellertid senare 

återkallats, hade han funnit att det skulle vara för hamnen vid ekonomiskt fördelaktigare att 

själf verkställa sågning af erforderligt timmer. Han hade därför infordrat anbud å ett s.k. 

cirkulärsågverk och skulle ett sådant sågverk af lämplig storlek kunna anskaffas till ett pris 

af 2200 kronor. 

I anledning af hvad Hamnmästaren sålunda framhållit beslöt Hamndirektionen att i 

hufvudsaklig öfverensstämmelse med de infordrade anbudet inköpa ett dyligt sågverk och 

skulle kostnaderna härför påföras anslaget till kajreparationer. 

 

§12. 

Sedan från Luleå stads gatuarbeten denna dag till Hamndirektionen inkommit en räkning å 

Hamnens del i kostnaden för gatuarbeten, hvari inginge ett belopp af kronor 13004:94, som 

afsåge 1915 års arbeten, beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige begära ett 

tilläggsanslag å detta belopp 

I samband härmed beslöts att för Stadsfullmäktige framhålla det hardt när omöjliga deri att 

med det förfaringssätt, som nu praktiseras vid uppgörelse för de arbeten, som för Hamnens 

räkning verkställas af Staden, åstadkomma en stat så att den bleve tillnärmelsevis 

tillförlitligt, då kostnader, som afsåge ett visst år, så som nu vore fallet inkomme för 

likvidering ett år efter det arbetet utförts. 

 



§13. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§14. 

Uppdrogs åt ordföranden att utanordna eventuellt senare inkommande räkningar för året. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  Henning Glimstedt 

Justeradt den 9/1 1917 

Gust.Burström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 21 december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, 

Westerberg, Aurén, Brändström, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, 

Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hansson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, 

Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin och Herr Lindquist samt Stadskamreraren, 

varemot som frånvarande antecknades Herrar Thurfjell, Carlgren, G. Andersson, Gillqvist 

och Svensén. Av dessa hade Herr Gillqvist ej kunnat med kallelse anträffas och de övriga 

hade anmält sig förhindrade att infinna sig å sammanträdet. 

Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsagos Herrar Westerberg och Aurén att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 28 i denna 

månad 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 30 sistlidne november förda protokoll. 

 

§ 3. 

Då det vid upprepade tillfällen visat sig synnerligen önskvärt, att hamnen kunde förfoga 

över ett mindre mudderverk för muddring å grundare ställen, i båthamnar och eljest, där 

hamnens nuvarande mudderverk ej kunde användas, hade Hamndirektionen, under 

framhållande av att ett sådant verk lätteligen kunde göras inkomstbringande genom 

uthyrning till enskilda vid tillfällen, då hamnen icke hade användning för detsamma, hos 

Stadsfullmäktige hemställt, att ett sådant mindre mudderverk för en beräknad kostnad av 

högst 6,500 kronor finge byggas å hamnens verkstad för medel, besparade å innevarande års 

anslag till reparationer å mudderverk och pråmar. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla detta Hamndirektionens förslag. 

 



§ 4. 

Sedan Stadsfullmäktiges ordförande hos Drätselkammaren anmält, att han i samråd med 

Kammarens fungerande ordförande inbjudit riksdagsmännen vid deras besök i Luleå den 8 

och 11 nästlidne juli under deras studieresa genom övre Norrland på lunch och 

förfriskningar å stadshusets terrass och att kostnaderna härför jämte annonsering uppgått till 

kr. 180: 95, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att beloppet måtte få 

ersättas av stadens medel. 

Vid föredragning av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden Drätselkammarens förslag samt bestämde, att erforderliga medel skulle 

anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 5. 

Uti till Stadsfullmäktige ingiven framställning hade Arbetslöshets- och hjälpkommittén 

anhållit om bemyndigande för kommittén att av tillgängliga medel utbetala 300 kronor att 

fördelas med 200 kronor till ordföranden och 100 kronor till arbetsutskottets tvänne övriga 

ledamöter såsom ersättning för år 1916. 

Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden 

denna kommitténs begäran. 

 

§ 6. 

Hos Stadsfullmäktige hade hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk på anförda skäl anhållit 

att från och med är 1916 få åtnjuta en årlig lön av 2,400 kronor. 

Hamndirektionen hade uti avgivet yttrande föreslagit, att hamnspårstillsyningsmannen 

måtte uppföras som ordinarie befattningshavare i lönegrupp I i den av Stadsfullmäktige den 

3 juni 1912 antagna lönestaten med ett arvode av 2,000 kronor jämte 2 ålderstillägg efter 

respektive 5 och 10 års tjänst, och Lönenämnden hade tillstyrkt bifall till detta förslag med 

det tillägg, att den begärda löneförhöjningen måtte utgå från och med början av år 1917. 

På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Lönenämndens förslag. 

 

§ 7. 

Sedan Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag för år 1916 av 

800 kronor i och för höjning från och med den l juni samma år av månadslönen för de 

tillfälliga befattningshavarne å mudderverket, ångfärjan och bogserångaren Balder till 120 

kronor pr månad, hade Lönenämnden uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till denna 

Hamndirektionens begäran. 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla Hamndirektionens anhållan. 

 

§ 8. 

Uti avgivet yttrande över en av vaktmästaren vid Karlsviks folkskola G. S. Englund hos 

Stadsfullmäktige gjord begäran om löneförhöjning med 300 kronor hade Folkskolestyrelsen 

hemställt, att Englund måtte tillerkännas en löneförhöjning av 150 kronor att utgå från 1917 

års början. 

Lönenämnden hade instämt i detta Folkskolestyrelsens förslag. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla, vad Folkskolestyrelsen föreslagit. 

 



§ 9. 

Sedan Konungen Befallningshavande i länet infordrat Stadsfullmäktiges yttrande över en av 

styrelsen för Luleå Utskänkningsbolag gjord framställning om viss utsträckning i tiden för 

öppenhållande av bolagets utminuteringsrörelse, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av 

Beredningsnämnden att hemställa om avslag å bolagets framställning. 

 

§ 10. 

Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herrar Nilsson och Sölvén föreslagit, att 

Stadsfullmäktige i enlighet med lagen om behandling av alkoholister den 30 juni 1913 ville 

besluta att tillsätta en nykterhetsnämnd, bestående av fem personer och tre suppleanter. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden 

att med bifall till motionen utse följande personer till ledamöter och suppleanter i 

nykterhetsnämnden: 

Suppleanter: Kassören Axel Nilsson, faktorn N. O. Segergren, fröken Märta Bucht, 

kontorsbiträdet M. Sölvén och vagnkarlen J. A. Öhman, med herr Nilsson som ordförande 

och fröken Bucht som vice ordförande; 

Suppleanter: Komminister H. T. Berlin, inspektören Johan Eriksson och hotellvärden 

Aug.Ahrnell. 

Därjämte beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att tre av de 

ordinarie och en av suppleanterna skulle kvarstå till 1920 års slut samt 2 av de ordinarie och 

2 suppleanter till 1918 års slut. 

Genom därefter företagen lottning bestämdes, att av de ordinarie ledamöterna fröken Bucht 

och herr Nilsson och av suppleanterna herrar Eriksson och Ahrnell skulle kvarstå till 1918 

års slut och de övriga till 1920 års slut. 

 

§ 11. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla en av 

Drätselkammaren gjord begäran om bemyndigande att få för år 1917 förnya stadens lån å 

löpande räkning å 50,000 kronor. 

 

§ 12. 

Stadskamreraren hade med hänvisning till Kungl. Kommerskollegii utlåtande till Kungl. 

Maj:t av den 8 juni 1912 i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit, att till Luleå stad 

utgående tolagsersättning, som nu uppbäres och användes av hamnen, måtte övertagas av 

staden och överföras till i drätselkammarens förvaltning samt att vissa åtgärder i samband 

härmed måtte av staden vidtagas. 

Sedan Drätselkammaren med anledning av denna skrivelse uppdragit åt Stadskamreraren 

att verkställa viss utredning i saken, hade Kammaren, sedan sådan utredning inkommit, 

beslutit att överlämna handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att 

Stadsfullmäktige ville besluta: 

att till Luleå stad utgående tolagsersättning, som nu uppbäres och användes av hamnen, 

måtte övertagas av staden och föras under Drätselkammarens förvaltning; 

att de av Hamndirektionen reserverade tolagsmedlen å tolagsersättningen, den s. k. 

tolagsmedelsfonden, enligt Hamndirektionens huvudbok uppgående till kr. 43,527: 05, tillika 

måtte föras under Drätselkammarens förvaltning; 

att Drätselkammaren övertager stadens åliggande att tillhandahålla tullverket erforderliga 

lokaler, möbler och övriga omkostnader enligt nuvarande praxis; 



att de reserverade tolagsmedlen jämte framdeles blivande överskott å tolagsersättningen, 

sedan stadens i föregående punkt nämnda åliggande fullgjorts, måtte, i den mån medlen icke 

anses böra hållas reserverade eller fonderade, få användas till avlöning av Magistratens 

ledamöter och dess underlydande befattningshafvare jämte de omkostnader, som staden 

eljest har för dessa tjänstemän. 

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden att bifalla vad Drätselkammaren sålunda föreslagit utom beträffande 

punkt 3 här ovan, som i stället erhåller följande lydelse: 

att Hamndirektionen för fullgörande av stadens åliggande att tillhandahålla tullverket 

erforderliga lokaler, möbler och övriga omkostnader enligt nuvarande praxis erhåller 10 

procent av under nästföregående år uppburna tolagsmedel. 

 

§ 13. 

Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektioner för yttrande remitterat en skrivelse från 

Konungens Befallningshavande i länet med förfrågan, i vad mån Luleå stad kunde vara 

villig att deltaga i kostnaden för en eventuell utredning angående åtgärder för underlättande 

av vintertrafiken utmed norrländska hamnarne i enlighet med de huvudgrunder som 

angåves i innevarande års riksdagsskrivelse i detta ämne, hade Hamndirektionen vid 

föredragning av ärendet föreslagit Stadsfullmäktige att för ifrågavarande ändamål anvisa 

2,000 kronor att upptagas i Hamndirektionens stat för år 1917. 

Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden detta Hamndirektionens förslag. 

 

§ 14. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 april 1916 antagit Lönenämndens förslag 

till dyrtidstillägg under år 1915 för stadens lägre befattningshavare, hade dessa i skrivelse till 

Stadsfullmäktige den 14 sistlidne augusti hemställt om beviljande av dyrtidstillägg även för 

innevarande år ävensom familjeunderstöd för år 1917 att utgå efter samma grunder och till 

samma belopp som av Fullmäktige förut beslutats. 

Därjämte hade Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt om tillfällig löneförbättring 

åt lärarekåren vid stadens folk- och småskolor för åren 1916 och 1917 att utgå för vartdera 

året med 500 kronor för familjeförsörjare och 300 kronor för icke familjeförsörjare. 

Dessa framställningar hade av Stadsfullmäktige remitterats till Lönenämnden för yttrande, 

och hade Lönenämnden inkommit med följande av motivering åtföljda. 

 

’Förslag till dyrtidstillägg och familjeunderstöd för stadens befattningshavare och arbetare 

för år 1917: 

l:o) Den befattningshavare, som varit i stadens tjänst under år 1916 samt därunder uppburit 

årslön eller månadslön, erhåller dyrtidstillägg för år 1917. 

2:o) Dyrtidstillägg utgår för varje sådan befattningshavare med 300 kronor. 

3:o) För familjemedlem, för vilken befattningshavaren är försörjningspliktig, utgår därjämte: 

för hustru eller den. som i hustruns ställe fullgör hennes husliga gärning, 7 kronor pr månad, 

för barn under 15 år 2 kronor pr månad, 

för annan familjemedlem, som själv är oförmögen att försörja sig, likaledes 2 kronor pr 

månad. 

4:o) Dyrtidstillägg och familjeunderstöd får icke överstiga 500 kronor för varje familj. 



5:o) De av befattningshavarne, som åtnjuta fri bostad med bränsle och lyse samt fri kost och 

tvätt, äga uppbära dyrtidstillägg med 150 kronor. 

6:o) De av befattninghavarne, som förutom bostad, fri kost och tvätt även åtnjuta 

uniformsbeklädnad och skodon in natura samt befrielse från utskylder, uppbära förutom 

fullt familjeunderstöd dyrtidstillägg med 75 kronor. 

7:o) Arbetsförmän och arbetare, som varit sysselsatta i stadens arbeten minst 6 månader 

under år 1916. äga uppbära samma familjeunderstöd som angives under punkt 3 här ovan. 

8:o )Makar, som båda äro befattninghavare i stadens tjänst, åtnjuta tillhopa icke högre 

dyrtidstillägg än 500 kronor. 

9:o) Kvinnlig befattningshavare i stadens tjänst, som är gift med person, som icke är 

befattningshavare i stadens tjänst, åtnjuter dyrtidstillägg som vore hon ogift.’ 

 

Vid företagen behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att 

Stadsfullmäktige ville antaga detta Lönenämndens förslag till dyrtidstillägg med den 

ändring, att punkt 7 här ovan erhåller följande lydelse: 

 

’Arbetsförmän och arbetare, som äro fast anställda i stadens tjänst, även om de uppbära 

avlöning i form av timpenning, uppbära dyrtidstillägg och familjeunderstöd i likhet med 

befattningshavare; övriga arbetare, som varit i stadens arbeten minst 6 månader under år 

1916. äga uppbära samma familjeunderstöd som angives under punkt 3 här ovan.’ 

 

Därjämte hade Beredningsnämnden föreslagit, att dyrtidstilläggen skola utbetalas på en 

gång, så snart Stadsfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, samt familjeunderstöden under år 

1917 månadsvis i förskott, ävensom att erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering 

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens 

förslag. 

Detta beslut fattades efter votering med 13 röster mot 10, vilka senare avgåvos för ett av herr 

Ljungberg framställt förslag om sådant tillägg till Beredningsnämndens förslag, att lärare 

och lärarinnor vid stadens folkskolor och småskolor skulle, därest de under år 1917 komme i 

åtnjutande av något dyrtidstillägg från statsverket, å sina dyrtidstillägg från staden få 

vidkännas minskning med de belopp de finge uppbära från statsverket. 

 

§ 15. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från rektor vid Luleå 

högre allmänna läroverk Albert Falk inkommen skrivelse, däri han, med åberopande av den 

starka stegringen av hyrorna, som skett under de senaste åren och icke minst under 

innevarande år, anhåller att Fullmäktige ville höja den till honom nu utgående 

hyresersättningen från 1,100 kronor till 1,500 kronor per år. 

Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet föreslagit, att Stadsfullmäktige ville 

besluta, att hyresersättningen till rektorn vid högre allmänna läroverket skall utgå med 1,500 

kronor för år 1917. 

På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag. 

Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 8, vilka senare avgåvos för bifall till ett 

av herr Lindgren framställt förslag om återremiss av ärendet till Drätselkammaren. 

 

§ 16. 



Vid föredragning och granskning av från Magistraten inkommet generalförslag till utgifts- 

och inkomststat för Luleå stad för år 1917 fattade Stadsfullmäktige på hemställan av 

Beredningsnämnden följande beslut: 

 

Rörande Hamndirektionens stat: 

l:o) att som under utgiftsposten 15a ’löner och arvoden’ bidraget till avlöning av 

Drätselkontorets tjänstemän upptagits till allenast 3,050 kronor, höja detta, anslag till det i 

Drätselkammarens stat beräknade beloppet 3,550 kronor, vilket är det rätta, samt att med 

motsvarande belopp öka ’bristen att täckas av 1916 års överskott’; 

Rörande Fattigvårdsstyrelsens stat: 

2:o) att höja utgiftsposten under rubrik XII ’diverse utgifter’ till dyrtidstillägg och 

familjeunderstöd 1917 från 400 kronor till 1,000 kronor samt utgiftsposten under rubrik II 

’avlöningar’ till hushållerskans avlöning från 930 kronor till 1,030 kronor, varigenom bristen 

att  

uttaxera ökas med      700:— 

 

Rörande Hälsovårdsnämndens stat: 

3:o) att under utgiftsposten I fg beräknade dyrtidstillägg år 1917 skulle höjas från 400 kronor 

till 

2,000 kronor; bristen att uttaxera ökas härigenom med   

 1,600:— 

4:o) att rörande begärda anslagen till förhöjning av ersättningen för kosthåll åt personal och 

patienter för åren 1916 och 1917 uttryckligen betona, att dessa anslag beviljas endast 

förslagsvis i avbidan på Stadsfullmäktigesbeslut i frågan om förhöjning av dessa 

ersättningar; 

 

Rörande Drätselkammarens stat: 

5:o) att minska utgiftsposten under 15a 4 till reparation av stadshuset med 4,600 kronor, 

utgörande beräknad kostnad för målning av vestibuler, stora trappan och korridorerna, 

vilket arbete anses böra anstå på grand av nu rådande dyra priser på alla slags materialier; 

bristen att 

uttaxera minskas härigenom med     4,600:— 

6:o) att under 16n 9 upptagna utgiftsposten å 2,500 kronor till iordningställande av Älvgatan 

mellan Repslagaregatan och Kastellgatan samt under 17n 7 upptagna posten å 4,000 kronor 

till en fontän i kvarteret Tuppen skulle utgå samt att, då dessa utgifter av Drätselkammaren 

beräknats skola bestridas av lånemedel, utgiftsposten under rubrik 36 ’utgifter att bestridas 

av lånemedel’ samt inkomstposterna under rubrik I "lån att under året upptagas" och under 

rubrikerna 16 och 17 ’lånemedel för nyanläggningar’ skulle minskas med motsvarande 

belopp; beträffande strykningen av anslaget till Älvgatans iordningställande antecknades, att 

det ansågs vara en hamnens angelägenhet att ordna denna gata, som är avsedd att förmedla 

trafiken till den av hamnen nyligen anlagda bryggan å Gültzaudden; 

7:o) att bevilja begärt anslag under 17n l å 3,500 kronor till planering och påföring av matjord 

i kvarteret Loet, men med föreskrift att det ej får utbetalas förr än fullständig plan till 

ordnandet av planteringarne därstädes föreligger; 

8:o) att utgiftsposten å 2,900 kronor, kostnaden för tullverket, under rubrik 36 skulle utgå, 

enär jämlikt Stadsfullmäktiges beslut i § 12 här ovan dessa kostnader skola bestridas av 



hamnmedel; bristen att uttaxera minskas härigenom med   

  2,900:— 

9:o) att inkomstposten under rubrik 37 tolagsersättningskulle minskas med 500 kronor, som 

enligt Stadsfullmäktiges beslut här ovan i § 12 skulle utgå till Hamndirektionen för 

bestridande av kostnader för tullkammarlokaler m. m.; härigenom ökas bristen att uttaxera 

med   500:— 

Rörande Generalförslaget: 

10:o) att beräknade avkortningar skulle ökas med kronor 363:87;  

bristen att uttaxera ökas med     

 363:87 

 

Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist av kronor 567,504:84 sålunda enligt 

punkterna 5 och 8 här ovan borde minskas med 7,500 kronor samt enligt punkterna 2, 3, 9 

och 10 ökas med kronor 3,163:87, alltså en minskning utöver ökningen av kronor 4,336:13, 

återstod till uttaxering ett belopp av kronor 563,168:71, med anledning varav 

Stadsfullmäktige på Beredningsnämndens hemställan beslöto att med godkännande i övrigt 

av de föreliggande staterna till täckande av nämnda brist fastställa en uttaxering av 6 kronor 

49 öre per bevillningskrona av 86,774: 44 bevillningskronor. 

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, att de i staten upptagna avkortningarne Kr. 34,843: 41 

skulle fördelas med Kr. 27,343: 41 på kommunen och 7,500 kronor på skolan. 

 

§ 17. 

På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att företaga val av sex 

ledamöter och lika många suppleanter i 1917 års taxeringsnämnd för Luleå stad samt valde 

därvid: 

till ledamöter:   till suppleanter: 

bagaren C. Marklin,  snickaren B. A. Hellsten, 

bokföraren E. Säfbom,  järnhandlanden K. A. Lind, 

stadskassören J. O. Dahl,  exekutionsbetjänten G. Wetter, 

handlanden W. Thurfjell,  grosshandlaren M. Lindqvist, 

bankdirektören  S. Forsgren,  bankkamreraren H. Flodmark, 

vagnkarlen J. A. Öhman,  lokomotivföraren N. Falk. 

Därjämte beslöts att suppleanterna skulle anses valda var och en för den ledamot, som hade 

samma ordningsföljd som suppleanten. 

 

§ 18. 

På Beredningsnämndens hemställan och i enlighet med ett från Fattigvårdsstyrelsen 

inkommet förslag beslöto Stadsfullmäktige att utse följande personer till fattigvårdare för 

åren 1917-1918: 

i 1:a distriktet: fru Mimmi Falk, vaktmästarne Alex. Nordström och J. Andersson, fru 

Augusta Jonsson, fru Elin Bohlin, fru Olga Nordin och inspektören Alfr. Gullberg; 

i 2:a distriktet: doktor A. Ulander, fru Julia Salander, fröken Hildur Mörtzell, vaktmästaren 

V. Lund, fru Agnes Stenudd, kontorschefen E. E. Ålander och fru Anna Olsson; 

i 3:e distriktet: tågmästaren C. A. Vikén, faktor C. J. Åström, lokomotiveldaren Bror Jonsson, 

stationsförmannen C. L. Berglund, fru Maria Gullberg, fru Frida Höglund, fröken Lydia 

Sundström, bokhållaren Linus Nyström och vaktmästaren Ivar Bergqvist; 



i 4:e distriktet: fru Jenny Sandström, fru Linda Nyberg, vagnkarlen P. O. Hedman, fru Sara 

Lindgren, fru Maria Hammarlund, stationskarlen J. A. Vestberg och snickaren N. R. 

Lindström. 

 

§ 19. 

Vid härefter företagna val utsågos till: 

ledamöter i Drätselkammaren efter herrar P. Sandström, H. KBrändström, P. Edström och O. 

Sander, vilka avsagt sig uppdraget och vilkas avsägelser av Stadsfullmäktige godkändes: 

Herrar R. Sundberg och W. Thurfjell för år 1917 samt herrar L. Brännström och M. Lindquist 

för åren 1917-1919; 

suppleanter i, Drätselkammaren: Herrar C. G. Lindgren och G. H. Högström, den förre för år 

1917 och den senare för åren 1917-1919; 

ledamöter i Hamndirektionen för år 1917: Herrar G. Burström, N. Falk,  L.Nordlander,  L. 

Hjelm och K. A. Nordin samt till suppleanter för dem herrar P. Th. Aurén, K. Mattsson och 

K. Olsson; 

ledamöter i styrelsen för pantlånekontoret: Herr J. Marklin för åren 1917-1919 samt herr N. 

O. Lundström för åren 1917-1918; 

suppleanter i samma styrelse: Herr Algot Lind för åren 1917-1919 och herr C. Lindgren för 

åren 1917-1918; 

ledamöter i Folkskolestyrelsen: Herrar A. Gullberg och G. Nyberg samt till suppleant herr O. 

E. Wester, samtliga för åren 1917-1920; 

delegerad för flickläroverket för åren 1917-1919: Herr K. M. Vallquist; 

tillsyningsmän över förmynderskap för åren 1917-1920: Herrar J. G. Roth och H. Glimstedt; 

ledamöter i Handels- och sjöfartsnämnden för år 1917: Herrar G. A. Öqvist och J. O. Sjölin; 

ledamöter i Brandstodskommittén för år 1917: Herrar C. A. Flemström och N. J. Nordström 

samt till deras suppleanter herrar N. Lundholm och Jonas Carlsson; 

ombud vid 1917 års mantalsskrivningar: Herrar J. Lidgren, J. F. Johansson, C. A. Palm och N. 

P. Broman; 

ledamöter i Lönenämnden: Herrar G. Groth och O. Åhrström; 

revisorer av stadens räkenskaper för år 1916: Herrar E. Lindblad, K. Liljeqvist och K. 

Mattsson; 

suppleanter av samma räkenskaper: Herrar R. Jacobsson, H. Bedoire och J. Bergström; 

revisor av läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1916: Herr S. Forsgren och till 

dennes suppleant herr K. Olsson; 

revisor av Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper för år 1916: Herr H. Flodmark med herr E. 

P. Lantz som suppleant; 

revisor av Arbetsförmedlingsanstaltens räkenskaper för år 1916: Herr H. Björnlund med herr 

E. P. Lantz som suppleant. 

 

§ 20. 

På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med bestämmelsen i 

§ 15 av gällande Kungl. Förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelser till 

allmän rådstuga och Stadsfullmäktiges sammanträden under år 1917 skola införas i 

Norrbottens-Kuriren, Norrskensflamman och Norrbottens-Tidningen. 

 

§ 21. 

Till Beredningsnämnden remitterades: 



 l:o) Herr A. Ahlströms avsägelse av uppdragen som ledamot av Fattigvårdsstyrelsen och 

Hyresnämnden samt suppleant i Drätselkammaren; 

2:o) Herr C. Lindgrens avsägelse av ledamotskap i kommittén för dispensärverksamheten; 

3:o) f. Dödgrävaren J. Åströms begäran om förhöjning av den till honom utgående pension; 

4:o) Luleå Köpmannaförenings framställning om tillsättande av en kommitté för uppgörande 

av förslag till högtidlighållande av 300-årsminnet av Luleå stads tillkomst. 

 

§ 22. 

Till Drätselkammaren remitterades ansökningar om hyresbidrag från Nykterhetsfolkets sjuk- 

och begravningskassa avdeln. N:o 206 och Nykterhetsvännernas Allm. Sjuk- och 

Begravningskassas lokalavdelning N:o 105. 

 

Som  ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

Herman Fernlund,  J. A. Westerberg, P. Th. Aurén.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 28 

december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Nilsson, Nordin och Lindqvist. 

 

§1. 

Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, sedan 

stadsfullmäktige bemyndigat kammaren att förnya stadens lån å löpande räkning å 50000 

kronor för år 1917, drätselkammaren ville flytta hälften av krediten till banken. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att fördela löpande räkningen med 

hälften på Stockholms Handelsbank och hälften på AB Norrlandsbanken; och skulle stadens 

övriga affärer tillsvidare bibehållas hos Norrlandsbanken. 

Antecknades, att ordföranden icke deltog i förenämnda beslut. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

A.Ljungberg” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 28 december 1916. 

 



Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson och Hellsten. 

 

§1. 

Godkändes en räkning från sjuksköterskan Mary Lindqvist å Kr. 500:-, utgörande 

vikariatsersättning för tiden1 maj t.o.m. 31 december 1916. 

 

§2. 

Sågverksägaren Ernst Nilsson hade anhållit om nämndens tillstånd att inmontera två 

vattenklosetter i fastigheten n:r 6 i kvarteret Flundran och beslöt nämnden meddela 

sökanden, att hinder härför ej måtte från nämndens sida. 

 

§3. 

Epidemisjuksköterskan hade anmält, att trappan till torkvinen å epidemisjukhuset vore 

synnerligen brant, varför det vore förenat med stora svårigheter att transportera tvättkläder 

upp och ned för densamma. 

Med anledning härav beslutade nämnden uppdraga åt stadsingenjören att efter infordrande 

av anbud låta försätta trappan i trafikabelt skick. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  J.O.Dahl. 

Justeras 

F.Rosengren.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 december 1916. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Lindgren, Wikén, fruarna Sundström, Johansson och 

Bohlin, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 november 1916 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för januari månad 1917 föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under december, slutande 

å Kr. 617:60. 

 

§5. 



Till ledamöter i beredningsutskottet för år 1917 valdes herrar Berlin, Gullberg och fröken 

Sundberg samt till suppleanter fru Sundström och herr Nilsson. 

 

§6. 

Att under år 1917 utanordna till styrelsen ingivna räkningar utsågos herr Gullberg och fru 

Sundström. 

 

§7. 

Till inventeringsmän för år 1917 utsågos herr Gullberg och fru Sundström med herr Nilsson 

som suppleant. 

 

§8. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 1 december: Signe Maria Håkansson 

den 14 december: Maria Hedin-Bäcklin med 7 barn 

den 22 december: Anna V.Nilssons tvillingar 

den 29 december: Karl Oskar Jansson 

samt följande utgått, nämligen 

den 22 december: Maria Hedin-Bäcklin med 7 barn. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen uppdraga åt Piteå sockens fattigvårdsstyrelse att mot skäligt arvode 

utackordera avlidne J.O.Tappers 4 minderåriga barn. 

 

§10. 

Föredrogs och godkändes fjärde kvartalets utackorderingslista, slutande å Kr. 2240:38. 

 

§11. 

På därom gjord framställning beviljades C.O.Johansson förhöjning i fosterbarnsarvodet för 

Helge Andersson från 100 till 120 kronor pr år. 

 

§12. 

Avslog styrelsen G.V.Sandorfs begäran om förhöjning i fosterbarnsarvodet för Greta 

Svensson. 

 

§13. 

Till handlingarna lades en av Neder-Kalix fattigvårdsstyrelse utfärdad ansvarsförbindelse 

för till G.V.Hedin-Bäcklin och Hulda Westman förskotterade understöd. 

 

§14. 

Med anledning av ett från Neder-Kalix fattigvårdsstyrelse inkommet meddelande beslöt 

styrelsen indraga det i protokollet för den 30 sistlidne november, § 14, beslutade anslaget till 

gossen Karl Edfast. 

 

§15. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Hildur Westman 

och Carl Fredrik Westbom samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Josefina Renström. 



 

§16. 

Beträffande i föregående § omförmälda Hildur Westman beslöt styrelsen, att Över-Luleå 

fattigvårdsstyrelse medgåves rätt att lämna henne ett månatligt understöd av högst 15 

kronor jämte ved med rätt för styrelsen att efter eget beprövande fördela understödet. 

 

§17. 

Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län resolution i fattigvårdsmål rörande Ilmari 

Eugen Niemi föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§18. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Malmöhus län utslag i 

fattigvårdsmål rörande Hilda Elisabet Sundqvist. 

 

§19. 

Sedan Albertina Holmström anhållit om understöd, beslöt styrelsen uppdraga åt fröken 

Sundberg att undersöka möjligheten att utackordera barnen. 

 

§20. 

Diakonissans rapport föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§21. 

Godkändes en av konsistorieamanuensen I.Samzelius ingiven räkning å Kr. 28:38 för 

medicin till Karl Juhlin. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 


