Protokoll september år 1918
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2
september 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund och Groth samt byggnadschefen.
§1.
Beslutade nämnden, som icke var beslutmässig, att för besluts fattande skulle erfordras, att de
närvarande tre ledamöterna voro av samma mening.
§2.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 nästlidne augusti.
§3.
Föredrogs och godkändes av stadskamreraren upprättat förslag till kontrakt med
A.B.Motorsprit ang. förhyrning på ett år av västra hälften av tomt n:r 1 i kvarteret Gäddan.
§4.
Efter granskning av inkomna ansökningar om förhyrning av bostadslägenheter i stadens under
uppförande varande bostadshus i kvarteren Tigern och Renen beslutade nämnden antaga
följande hyresgäster:
i kvarteret Tigern:
Lägenhet om 2 rum och kök:
Andersson, E., skrothandlare
6 pers.
Andersson, H., verksmästare
5 pers.
Bergling, J., arbetsinspektor
6 pers.
Byrén, J.V., lok.förare
9 pers.
Holmgren, Joh., stationskarl
11 pers.
Johansson, J.F., poliskonstapel
6 pers.
Larsson, H., lok.förare
8 pers.
Nyberg, C.A.L., lok.förare
8 pers.
Ohlsson, Simon, poliskonstapel
6 pers.
Pettersson, Osk. Hj., lok.förare
8 pers.
Strandell, E.J., överkonstapel
6 pers.
Åkerstedt, K.E., lok.reparatör
8 pers.
Summa
87 pers.
i kvarteret Renen:
lägenhet om 1 rum och kök:
Andersson, Abel, förrådsarbetare
Bjurström, Joel, folkskollärare
Hellström, C.G., lok.förare
Häggberg, O.F., arbetare
Johansson, C.F., skogvaktare
Juhlin, G., mätarejusterare
Levihn, G.A., kontorsskrivare S.J.
Steinholtz, E., lok.reparatör
Wikström, J.A., stationskarl
Åström, O.M., poliskonstapel

7 pers.
5 pers.
5 pers.
7 pers.
3 pers.
3 pers.
3 pers.
5 pers.
5 pers.
5 pers.

Summa

48 pers.

Summa

3 pers.
2 pers.
1 pers.
2 pers.
1 pers.
4 pers.
3 pers.
1 pers.
2 pers.
1 pers.
20 pers.

Lägenhet om 1 rum:
Armandt, A., lok.eldare
Cedergårdh, K.E., stationskarl
Danielsson, J.H., arbetare
Holmvall, Brita, arbet.
Johansson, Elsa, kontorsskrivare
Lindblad, O., lok.reparatör
Lundqvist, Matilda, arbet.
Palm, O.J., arbet.
Stendahl, K., vagnkarl
Svensson, J.A., poliskonstapel

§5.
Bestämdes hyrorna i stadens bostadshus i kvarteren Tigern och Renen till följande belopp:
för lägenhet om 2 rum och kök
Kr. 560:- pr år
för lägenhet om 1 rum och kök
Kr. 300:- pr år
för enkelrum
Kr. 200:- pr år.
§6.
Föredrogs och godkändes av vattenledningsentreprenören Emil Strömberg ingiven
borgensförbindelse av Hj.Sundbaum och A.Hedmark för utförandet av vatten- och
avloppsledning i bostadshusen i kvarteret Tigern och Renen.
§7.
En skrivelse från statens byggnadsbyrå av innehåll, att skrivelser, rapporter m.m. ang.
statsbidrag för uppförande av bostadshus med smålägenheter skola ställas till byrån under
adress Rådhusgränd 2., Stockholm 2., föredrogs och lades till handlingarne.
§8.
Beviljades brandchefen U.Ullman begärd tjänstledighet den 24 och 25 augusti mot avstående
av tjänstgöringspengar.
§9.
Sedan byggnadskontoret till nämnden inkommit med ett av Bröderna Åström avgivet anbud å
leverans av c:a 200 st. stolpar för elektriska ledningar om minst 9 m. längd och 6” toppända till
ett pris av 15 kronor per stolpe, hade nämnden vid sammanträde den 29 sistlidne juni uppdragit
åt byggnadskontoret att genom annons i ortens tidningar infordra ytterligare anbud å nämnda
stolpleverans.
I skrivelse till drätselkammaren anmälde nu byggnadskontoret, att ytterligare fyra anbud
avgivits inom anbudstidens utgång, den 8 juli, till vilken dag Bröderna Åström stått vid sitt
förenämnda anbud, samt att byggnadskontoret, då denna dag ingen av drätselkammarens
ordinarie ledamöter kunnat anträffas, antagit Bröderna Åströms anbud såsom varande det för
staden förmånligaste.
Efter föredragning härav beslutade nämnden godkänna den av byggnadskontoret sålunda
vidtagna åtgärden.
§10.

Sedan G.L.Bergman hos drätselkammaren anhållit om uppmätning och avsyning å en av honom
verkställd nyodling å Stadsön, beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att verkställa
den begärda mätningen och avsyningen.
§11.
Beslutade nämnden att till bostadsförmedlingsnämnden i och för beaktande vid fördelning av
hyreslediga lägenheter överlämna en ansökan från L.P.Pettersson att få hyra en lägenhet om två
rum och kök.
§12.
Godkändes till utbetalning en räkning från Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär å kr.
3363:75 för cement m.m.
§13.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande:
1/ S.A.Hedbergs anhållan om bortförande av avfall m.m. vid rivning av byggnaderna å
avsöndringen Älvsvik i Gäddvik;
2/ E.Anderssons besiktnings- och provningsprotokoll för vid Janssons elektriska verkstad i
Falun tillverkad 250 kw. omformare;
3/ J.Berglings anhållan om fri elektrisk ström;
4/ G.L.Bergmans anhållan om upprensning av avloppsgraven å Stadsön;
5/ R.Thors och A.Elanders anhållan att få arrendera strandslåttern å den s.k. Koudden;
6/ Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffärs anhållan om inköp av mark m.m.;
7/ Kooperativa förbundets anhållan att få köpa tomt i kvarteret Pelikan eller Laken;
8/ Aktiebolaget Stockholms Handelsbanks anhållan att få avdela kokskällaren under
banklokalen i stadshuset för erhållande av ökat arkivutrymme;
9/ Domkapitlets anhållan om insättande av en s.k. Sundlingsspis i vaktmästaren bostad i gamla
rådhuset.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 4 september 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Johansson, Johnsson och Åhrström.
§1.
Protokollen för den 11 och 23 juli 1918 föredrogos och justerades.
§2.
På grund av rådande tyfusepidemi och enär epidemisjukhuset visat sig vara för litet i förhållande
till inträffade sjukdomsfall av epidemisk art, föreslog t.f. stadsläkaren att nämnden skulle gå i
författning om förhyrande tillsvidare av lämplig lokal till provisoriskt epidemisjukhus.

Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till hälsovårdstillsyningsmannen att hos
styrelsen för N.G.T.O:s byggnadsförening efterhöra huruvida styrelsen vore villig att i
föreningens fastighet upplåta lokal för provisoriskt epidemisjukhus samt att göra framställning
hos styrelsen för Röda Korset om lån av sängar med utrustning samt hos styrelsen för
barnkolonien om lån av kökskärl, serviser m.m. för det ifrågasatta sjukhusets räkning.
Vidare beslöt nämnden uppdraga åt t.f. stadsläkaren att söka anskaffa en sjuksköterska.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§3.
Då enligt t.f. stadsläkarens förmenande skäl fanns, som talade för, att den mjölk, som från Södra
Sunderbyn tillfördes hyresgästerna i fastigheten Magasinsgatan 20, vore tyfusbesmittad,
uppdrog nämnden till hälsovårdstillsyningsmannen att tillse och kontrollera, att
mjölkdistributören kokade mjölken före distributionen.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§4.
Föredrogs en skrivelse från hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson med förslag om
tillbyggnad av epidemisjukhuset m.m.
Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna skrivelsen till herrar Fagerlin och t.f.
stadsläkaren med uppdrag att utreda ärendet och inkomma med yttrande.
§5.
En skrivelse från personalen å epidemisjukhuset med begäran om löneförhöjning lades till
handlingarna sedan nämnden under hand upplysts om att de voro nöjda med det av
stadsfullmäktige den 29/8 1918 beviljade extra dyrtidstillägg utgående med 20 % å kontanta
lönen från den 1 juni 1918.
§6.
En framställning från hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson med begäran att bliva
uppflyttad i lönegrupp I beslutade nämnden överlämna till stadsfullmäktige med anhållan om
bifall.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarne en anmälan från K.A.Forsén, att han i fastigheten Gripen
n:o 1 insatt 7 st. vattenklosetter.
§8.
Till handlingarne lades hälsovårdstillsyningsmannens rapport över av v. ordföranden meddelat
uppdrag, att å lämpliga ställen i staden anslå upprop till allmänheten ang. åtgärders vidtagande
till förhindrande av tyfussmittans spridande.
§9.
Tillsyningsmannen rapport för juli månad föredrogs och lades till handlingarne.
I samband härmed beslutade nämnden att förordna hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson
att under länsveterinär F.Rosengrens sjukdom jämte egen befattning upprätthålla befattningen
såsom föreståndare för köttbesiktningsbyrån.
§10.
Efter föredragning av tillsyningsmannens rapport för augusti månad beslutade nämnden att,
enär enligt tillsyningsmannens uppfattning, den reparation, som på föreläggande av nämnden

utförts i Erica Burmans Eftr:s korvfabrik, icke vore tillfredsställande, uppdraga till herrar t.f.
stadsläkaren och Hellsten att inspektera korvfabriken samt att däröver avgiva skyndsamt
yttrande.
§11.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 1.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att förelägga fastighetens ägare, fabrikör
A.F.Lilja, vid vite av 100 kronor att inom en månad efter härav erhållen del hava låtit sätta
svinhusets underlag i sådant skick, som föreskrives i gällande hälsovårdsstadga.
§12.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 2.
Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, grosshandlaren
J.Olander, vid vite av 50 kronor att inom en månad efter härav erhållen del hava låtit cementera
golvet och plåtbeslå väggarne till minst en och en halv meters höjd i soprummet.
§13.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit tvenne så lydande rapporter:
’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 3.
’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 4.
Efter föredragning härav beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren med
begäran om åtals anställande mot källarmästaren Gaston Edberg och firma Erica Burmans Eftr.
§14.
Antecknades att t.f. stadsläkaren med nämndens tillstånd avlägsnade sig från sammanträdet.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarne av tillsyningsmannen V.Oscarsson avlämnad rapport över
verkställd besiktning av A.U.Bergmans änkas nyinrättade spis- och knäckebrödsbageri i
fastigheten n:r 3, 4 och 5 i kvarteret Uttern.
§16.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse:
’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 5.
Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga till herr Hellsten att inspektera
lägenheten samt att till nästa sammanträde inkomma med yttrande.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§17.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse:
’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 6.
Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdrag till t.f. stadsläkaren att inspektera lokalen
samt att till nästa sammanträde inkomma med yttrande.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§18.

41 st. rapporter från tillsyningsmannen ang. bristande renhållning inom fastigheter i staden och
Bergviken överlämnades till allmänna åklagaren för de åtgärder, vartill han kunde anse dem
böra föranleda.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justerat
På nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5
september 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Thurfjell och Groth.
§1.
Beslutade nämnden, som icke var beslutmässig, att för besluts fattande skulle erfordras, att de
närvarande tre ledamöterna voro av samma mening.
§2.
Godkändes till utbetalning:
1/ E.Kinnmans och J.O.Dahls räkningar för resa till Kalix å resp. Kr. 48:-;
2/ E.Kinnmans räkning för resa till Edefors å Kr. 76:-.
§3.
Föredrogs en av byggnadskontoret upprättad tablå över kostnaderna för bostadshuset å tomt n:r
1 i kvarteret Lejonet.
Efter föredragning härav beslutade nämnden återremittera tablån till byggnadskontoret i och för
komplettering med det belopp betongaktiebolaget Effektiv förmenar sig hava att fordra av
staden.
Nämnden beslutade vidare uppdrag åt byggnadskontoret att lämna en redogörelse för
byggnadsföretagets ekonomi, utvisande de beräknade och de verkliga kostnaderna för
detsamma med särskilt angivande av sådana poster, som äro tvistiga, ävensom av de
omständigheter, som föranlett att brist uppstått å byggnadsanslaget.
§4.
Byggmästaren C.A.Flemström hade till nämnden ingivit räkning å en del extra arbeten m.m. i
bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet, slutande å kr. 13193:24, varjämte
byggnadskontoret inkommit med yttrande över samtliga i räkningen upptagna poster.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att icke till betalning godkänna följande poster:
n:r 8
45:n:r 12
33:n:r 22
4659:06
n:r 23
1481:60
n:r 24
645:-

n:r 25
n:r 27
n:r 32
n:r 33

510:25
95:50
1928:25
1306:50
tillhopa kronor
10704:16
Från det å räkningen krediterade beloppet, Kr. 668:55, skulle på grund av ovan gjorda avdrag
avgå posterna
n:r 35
356:55
n:r 36
150:tillhopa kronor
506:55
varefter det belopp, som godkännes till betalning, sålunda skulle utgöra kr. 2995:63.
Av detta belopp skulle kr. 41:70 (posterna n:ris 18 och 19) avfordras betongaktiebolaget
Effektiv, genom vara förvållande nämnda utgift drabbat staden.
§5.
Byggnadskontoret hade med bifogande av anbud hemställt om bemyndigande att låta utföra
diverse målnings- och reparationsarbeten i fastigheterna Korpen 431, Pontusudden 93, Örnen
7 och Gripen 293 för ett sammanlagt belopp av kr. 1630:Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla, vad byggnadskontoret sålunda föreslagit.
Som emellertid härigenom de i årets utgiftsstat upptagna belopp för underhållsarbeten i
fastigheterna Pontusudden 93 och Örnen 7 komma att överskridas med resp. kr. 600:- och kr.
315:-, beslutade nämnden, att dessa belopp skulle upptagas i nästa års stat.
§6.
Med bifall till vad byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, beslutade
nämnden, att yttertaken å byggnaderna å tomterna n:ris 16 och 17 i kvarteret Tigern skulle
utföras av spåntade bräder för en prisskillnad av 35 öre pr kvadratmeter enligt anbud från
entreprenören Johansson, varvid merkostnaden, då takens sammanlagda yta utör 538
kvadratmeter, uppgår till kr. 188:30.
§7.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt,
att kammaren ville låta driva innerväggarne mellan lägenheterna i boningshusen å tomterna
n:ris 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern för en kostnad av kr. 1:30 per kvadratmeter enligt anbud
av entreprenören Johansson;
att kammaren ville bifalla entreprenören Johanssons framställning om en extra ersättning av 20
kronor per takkupa i nämnda fastigheter med anledning därav att takkuporna skulle utföras med
böjda överstycken i stället för med raka, som ritningen utvisar;
att kammaren ville låta en var av lägenheterna å övre botten i nämnda fastigheter inreda 2
garderober för en kostnad av tillhopa kr. 456:- enligt anbud av entreprenören Johansson; samt
att kammaren ville bifalla entreprenören Johanssons framställning att få övertaga den å
tomterna n:ris 16 och 17 befintliga ladan för ett pris av 350 kronor i stället för det förut bestämda
priset 500 kronor, enär det vid ladans rivning visat sig, att stockarna i densamma på flere ställen
ruttnat vid nåten, vadan endast c:a en tredjedel därav kunnat användas till byggnadsändamål.
Efter föredragning härav beslutade nämnden beträffande drivningen av innerväggarna:
att bifalla byggnadskontorets hemställan:
beträffande extra ersättning för takkuporna:
att takkuporna skulle utföras i enlighet med den fastställda ritningen, varvid entreprenörens
framställning om extra ersättning förföll;

beträffande inredning av garderoberna i lägenheterna å övre botten:
att bifalla byggnadskontorets hemställan, samt
beträffande priset å den av entreprenören övertagna ladan:
att sänka priset å densamma till av byggnadskontoret föreslaget belopp, 350 kronor.
§8.
Uti avgivet yttrande över en av entreprenören Johansson gjord framställning om befrielse från
skyldigheten att verkställa underspikning av bottenbjälklaget i fastigheterna i kvarteret Tigern,
hade byggnadskontoret hemställt, att nämnda arbete, som icke vore nödvändigt, finge utgå, mot
det att Johansson, som enligt arbetsbeskrivningen ostridigt vore skyldig verkställa arbetet,
godkände ett avdrag å entreprenadsumman av kr. 737:10.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla Johanssons framställning på sätt
byggnadskontoret föreslagit.
§9.
I och för en del beslutade och ytterligare tillkommande ledningar i Mjölkudden ävensom
möjligen förekommande ändringar har byggnadskontoret hemställt, att drätselkammaren ville
inköpa följande material:
500 kg. 16 kvmm. järntråd
500 kg. 10 kvmm. järntråd
200 kg. 6 kvmm. järntråd
Tillsammans 1200 kg. á 1:50
1800:600 kg. 25 kvmm. zinkkablar, armerade med galv.
järntråd á 3:50 kg
2100:200 st. isolatorer á 2:25 st.
450:200 st. krok á 2:45
490:60 st högsp. Isolatorer á 5:- st.
300:60 st krok för d:o á 3:50 st.
210:Summa kronor
5350:Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att inköpa nämnda
materiel på för staden förmånligaste sätt.
§10.
Byggnadskontoret hade inkommit med förslag till framdragning av 6 olika linjer elektriska
ledningar i Mjölkudden enligt följande kostnadsberäkning:
för linjen I (till B.A.Lundström m.fl.)
kr. 1600:för linjen II (till Tuna)
kr. 750:för linjen III (till Aurén)
kr. 500:för linjen IV (till Stjernström m.fl.)
kr. 1250:för linjen V (till H.S.Sehlstedt)
kr. 550:för linjen VI (till Sundström m.fl.)
kr. 625:tillhopa kronor
5275:De olika linjerna voro med blyerts inritade å kartan över Mjölkudden.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla byggnadskontorets förslag med undantag
för linjen n:r V, som skulle utgå ur förslaget.
Nämnden beslutade vidare uppdraga åt byggnadskontoret att inkomma med karta över
Mjölkudden, å vilken såväl förut befintliga som nu beslutade elektriska ledningar skulle vara
inlagda.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads Folkskolestyrelse den 6 sept. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, D.Andersson,
O.E.Wester, M.Thingvall samt undertecknad sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valde hrr G.Nyberg och D.Andersson.
§2.
Sedan K.M:t den 19 sistlidne juli stadfäst domkapitlets i Luleå utslag den 4 jan. 1918 å av
folkskolläraren E.Johansson i Åsljunga anförda besvär över av folkskolestyrelsen i Luleå den
12 oktober 1917 upprättat förslag till återbesättande av en läraretjänst vid folkskolan i Luleå
och samma dag verkställt val till samma tjänst beslöt folkskolestyrelsen att i överensstämmelse
med sålunda meddelat utslag å tredje förslagsrummet i folkskollärare J.Bjurströms ställe
uppföra folkskolläraren E.Johansson i Åsljunga.
§3.
Folkskolestyrelsen beslöt med fyra röster mot tre att genast verkställa val av ordinarie
folkskollärare.
§4.
Till ordinarie folkskollärare vid Luleå stads folkskolor valdes med fyra röster å andra
förslagsrummet uppförde ord. läraren vid Malmbergets folkskolor Frans Eriksson. Två röster
tillföllo den å första förslagsrummet uppförde folkskolläraren O.Wennbladh från Unbyn.
Herr D.Andersson deltog icke i denna omröstning.
§5.
Med bifall till folkhushållningskommissionens konsulent för lavinsamling gjord anhållan beslöt
folkskolestyrelsen bevilja eleverna i folkskolan 2-6 klasser ledighet för lavinsamling under
högst 10-12 dagar innevarande hösttermin. Insamlingen skulle ske klassvis under lärares
ledning, och fick överläraren i uppdrag att på lämpligaste sätt ordna dessa exkursioner.
§6.
På därom gjord anhållan beslöt barnavårdsnämnden höja ersättningen för gossen Ernst
Johansson till 60 kr. i kvartalet och för flickan Siri Johansson till 45 kr. i kvartalet.
(Hr Hultström avl. sig.)
§7.

Med anledning av Kon.Bef:des remiss av lagutskottets utlåtande n:o 64 angående framflyttning
av straffbarhetsåldern beslöt barnavårdsnämnden anför följande:
Se bilaga. [finns ej i protokollet]
§8.
Till barnavårdsmän förordnades
för Signe Augusta Anderssons barn Ragna Elisabet fru Anna Petersén,
för Lilly Johanna Ingeborg Nordins väntade barn fru Anna Petersén,
för Hilda Charlotta Sundströms och Hildur Emilia Rönnkvists väntade barn hr Alfr.Gullberg,
samt
för Jenny Matilda Fägnells barn Sven Ivan fröken Märta Bucht.
§9.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa insättning av dörrar i flygelnedgångarna till
källarvåningen i Östra folkskolan samt att låta ändra dörrarna i ena ytterporten.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt att för byggnadsarbetena i Mjölkudden tillsätta en byggnadskommitté
av fyra personer. Till ledamöter i denna kommité valdes ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström
o. O.Olsson samt överlärare P.Edw.Lindmark.
§11.
Mjölkuddens byggnadskommitté erhöll till en början i uppdrag att i samråd med
byggnadskontoret utlysa entreprenad å grundläggnings- och byggnadsarbetena vid
Mjölkuddens skolhus samt att antaga entreprenörer för dessa arbeten.
§12.
För Mjölkuddens folkskola skulle inköpas en kateder, en orgel och en karthängare.
§13.
Till protokollet skulle antecknas, att undervisningsnämnden beviljat folkskollärarinnan Dagmar
Eurén tjänstledighet för sjukdom under en månad fr.o.m. den 9 sept. 1918, att nämnden till
vikarier vid folkskolan antagit folkskolläraren Frans Eriksson under hela höstterminen,
folkskolläraren Ludv.Jacobsson under månaderna sept., okt. och nov. samt folkskollärarinnan
Maria Åhrström under en månad fr.o.m. den 9 sept. 1918, att nämnden uppdragit åt överläraren
att anskaffa vikarier, ifall någon av de antagna icke skulle komma,
att nämnden utfärdat tjänstgöringsbetyg för folkskolläraren A.Rydorff, samt att nämnden till
städerska vid Östra folkskolan antagit hustrun Hanna Teresia Sundgren.
§13.
Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd med biografdirektör Andersson anordna
biografföreställningar för barn.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edw.Lindmark
Justerat:
D.Andersson

Gust.Nyberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 september 1918.
Närvarande: Herrar Sundström, Ullman, Wester och byggnadschefen.
§78.
Hos byggnadsnämnden hade Skandinaviska Kreditaktiebolaget anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingivna ritningar vidtaga en del ändringsarbeten i fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, med förmälan att arbetet vore till stor del redan
utfört, tillstyrkt bifall till framställningen under villkor att byggnadsordningens föreskrifter
noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen
föreslaget villkor.
§80.
Sedan till nämndens kännedom kommit att Skandinaviska Kreditaktiebolaget låtit utan
byggnadslov vidtaga en del omändringsarbeten i fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis, beslutade
nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot bolagets vid
avdelningskontoret i Luleå verkställande direktör, Hugo Flodmark.
§81.
Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd att
få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk rotfruktskällare å
tomterna n:ris 1 och 2 i kvarteret Falken.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att
källaren borttages när nämnden så påfordrar.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen på av byggnadschefen
föreslaget villkor.
§82.
Från byggnadskontoret hade inkommit en så lydande anmälan:
’Till Byggnadsnämnden’ se Bil. 1.
Efter föredragning härav beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för
åtals anställande mot fastigheternas ägare, resp. Trävaruhandlaren Ernst Nilsson, fröken Emma
Brännström och fröken Hilma Enström.
§83.
Föredrogs drätselkammarens protokoll av den 9 april 1918, § 3, ang. ras å trottoaren vid
ingången till tapetseraren J.V.Bergmans fastighet n:r 4 i kvarteret Orren och beslutade nämnden
att genom sin sekreterare infordra Bergmans yttrande i ärendet.
§84.
Hos byggnadsnämnden hade C.A.Svensson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning uppföra en mindre förstugukvist till boningshuset å tomt n:r 6 i kvarteret Hermelin.

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, oaktat tomten icke var reglerad och byggnaden
belägen i blivande gata, tillstyrkt bifall till ansökningen, enär den föreslagna tillbyggnaden
måste anses ringa i förhållande till byggnadens värde.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen mot villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§85.
Hos byggnadsnämnden hade K.A.Forsén anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning uppföra en tillbyggnad till uthuset å fastigheten n:r 1 i kvarteret Gripen.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen
föreslaget villkor.
§86.
Föredrogs och lades till handlingarne Allmänna Ingenjörsbyråns erbjudande att utföra
mätnings- och stadsplanearbeten.
§87.
Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Varv och Verkstäder anhållit om tillstånd att
få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta utföra till- och påbyggnad av gjuteribyggnaden
å tomterna 485 och 486.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt ansökningen mot villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen
föreslaget villkor.
§88.
Sedan till nämndens kännedom kommit att Aktiebolaget Luleå Varv och Verkstäder låtit utan
byggnadslov vidtaga till- och påbyggnad av gjuteribyggnaden å tomterna n:ris 485 och 486,
beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot
bolagets verkställande direktör.
§89.
Sedan Konungens Befallningshavande infordrat nämndens yttrande med anledning av H.Sellins
påminnelser över nämndens förklaring å de besvär han anfört över nämndens den 21 mars 1918
fattade beslut att lämna ägaren av fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen tillstånd bl.a. att i
brandmuren mot klagandens fastighet n:r 223 inom samma kvarter insätta trådglasfönster,
beslutade nämnden uppdraga åt byggnadschefen och brandchefen att inkomma med förslag till
sådant yttrande.
§90.
Hos byggnadsnämnden hade Eugén Nilsson anhållit att få i enlighet med ingiven ritning inreda
en fotografiatelier i våningen 1 tr. upp å fastigheten n:r 360 i kvarteret Kycklingen.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, oaktat tomten icke var reglerad och byggnaden
belägen i gata tillstyrkt bifall till ansökningen, enär den föreslagna ändringen måste anses ringa
i förhållande till byggnadens värde.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§91.
Hos byggnadsnämnden hade G.V.Hellsén genom sin förmyndare, Målaren J.A.Nilsson, anhållit
om tillstånd att få i enlighet med bifogad ritning inreda tvenne boningsrum i uthuset i tomten
n:r 184 i kvarteret Laxen.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen
föreslaget villkor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeraddt d 11/10 18
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 sept. 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander samt Hamnmästaren.
§1.
På förslag af kontrollanten vid Hamnförvaltningsbyggnaden beslöt Hamndirektionen godkänna
redan vidtagen åtgärd att för ett pris af kr. 1613:96 låta i de två största våningarna i berörda
byggnad utföra under- och sidoskåp till köksspislarna äfvensom i ytterligare tre våningar
underskåp till desamma.
Likaledes beslöts att enligt föreliggande anbud från entreprenören låta i de två största
våningarna i stället för de i arbetsbeskrivningen bestämda kopparcisternerna till köksspislarne
låta för en kostnad af 430:25 kr. insätta såspannecisterner, samt att i samma våningar likaledes
enligt anbud från entreprenören för ett pris af kr. 2064:50 låta utföra skänkskåp och fällbara
hyllor, zinkplåtbeslagna fällbara hyllor i köken att användas vid diskning, pannhyllor m.m.
därjämte beslöts att låta insätta brevlådsbeslag å samtliga lägenheters tamburdörrar, att vidtaga
viss förändring af de vedbänkar som vore belägna intill spislarna äfvensom för att vintertid
kunna afstänga loggiorna från kyla och snö uppsätta ett glasparti vid yttermuren till desamma.
Af hyresgästen i 4-rumslägenheten 2 trappor upp framställd begäran om blyinfattadt kulört glas
i glaspartiet mellan brasvrån och loggian kunde Hamndirektionen icke tillmötesgå.
På förslag a fingeniören å byggnadskontoret, E.Möller, hvilken närvar, beslöt Hamndirektionen
att följande arbeten likaledes skulle utföras på hamnens bekostnads nämligen:
galler å byggnaden skorstenar;
vatten- och afloppsledning i verkstadsrummet i källaren;
diskbänkarna i samtliga lägenheter flyttas från fönster till innervägg;
en radioator i västra gårdstrappan inbildas i väggen för att undvika att den inkräktar på
svängplanen utrymme.
Af dessa arbeten orsakade merkostnader kunde f.n. icke beräknas men skulle så snart detta
kunde ske föreläggas Hamndirektionen.
Beslöts vidare att på värmeledningsentreprenörens bekostnad låta måla samtliga radiatorer i
lämplig färg.

§2.
Drätselkammarens protokoll angående utsedde representanter för förhandling med
kommunalarbetareförbundets afd. No. 102 i Luleå i fråga om löne- och anställningsvillkor
föredrogs och lades till handlingarna.
§3.
Muddermästaren Oskar Åström och maskinisten A.G.Johansson å mudderverket hade anhållit
att kostpenningar med två kronor om dagen måtte tillerkännas dem under den tid deras
tjänstgöring vore förlagd utom staden för täckande af den merkostnad för dem, som
matsäcksläggning orsakade.
Hamnmästaren, som i anledning häraf hörts, hade framhållit, att då inga förändringar i deras
tjänsteförhållanden inträdt det ifrågasatta bidraget i själva verket innebure en löneförhöjning,
hvarom endast stadsfullmäktige ägde besluta och som icke borde ifrågakomma annat än i
samband med en allmän lönereglering.
På grund häraf beslöt Hamndirektionen afslå framställningen.
§4.
A.Björkman hade under uppgift att han under 13 år arbetat i hamnens tjänst men att han på
grund af ålder numera vore härtill oförmögen anhållit att honom måtte beviljas pension till
skäligt belopp.
I infordrat yttrande hade hamnmästaren anfördt att Björkman börjat sitt arbete i hamnens tjänst
först vid så framskriden ålder som 50 år varföre han, andra skäl till afslag å framställningen,
onämnda, hemställt att densamma icke måtte vinna bifall.
På grund af hvad som anförts och i öfvrigt med hänsyn till framställningens beskaffenhet beslöt
Hamndirektionen afslå densamma.
§5.
En offert från Elektriska Aktiebolaget Fram i Luleå å en voltmeter föranledde f.n. till ingen
åtgärd.
§6.
Beslöt Hamndirektionen att från David Lindgrens möbelfabrik inköpa nödiga persienner för
hamnförvaltningens expeditionslokaler samt då lägenheter som komme att bebos af hamnens
befattningshafvare i enlighete med en från fabriken föreliggande offert.
§7.
En anmälan från Ph.W.von Schwerin om tyska ångfartyget Lybecks besök i hamnen föredrogs
och lades till handlingarna.
§8.
Lönenämnden hade anhållit om yttrande öfver en af L.A.Westerberg mfl gjord framställning
’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till arbetare äfven då arbetet tillfälligtvis måste
afbrytas till följd af att arbetet för tillfället tagit slut’ och beslöt Hamndirektionen att instämma
i hvad Drätselkammaren i afgifvet yttrande i ärendet anfört.
§9.
Tyska vicekonsulatet i Luleå hade anhållit om upplysning rörrande de närmare
omständigheterna under hvilka tyska ångaren Valencia grundstött i Tjufholmssundet.

Efter anteckning däraf att utredning härutinnan redan åvägabragts och att konsulatet häraf
erhållit del föranledde den nu föreliggande skrivelsen icke till någon särskild åtgärd.
§10.
Sifferrevisorns anmärkningar rörande hamnens räkenskaper för första halfåret 1918
remitterades till Hamnmästaren för förklaring.
§11.
En skrifvelse från Kaptenen i Väg- och Vattenbyggnadskåren G.Söderbaum med erbjudande
om biträde vid uppgörande af program för täflan om förslag till utvidgning af södra hamnen
bordlades.
§12.
Eldaren J.Lundkvist och däckskarlen K.J.Frendin å ångfärjan hade anhållit att till dem utgående
månadsaflöning måtte höjas från 165 kronor till 225 kronor räknadt från och med den 1 juni
månad innevarande år.
Hamnmästaren hade anfördt att sedan han i april månad detta år afgifvit förslag att däckskarlens
och eldarens å bogserångarena och ångfärjan aflöning skulle utgå med 75 kronor i lön och
kostpenningar efter 3 kronor per dag sådana förhållanden inträdt att kostpenningarne på båtar i
allmänhet beräknades till 5 kronor per dag hvarför han hemställt att framställningen måtte på
så sätt bifallas att aflöningen måtte från och med den 1 augusti 1918 utgå med sammanlagt 225
kronor per månad för samtliga nämnda befattningshafvare.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit.
§13.
Svenska Kommunalarbetareförbundets afdelning n:r 102 i Luleå hade för Hamndirektionens
undersökning och åtgärder anmält
dels att Hamnservisen C.Friberg skulle hafva gjort sig skyldig till mindre lämpligt uppträdande
gent emot de under hans ledning stående arbetarne
dels ock att arbetaren G.Sjöblom skulle hafva avskedats ur hamnens arbeten utan giltig
anledning,
hvarjämte afdelningen hemställt att Hamndirektionen måtte erkänna afdelningen såsom
underhandlande part i frågor, som gällde de i hamnens tjänst anställda arbetarne.
Hamndirektionen beslöt att i de två förstnämnda punkterna infordra Hamnservisen Fribergs
förklaring hvaremot ärendet i hvad det afsåge erkännande af kommunalarbetarnes föreningsrätt,
då denna aldrig af Hamndirektionen ifrågasatts, icke kunde föranleda någon Hamndirektionens
åtgärd.
§14.
Hamnmästarens kassarapport för augusti månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§15.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
In fidem
H.Glimstedt
Justeradt 19 8/10 18.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 13
september 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Axel Nilsson, Nordin och J.A.Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 19 augusti 1918.
§2.
Sedan Sofia Johansson, vilken utför städning och eldning av auktionskammaren, i skrivelse
anhållit att nu utgående accord, kr. 7:50 pr månad, måtte höjas till 15 kronor pr månad, beslutade
nämnden, som ansåg ansökan skälig, bifalla densamma; och skulle den sålunda förhöjda
ersättning utgå f.o.m. den 1 innevarande september månad.
§3.
Tandläkaren Carlberg hade till drätselkammaren inlämnat en av t.f. brandchefen attesterad
räkning å Tio kronor för tandvård för brandmannen n:r 8 Nilsson.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då förenämnda tandvård icke kunde
betraktas som sjukvård, varvid stadsläkaren varit skyldig att utföra densamma, förklara sig
förhindrad att utbetala räkningen.
§4.
Sedan följande räkningar inkommit, nämligen från Johan Olsson, Luleå, leverans av diverse
beklädnadsartiklar jämte en del reparationsarbeten
Kr. 1540:50
Svenska Ekiperingsaktiebolaget, Stockholm, leverans av sablar och porteepéer Kr. 1014:50,
beslutade nämnden i anslutning till sitt vid sammanträde den 19/8 1918, § 31, fattade beslut
ang. upphandling av beklädnadsartiklar m.m. för poliskåren, att överlämna räkningarna till
magistraten för den åtgärd, de kunna föranleda.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§5.
Poliskonstaplarna O.M.Åström och Lars Finnsson hade var för sig i skrivelse till
drätselkammaren anhållit att skrivelserna närlagd rekvisition å resp. 1 st. regnkappa, resp. 1 par
uniformsbyxor måtte bifallas.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att i anslutning till sitt vid sammanträde den
19/8 1918, § 31, fattade beslut ang. upphandling av beklädnadsartiklar, överlämna skrivelserna
jämte rekvisitionerna till magistraten för den åtgärd, de kunna föranleda.
Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat.
§6.
Beslutade nämnden att för drätselkontorets behov av rörelsekapital förnya sitt växellån å
300000 kronor hos Aktiebolaget Stockholm Handelsbank på 3 månader f.o.m. den 14
innevarande september; och skulle växeln av stadskamreraren utställas på stadskassören
J.O.Dahl och accepteras av drätselkammaren.
Som ovan

Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G Lindgren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 september
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Thurfjell
och J.A.Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 14 augusti 1918.
§2.
Sedan drätselkammaren i skrivelse till källarmästarne G. & J.Edberg gjort förfrågan, huruvida
de hade för avsikt att i fortsättningen arrendera stadshotellet samt att, om så vore förhållandet,
de ville till drätselkammaren inkomma med uppgift å de villkor de önskade fästa vid ett
erbjudande att övertaga hotellrörelsen f.o.m. den 1 januari 1919, hade källarmästarne meddelat
att de ej nu äro villiga att precisera sina hyresanspråk utan ämna, sedan hotellet utanonserats
ledigt till arrende, eventuelt inkomma med anbud.
Vidare hade hovmästaren John Durnford i skrivelse anmält sig som spekulant på övertagande
av stadshotellet på arrende.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att medelst annons utbjuda stadshotellet till
förhyrning, varvid anbud skulle infordras till senast den 16 nästkommande oktober.
Kammaren beslutade vidare
att annons skulle införas i följande tidningar, nämligen Restauratören, Svenska Dagbladet,
Dagens Nyheter, Göteborgs handels- och sjöfartstidning och Sydsvenska Dagbladet
Snällposten, i Restauratören 1 gång och i de övriga 3 gånger med 3 dagars mellanrum;
att uppdraga till stadskamreraren att upprätta förslag till annons, vilken skulle underställas
ordförandens granskning; samt
att i annonsen icke skulle upptagas bestämd arrendetid, utan att denna skulle bestämmas enligt
närmare överenskommelse med eventuel anbudsgivare.
§ 3.
Av redaktören H.Fernlund och stadskamreraren K.H.Santesson inlämnade räkningar å
resekostnader för bevistande av Svenska Stadsförbundets kongress i Stockholm den 6 och 7
september 1918 föredrogos och godkändes till utbetalning.
§4.
Beslutade drätselkammaren, att målaremästaren J.A.Nilsson, suppleant i kammarens
ekonominämnd, tillsvidare skall tillhöra tekniska nämnden och att bankkamreraren A.Hammar,
suppleant i kammarens tekniska nämnd, skall tillhöra ekonominämnden.
Som ovan

Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 14
september 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson ävensom
byggnadschefen.
Härjämte närvar under behandlingen av i § 2 av detta protokoll förtecknade ärende direktören
K.A.Tingstén.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 2 och 5 innevarande september.
§2.
Sedan direktören för Stockholms stads renhållningsverk, ingenjören K.A.Tingstén i enlighet
med stadsfullmäktige beslut tillkallats för att uppgöra förslag till ordnande av stadens
renhållning och i samband därmed göra förslag till ordnande av sopplatsen eller dess eventuela
flyttning till ny plats, redogjorde nu denne för sina vid besöket gjorda iakttagelser rörande
renhållningen.
Beträffande sopplatsen ansåg han att av de hittills föreslagna platserna den nuvarande hade det
i alla avseenden bästa läget, men måste för att icke vara till obehag för stadens befolkning ställas
i ordnat skick enligt en av honom uppgjord planskiss över sopplatsområdet, varav bl.a. framgår,
att avstjälpningen av sopor m.m. skulle ske på ett avgränsat mindre område, och icke som nu
sker, att soporna vid avstjälpningen utspridas över ett stort område. Ett ordnande av sopplatsen
på nu föreslagna sätt, vilket direktören Tingstén f.n. ansåg vara tillfyllest, skulle draga en
kostnad av 500 kronor. Framdeles borde enligt hans uppfattning en mindre brännugn anordnas,
varvid samtidigt soporna borde harpas och fördelas i gödsel- och skräpsopor och ansåg han att
en sådan brännugn icke borde anläggas annat än i samband med en pudrettfabrik.
Sedan vidare antecknats att direktören Tingstén enligt åtagande skulle inkomma med
fullständigt förslag till ordnande av stadens renhållning, beslutade nämnden att i första hand
anhålla hos stadsfullmäktige om beviljande av ett anslag av 500 kronor för ordnande av
sopplatsen på av direktören Tingstén föreslgna sätt och i huvudsaklig överensstämmelse med
av honom upprättade planskiss över sopplatsområdet.
§3.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknade ärende beslutade nämnden,
som ansåg att den nuvarande av hälsovårdsnämnden tillsatta tillsyningsmannens skötsel av
sopplatsen är otillfredsställande, att uppdraga till ledamoten herr Fernlund, att söka träffa
överenskommelse med Luleå renhållnings aktiebolag och Hälsovårdsnämnden om anställande
av en gemensam tillsyningsman för sopplatsen, vilken skulle utföra den harpning och
fördelning av soporna, som torde vara nödig för att avstjälpningsplatsen icke skall sprida
obehaglig lukt.

§4.
Beslutade nämnden uttala önskvärdheten av att nu pågående arbete med omläggning av
gatuplanteringen i Storgatan måtte i den omfattning, som nu sker, redan i höst utföras fram förbi
Nygatan.
§5.
Som i Västra Järnvägsesplanaden endast 6” eller 150 m/m rör behöver nedläggas och staden i
sitt förråd endast har 9” eller 225 m/m rör hade drätselkammaren, då 6” rör f.n. äro mycket
dyra, uppdragit till byggnadskontoret att efterhöra hos vattenledningsbyggnaderna i Boden och
Haparanda samt rörfirmor, om de vore villiga att mot mellanavgift lämna 260 meter 150 m/m
rör mot erhållande av lika längd av 225 m/m rör.
Byggnadschefen meddelade nu, att Haparanda stad icke kunde använda denna dimension, att
Boden erbjöde en mellanavgift av 3 kronor pr meter och att Stockholms stads vattenledning
erbjöd en mellanavgift av 8 kronor, varvid dock Luleå stad skulle vidkännas fraktkostnaderna,
vilka enligt uträkning skulle uppgå till Kr. 6:74 pr meter. Rörfirman Ahlsell & Ahrens ville ej
göra utbyte, men erbjöd 150 m/m rör för Kr. 24:25 pr meter f.v.b. Stockholm, varvid staden har
att betala frakt för dessa med 2:62 kr pr meter d.v.s. tillsammans kr. 26:87 pr meter under det
att firman erbjöd 515 kronor netto pr 1000 kg. fritt Vestervik för stadens 225 m/m rör, vilket
uträknat pr meter blir Kr. 32:44, varifrån frakten, uträknad till Kr. 5:14 pr meter, avgår, Firman
bjöd alltså Kr. 27:31 pr meter.
Som Bodens vattenledningsbyggnads anbud, ehuru lågt, således var det förmånligaste för
staden, beslutade nämnden att antaga detsamma.
§6.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av J.J.Johnson, ägare till vretarne
n:ris 356 och 357-359 å Mjölkudden, hos fullmäktige gjord anhållan om tillstånd att å samma
plats, där de nu äro belägna, få uppföra en ny ladugård och foderbod av tegel, hade
byggnadskontoret i infordrat yttrande anfört, att enligt kartan över Mjölkudden en remsa av
vreten n:r 706, som tillhör Luleå stad, finnes mellan vretarne n:ris 357-359 och 406-409 och att
denna remsa är inhägnad tillsammans med Johnsons vret. Som ladugården delvis är belägen på
denna staden tillhörande markremsa, föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren ville
tillstyrka ansökan med villkor antingen att ladugården flyttas in på Johnsons egen mark eller att
Johnson får bibehålla ladugården på sin nuvarande plats och på en tid av 5 år arrendera remsan,
som i vidd innehåller c:a 400 kvadratmeter, för ett pris av 5 kronor pr år.
Sedan inhämtats, att ladugården redan vore uppförd, beslutade nämnden att med återställande
av den remitterade handlingen föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att på så sätt bifalla
framställningen, att sökanden erhåller tillstånd att tillsvidare under 5 år hava sin nyuppförda
ladugård kvarstående å stadens mark mot villkor att han i arrendeavgift för förutnämnda
markområde, i vidd innehållande 400 kvadratmeter, betalar en arrendeavgift av 5 kronor pr år.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 19 september
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Lindqvist, Wikén
och Groth.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 14 innevarande september.
§2.
Sedan utredning angående den kvantitet potatis, som erfordras för ransoneringens
genomförande i Luleå stad, visat att behovet utgör 1396 ton, hade livsmedelsnämnden för att
bliva i stånd att inköpa denna kvantitet potatis och att täcka kostnaderna för transporter,
emballage och lagring, hos stadsfullmäktige gjort framställning att fullmäktige måtte för
förenämnda ändamål bevilja livsmedelsnämnden en förhöjd kredit från 100.000 kronor till
250.000 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att tillstyrka bifall till den ovannämnda
av livsmedelsnämnden begärda förhöjning av det rörelsekapital, den nu förfogar över, till
250.000 kronor med erinran dock om nödvändigheten att vid försäljning öka priset å varorna
med belopp, som täcker de räntekostnader, vilka måste orsakas av den stora kredit, som staden
kommer att hålla nämnden.
Kammaren beslutade vidare med anledning av livsmedelsnämndens i skrivelsen gjorda
uttalande, att den av nämnden under innevarande år bedriva handels- och vedaffär torde komma
att bringa icke ringa förlust, att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville avfordra
livsmedelsnämnden en klargörande redogörelse för anledningen till den förenämnda bristens
uppkomst.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19
september 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström och Groth.
§1.
Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 2 och 5 innevarande september.
§2.
Konsuln H.Burman hade erbjudit sig att till hamndirektionen försälja ett markområde,
innehållande 76020 kvadratfot av den s.k. Sellinska slipen till ett pris av 60 öre pr kvadratfot.

Som hamndirektionen ansåg sig behöva området, vilket erbjuder stora fördelar dels till följd av
dess lämplighet som uppdragningsplats för hamnens fartyg och dels på grund av dess fria läge
vid älven, som gör att densamma kan hållas tillgänglig senare på hösten och tidigare på våren
än något annat område vid stadens stränder, hade direktionen efter underhandling med konsul
Burman av honom erhållit anbud å försäljning av hela det område, vilket å bilagd karta
betecknas med c. och innehåller 98683 kvadratfot, till ett pris av 55 öre pr kvadratfot, däri
inbegripet å området befintliga byggnader, eller för en köpesumma av kr. 54275:65; och skulle
anbudet gälla till den 1 nästkommande oktober. För motor och inventarier till slipen begärde
konsul Burman dessutom kr. 7572:97.
Hamndirektionen hade därefter ingått till stadsfullmäktige med anhållan att fullmäktige ville av
hamnens tillgängliga medel anslå ett belopp av kr. 61848:62 till inköp av sagda markområde
jämte slipinventarier; och har denna framställning av stadsfullmäktige remitterats till
drätselkammaren för yttrande.
Sedan byggnadskontoret inkommit med infordrat yttrande, beslutade nu nämnden först att
föreslå stadsfullmäktige, att de bägge mindre triangelformiga markytor, som ligga inom
kvartersgränsen även måtte överlåtas till hamnen mot ett pris av kr. 4871:72.
Nämnden beslutade vidare att med återställande av remisshandlingarne föreslå, att
stadsfullmäktige ville besluta att för hamnens räkning inköpa dels av konsul Burman erbjudna
markområde jämte slipinventarier för ett belopp av kr. 61848:62 dels förutnämnda staden
tillhöriga triangelformiga markytor för ett pris av kr. 4871:72, vilket tillhopa utgör kr. 66720:34
samt att detta belopp måtte bestridas, marken incl. byggnader med lånemedel och inventarierna
med hamnens tillgängliga medel.
§3.
Stadsfullmäktige hade sedan särskilt utsedda kommitterade framlagt förslag att för
livsmedelsnämndens behov inredning skulle ske av vissa av Luleå Utskänkningsbolag f.n.
förhyrda källare i stadshuset till förvaring av potatis, vid sammanträde den 27 nästlidne juni
beslutat att remittera ärendet till drätselkammaren.
I av byggnadskontoret avgivet, av drätselkammaren infordrat yttrande föreslår kontoret, att i de
källare, som skulle användas för lagring av potatis, för luftning av potatisen 2,5 cm. brädgolv
på 7,5 x 10 cm. reglar skulle inläggas och att ribbtrummor, på ett inbördes avstånd av 2 meter,
uppdragas genom potatislagret för ytterligare luftning av detsamma. Beträffande ventilering av
källarne, vilka sakna evakueringskanaler, skulle denna ordnas genom insättande av elektrisk
fläkt i fönstret längst upp efter Kyrkogatan, vilken fläkt direkt utsuger luften i denna källare;
och skulle genom upptagning av ett hål om 0,3 x 0,3 meter i betongväggen vid taget mellan
källarne även den nedre källaren kunna ventileras med samma fläkt. Frisk luft erhålles genom
fönster mot Skeppsbrogatan i denna nedre källare, vilken anordning möjliggör att man kan hålla
den temperatur, man önskar, särskilt i händelse det skulle visa sig att källarne bliva för varm.
Förutom dessa anordningar fordras, då dessa för potatislagring avsedda lokaler skola hållas
avstängda från Utskänkningsbolagets källare, att 2:ne öppningar i hjärtmuren igensättas och 3
st. dörrpartier uppsättas. Vidare måste ett återgångsrör från värmeledningen isoleras och
inklädas.
Efter anteckning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med översändande
av den av byggnadskontoret förbrakta utredning och förslag jämte ritning, hos stadsfullmäktige
föreslagit och att i samband härmed anvisa för arbetets utförande erforderligt belopp av 1600
kronor enligt bilagda av byggnadskontoret uppgjorda kostnadsförslag.
§4.
Arbetsinspektoren J.Bergling hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt om att erhålla fri
elektrisk ström till belysning av sin bostadslägenhet.

Sedan byggnadskontoret i yttrande över ansökningen anfört att fri ström f.n. endast åtnjutas av
de befattningshavare, som hava fri bostad och de, som äro anställda vid elektricitetsverket,
beslutade nämnden på hemställan av byggnadskontoret att avslå framställningen.
§5.
Sedan Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag i skrivelse till drätselkammaren anhållit om att
bliva antagen som entreprenör för Luleå stads elektricitetsverk, hade byggnadskontoret i av
drätselkammaren infordrat yttrande anfört att mot bolagets antagande intet finnes att erinra, då
detsamma säkerligen bättre än någon av de nu antagna entreprenörerna skulle kunna stå
allmänheten till tjänst. Emellertid har drätselkammaren vid antagande av de nu anställda
entreprenörerna till stadsfullmäktige uttalat sig för frågans ordnande så, att endast tvenne
entreprenörer utom elektricitetsverket skulle för närvarande antagas; och avstyrkte
byggnadskontoret på anförda skäl framställningen i fråga.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att arbetsfältet f.n. icke vore större
än att tvenne entreprenörer äro tillräckliga, att avslå framställningen.
§6.
Anmälde byggnadskontoret, att i samråd med telegrafingenjören Sjöstedt inköp gjorts från
Allm. Svenska Elektriska Aktiebolaget av 506 kg. galvaniserad järntråd till ett pris av 2 kronor
pr kg. för utförande av det elektriska distributionsnätet vid Notviken och Mjölkudden.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av åtgärden till
utbetalning utanordna Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets räkning å kr. 1012:-.
§7.
Sedan kaptenen Gösta Söderbaum i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att han är villig
att biträda vid uppgörande av program för tävlan ang. förslag till södra hamnens ordnande,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att överlämna skrivelsen till hamndirektionen
till den åtgärd, den kunde föranleda.
§8.
Sedan gas- och vattenledningsentreprenören Carl J.Lundin, Boden. I skrivelse till
byggnadskontoret anhållit att tillstånd måtte beviljas honom dels att utföra vatten- och
avloppsledningar uti J.Nygrens fastighet vi Sandviksgatan 48, härstädes, i gårdshuset med
anknytning till stadens rörnät dels ock att utföra utsträckning av vatten- och avloppsledningar
till ett badrum uti folkskoleläraren Georg Lindbergs fastighet vid Magasinsgatan 16, härstädes,
hade byggnadskontoret med vitsordande av sökandens kompetens överlämnat skrivelsen till
drätselkammaren med tillstyrkan till däri gjord framställning; och beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att lämna bifall härtill.
§9.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få inköpa för kontoret
erforderlige 3 st. ritbestick, ett för vardera, andre ingenjören, arbetsinspektoren och
verkmästaren, för en kostnad tillhopa av 156 kronor.
Med bifall härtill beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att upptaga beloppet i
förslaget till stat för nästkommande år.
§10.
Luleå Badhus Aktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren den 23 nästlidne februari
framhållit, att badhuset för 3:dje terminen 1917 debiterats 566 kwt., därav 213 kwt á 60 öre,
men att badhuset fått drätselkammarens löfte om billigare ström för ljusbadet eller efter 20 öre

pr kwt mellan kl. 12 – 2 på dagen. Som det numera till följe de oerhörda priser på ved och
badhusets övriga förbrukningsartiklar är svårt att driva rörelsen och då denna fyller ett
kommunalt behov, anhöll bolaget att få betala 3:dje terminens räkning efter 25 öre pr kilowatt
för hela den tid, räkningen omfattar.
I nu inkommet yttrande hade byggnadskontoret med erinran om, att sedan drätselkammaren
den 2 april 1917, § 4, beslutat, att bolaget för sitt ljusbad skulle erlägga avgift efter motortariff
2, men att som detta fordrar en särskild mätareanordning och någon mätare icke blivit insatt,
elektricitetsverket debiterat badhuset enligt belysningstariffen, i skrivelse till drätselkammaren
föreslagit, att framställningen måtte avslås.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med återtagande av sitt förenämnda den 2 april
1917 fattade beslut, att badhusbolaget skall betala sin ström efter 25 öre resp. 10 öre pr kwt med
erinran dock, att ljusbad under tiden den 15 augusti – den 15 april får serveras endast mellan kl.
12 – 2 på dagen.
§11.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att så snart som möjligt inkomma med
förslag till köpebrev å de 4,55 kvadratmeter av fastigheten n:r 201, som stadsfullmäktige den
25 februari 1918, § 11, beslutat att försälja till I.Byström för reglering av tomten n:r 2 i kvarteret
Sillen.
§12.
Beslutade nämnden på förslag av byggnadskontoret att till Nils Sundström i Björsbyn försälja
1 st. Sundlingsspis n:r 10 med rörslinga, expansionkärl, 3 element samt diverse rör och rördelar
till ett pris av 663 kronor.
§13.
Byggnadschefen hade inkommit med protokoll, fört den 21 augusti 1918 vid avsyning av de
reparationer å laxfiske vid Edefors, som enligt kontrakt den 21 mars innevarande år utförts av
E.J.Sundling i Wuollerim; och tillstyrkte byggnadschefen, att sedan samtliga i kontraktet
upptagna arbeten blivit ordentligt utförda, entreprenadsumman, 315 kronor måtte utbetalas.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att till entreprenören utbetala överenskommet
belopp, 315 kronor.
Antecknas skulle, att Sundling utom kontraktet åtagit sig att för 60 kronor utföra en stängning
från södra fisket till en utanför belägen sten. Denna stängning hade av honom utförts under
senaste vinter, men hade högvattnet, som senare inträdde, bortfört densamma; och hade nu
Sundling åtagit sig att under instundande vinter ånyo ditsätta densamma.
§14.
Godkändes av byggnadschefen upprättade kontrakt mellan drätselkammaren och Emil
Strömberg ang. utförande av vatten- och avloppsledningar dels i bostadshusen i kvarteret Tigern
dels i bostadshusen i kvarteret Renen.
§15.
Föredrogs en räkning från Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget å leverans av bl.a. 3 sat.
10/22 oljesäkerhetsapparater med 3 st. smälttrådar á 192:-, Kr. 576:-; och skulle räkningen, då
denna post icke överensstämde med upphandlingsförteckningen remitteras till
byggnadskontoret för utredning.
§16.

Plåtslagaremästaren K.E.Wikholm hade till drätselkontoret inlämnat en räkning å kr. 1977:-,
utgörande diverse reparationsarbeten i Stadshuset.
Sedan byggnadschefen upplyst dels att plåtslagaren C.Sivén enligt kontrakt skulle ha utfört
huvuddelen av dessa arbeten, men att, då han icke kunde förmås att utföra arbetet,
borgensmännen av byggnadschefen anmodats att utföra detta, vilket skett genom Wikholm,
dels ock att å räkningen i fråga upptagits reparation i följe av läcka i taket, som skulle ha skadat
ett rum, men som icke inginge i kontraktet, beslutade nämnden att remittera ärendet till
byggnadskontoret för inkommande med utredning i ärendet.
§17.
Sedan distriktssekreteraren vid Statens Järnvägar, Sven Broman, på ordförandens begäran
förklarat att Luleå stad genom sin drätselkammare bör till åtal angiva byggmästaren
L.G.Sundling på de skäl och bevis, som i bilagd skrivelse åberopas, beslutade drätselkammaren
att hos stadsfiskalen till laga åtal för uppsåtlig förskingring angiva förenämnda Sundling.
§18.
Sedan tvist uppstått mellan drätselkammaren och Betongaktiebolaget Effektiv angående
likviden till bolaget för dess arbeten vid uppförande av bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet, beslutade nämnden att yrka att tvistefrågan avgöres av skiljemän, varom
Betongaktiebolaget Effektiv skulle underrättas.
§19.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ Axel Björks i skrivelse till stadsfullmäktige gjorda anhållan att få köpa stadens del av tomten
n:r 5 i kvarteret Laken;
2/ L.Marklunds m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda begäran om framdragning av elektriska
belysningsledningar till deras fastigheter å Stadshertsön m.m.;
3/ Skurholmens belysningsförenings begäran om tillstånd till framdragning av en elektrisk
ledning över stadens mark.
§20.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hamndirektionen medelst
protokollsutdrag gjord anmälan, att den av fullmäktige till borgmästaren A.E.Fagerlin upplåtna
bostadslägenheten i den under uppförande varande hamnförvaltningsbyggnaden icke kan
beräknas bliva färdig till inflyttning den 1 instundande oktober.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att göra det uttalandet, att staden bör ersätta
borgmästaren Fagerlin för den merkostnad, som förorsakas honom genom dubbel flyttning
m.m., och skulle ärendet slutbehandlas, sedan denna merkostnad blivit känd.
§21.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av hamndirektionens medelst utdrag
av sitt protokoll för den 13 nästlidne augusti hos fullmäktige gjord hemställan, att ett anslag av
15000 kronor måtte anvisas för anläggning av elektrisk belysning i mudderverket och å ångaren
Frej, för vilket ändamål bl.a. 2:ne turbingeneratorer av 5 eff. hkr, till en sammanlagd kostnad
av 11500 kronor, måste inköpas.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då någon utredning rörande
nödvändigheten att ordna belysningsfrågan på detta särskilt kostsamma sätt icke förelåg, för sin
del förklara, att nämnden icke ansåg sig kunna tillstyrka det av hamndirektionen gjorda
förslaget.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

” Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 sept. 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Westerberg, Thurfjell,
Brändström, Åhrström, Carlgren, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, Lindgren, Hanson, Palm,
Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Lindquist, Hedman, J.A.Nilsson,
A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth och Hultström samt stadskamreraren, varemot som
frånvarande antecknades herrar Flemström, Hellsten och Svensén samt fröken Svensson. Av
dessa var herr Hellsten frånvarande utan anmält laga förfall och de övriga hade anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet.
Därjämte övervar herr Borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsagos herrar J.A.Nilsson och A.V.Falk att jämte herr ordföranden tisdagen den l 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 29 nästlidne augusti förda protokoll.
§3.
Uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt anhållit att
på grund av avflyttning från staden bliva befriad från uppdraget att vara ledamot av
drätselkammaren, och beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att med
godkännande av hans avsägelse utse baningenjören löjtnant L.Pålsson till ledamot av
drätselkammaren i hans ställe för tiden intill 1919 års slut.
§4.
Kungl. järnvägsstyrelsen hade med bifogande av ett utkast till den tabell, som är avsedd att
gälla, då norra delen av Inlandsbanan med anslutande sidolinier blivit färdig, anhållit om
stadsfullmäktiges yttrande över tidtabellsförslaget, och beslöto stadsfullmäktige på hemställan
av beredningsnämnden med anledning härav att förklara sig ej hava något att emot detsamma
erinra.
§5.
I enlighet med honom av hamndirektionen meddelat uppdrag hade hamnmästaren verkställt
utredning om de reparationer å Tjuvholmssundets glacinmurar, som erfordrades på grund av de
skador å dessa, vilka orsakats av fjolårets höststormar.
Den gjorda undersökningen hade utvisat, att å kanalbankens avsats åt Tjuvholmssidan borde
påfyllas groft grus, vilket lämpligen kunde uppmuddras från Sandögrunnan, och att

stenbeklädnaden å glacinmuren därefter borde omläggas. Kostnaden härför hade av
hamnmästaren beräknats till 10,000 kronor.
Hamndirektionen hade därefter beslutit att låta utföra dessa reparationer på sätt hamnmästaren
föreslagit samt att hos stadsfullmäktige begära erforderligt anslag för ändamålet.
På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige hamndirektionen det begärda
anslaget å 10,000 kronor att utgå av hamnens tillgängliga medel.
§6.
Sedan stadsfullmäktige med anledning av väckt förslag om inrättande av en
ombudsmannabefattning för Luleå stad, med vilken tjänst även borde förenas uppdraget att vara
sekreterare hos stadsfullmäktige och beredningsnämnden, uppdragit åt särskilt tillsatta
kommitterade att utarbeta och till stadsfullmäktige inkomma med förslag till instruktion och
avlöning för den nya befattningshavaren, varvid kommittén jämväl borde verkställa en
granskning, huruvida ej något ytterligare uppdrag borde tillföras ombudsmannen, hade
kommitterade nu till stadsfullmäktige inkommit med utredning i ärendet.
Kommitterade hade därvid som sin uppfattning uttalat, att åt ombudsmannen borde anförtros
att vara sekreterare ej blott hos stadsfullmäktige och deras beredningsnämnd, utan även hos
drätselkammaren och dess båda nämnder, fattigvårdsstyrelsen, hälsovårds- och
byggnadsnämnderna samt hamndirektionen, varjämte kommittén ansett, att ombudsmannen
även borde vara skyldig att tjänstgöra som biträde och sekreterare hos de av stadsfullmäktige
tillsatta mera tillfälliga eller permanenta nämnder eller kommittéer.
Rörande avlöningen åt ombudsmannen hade kommitterade föreslagit, att han skall åtnjuta en
årlig lön av 6,000 kronor jämte dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare
ävensom fri tjänstelokal med uppvärmning, lyse, städning och telefon, samt att av lönen 2,500
kronor borde utgå av hamnens kassa.
Därjämte hade kommitterade uppgjort förslag till instruktion för Luleå stads ombudsman,
intaget i serien B som bilaga till protokollet.
Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville
besluta inrättande av en tjänst som stadens ombudsman med de åligganden, som av
kommitterade föreslagits, och med en årlig lön av 6,000 kronor jämte dyrtidstillägg i likhet med
stadens övriga befattningshavare! ävensom fri tjänstelokal med uppvärmning, lyse, städning,
telefon och kontorsutensilier samt fria skrivmaterialier, varjämte beredningsnämnden hemställt,
att stadsfullmäktige ville antaga kommitterades förslag till instruktion för ombudsmannen med
den ändring, att mom. 8 i § 2 om skyldighet för ombudsmannen att i samråd med
siffergranskaren upprätta statistiskt sammandrag av stadens räkenskaper bortfaller.
Slutligen hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville dels besluta att av
ombudsmannens avlöning 2,500 kronor skola utgå av hamnens kassa, dels ock uppdraga åt
drätselkammaren att annonsera ombudsmanstjänsten ledig att tillträdas den l januari 1919.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att remittera detsamma till
drätselkammaren, hamndirektionen, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden för
skyndsamt yttrande.
§7.
Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen för yttrande remitterat en framställning från
hamnspårstillsyningsmannen A.Björk om erhållande av en årslön av 3,000 kronor från 1918 års
början.
Hamnmästaren hade uti infordrat yttrande anfört, att hamnspårstillsyningsmannen den 21 dec.
1916 uppförts å ordinarie stat med en grundlön av 2,000 kronor. Då lönen reglerats så sent som
1916, torde den fullt motsvara övriga befattningshavares förmåner, varför en höjning av

hamnspårstillsyningsmannens avlöningsförmåner enligt hans förmenande icke borde
ifrågakomma annat än i samband med en allmän lönereglering.
Med biträdande av de synpunkter hamnmästaren sålunda framfört hade hamndirektionen för
sin del avstyrkt bifall till framställningen.
På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att avslå ifrågavarande
framställning.
§8.
Lärarinnan Amanda Forsén hade i skrivelse till stadsfullmäktige den 7 januari 1913 anhållit om
restitution av så stort belopp av henne påförda kommunalutskylder för år 1911, som belöper sig
å det bevillningsfria avdrag av 300 kronor, varav hon skulle kommit i åtnjutande, därest hennes
inkomster vid taxeringen icke blivit sammanräknade med hennes frånskilda mans, eller kr.
21:36.
Sedan drätselkammaren, till vilken stadsfullmäktige remitterat ansökningen, översänt
densamma till stadsfogden för yttrande, hade nu denne i avgivet yttrande anfört, att då
ifrågavarande utskylder erlagts och i behörig ordning av stadsfogdekontoret den 18 juni 1913
redovisats, framställningen icke syntes böra föranleda någon vidare åtgärd.
Drätselkammaren hade därefter beslutit att tillstyrka bifall till stadsfogdens förslag.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden, att
framställningen ej skulle till vidare åtgärd föranleda.
§9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av smeden Adolf Eriksson gjord
anhållan, att han måtte på grund av sin svåra ekonomiska belägenhet, orsakad av hans dotters
mer än 20-åriga sjukdom och hans egen tilltagande ålder och minskade arbetskraft, erhålla
befrielse från erläggande av kommunalutskylderna för år 1912.
Sedan stadsfogden uti avgivet yttrande föreslagit, att då ifrågavarande utskylder, utgörande kr.
44:88, numera av Eriksson erlagts, framställningen icke måtte föranleda vidare åtgärd, hade
drätselkammaren hemställt om bifall till detta stadsfogdens förslag.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta förslag.
§10.
Uti avgivet yttrande över en av vagn- och stallkarlen Per Börjesson hos stadsfullmäktige gjord
anhållan, att då han vore sängliggande sjuk och hans hälsa bruten, de förfallna kronoutskylderna
och hälften av blivande kommunalutskylder för år 1915 måtte avskrivas, hade stadsfogden
under anförande, att ehuru Börjesson f. n. saknar utmätningsbara tillgångar till
utskyldsbeloppets gäldande, sådana omständigheter likväl icke syntes föreligga, som talade för
bifall till framställningen, hemställt om avslag å densamma.
Drätselkammaren, som icke ansåg sig kunna yttra sig över kronoutskyldernas avskrivning, hade
därefter, under erinran att de Börjesson för år 1914 påförda kommunalutskylder utgöra kr.
58:10, vilka hittills icke guldits, hos stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
avslå Börjessons framställning.
§11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Anna Hagerén, änka efter
avlidne urmakaren G. Hagerén, inkommen anhållan om befrielse från betalningsskyldighet för
den kommunalskatt, som för år 1915 påförts hennes samma år avlidne man, och den skatt, som
framdeles komme att påföras honom, hade stadsfogden uti avgivet yttrande med hänsyn till
sökandens tryckta ekonomiska ställning förordat bifall till framställningen med meddelande

tillika, att skattebeloppet för år 1915 uppgår till kr. 24:50 och att efter nämnda år några
kommunalutskylder icke påförts Hagerén.
Drätselkammaren hade därefter beslutit att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta
att överlämna ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga
utskyldsbeloppet i fråga å avkortningsförteckning.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§12.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Ida Bergqvist. änka efter
stationsförmannen G.V.Bergqvist, gjord anhållan om efterskänkande av hennes avlidne mans
kommunalutskylder för år 1914, enär hon utom sig själv hade 2 barn om 7 år att försörja och ej
hade annan inkomst än sin pension, 371 kronor per år.
Sedan stadsfogden med vitsordande av de utav sökanden lämnade uppgifter och med hänsyn
till hennes bekymmersamma ekonomiska ställning förordat bifall till framställningen, hade
drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen till
stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga, 100 kr. 10 öre, å
avkortningsförteckning.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag.
§13.
Uti avgivet yttrande över en av arbetaren Erik Olofsson hos stadsfullmäktige gjord anhållan, att
fullmäktige ville på grund av hans höga ålder och hans hustrus långvariga sjukdom befria
honom från erläggande av honom för åren 1914 och 1915 påförda utskylder till staden, hade
stadsfogden anfört, att 1915 års utskylder, 21 kronor, av Olofsson erlagts och av stadsfogden
levererats den 30 november 1917, varemot utskylderna för år 1914, utgörande samma belopp,
kvarstå oguldna, och hade stadsfogden hemställt, att då Olofsson visserligen saknar
utmätningsbara tillgångar, men sådana omständigheter likväl icke syntes föreligga, som talade
för bifall till framställningen, densamma måtte avslås.
Drätselkammaren hade därefter hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna
ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga de oguldna utskylderna
för år 1914, 21 kr., å avkortningsförteckning.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta förslag.
§14.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitterat en av arbetaren Johan Bodin i
Karlsvik den 27 februari 1914 hos fullmäktige gjord anhållan om befrielse från erläggande av
de å rest komna utskylderna för år 1913, hade stadsfogden uti infordrat yttrande hemställt, att
ehuru Bodin f. n. saknar utmätningsbara tillgångar, men sådana omständigheter likväl icke
föreligga, som tala för bifall till ansökningen, densamma måtte avslås.
Drätselkammaren hade därefter hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna
ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligga, upptaga utskyldsbeloppet för år
1913, Kr. 53: 12, å avkortningsförteckning.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§15.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren F.G.Lindberg i Karlshäll
gjord anhållan om befrielse från honom för åren 1915 - 1917 påförda kommunalutskylder, enär
han, som hade en familj på 6 personor att försörja, hade svårighet att kunna betala hyra, ved
och lyse till det bolag, där han är anställd.

I av drätselkammaren infordrat yttrande hade stadsfogden anfört, att ehuru Lindbergs
ekonomiska ställning syntes vara mindre god, sådana omständigheter likväl ej syntes föreligga,
som kunde motivera ett bifall till framställningen, varför han med hänsyn jämväl till de
konsekvenser, som ett sådant bifall kunde komma att medföra, ansett sig böra hemställa om
avslag å densamma.
Efter anteckning härav hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt, att
framställningen icke måtte föranleda någon fullmäktiges åtgärd.
På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bifalla detta drätselkammarens
förslag.
§16.
Stadskamreraren hade i enlighet med av drätselkammaren meddelat uppdrag inkommit med
följande förslag till fördelning av de i årets utgiftsstat under rubrik 35 avsatta brännvinsmedel
kr. 789:76:Svenska arb. allm. sjuk- och begravningskassa, avd.
220, Luleå, för lokalhyror och agitation
kr. 50: —
Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa,
avd. 105, Luleå, hyresbidrag
” 50: —
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd.
206, Luleå, hyresbidrag
” 50: —
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd.
26, Bergviken, hyresbidrag
” 60: —
Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd.
6, Luleå, hyresbidrag
” 50: —
Transport kr. 260: —
Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd.
93, Bergviken, hyresbidrag
” 50: —
Svenska Fattigvårdsförbundets barnavårdsutskott,
kostnader för barnavårdsmöte i Luleå
” 97: 53
Kretsrådet i Luleåkretsen av I.O.G.T., till nykterhetsarbetets befrämjande
” 200: —
Logerna Nordanborg och Nordens väl av N.G.T.O.
hyresbidrag, 50 kr. per loge
”100: —
Summa kronor 707: 53
Efter tagen del av de grundsatser, efter vilka fördelningen av medlen skett, hade
drätselkammaren beslutit att överlämna förslaget till stadsfullmäktige med hemställan om
godkännande av detsamma, varjämte kammaren föreslagit, att stadsfullmäktige måtte
föreskriva det villkor vid anslagens beviljande, att medlen användas uteslutande för
verksamheten inom staden och att redovisning eller redogörelse för dessas användning lämnas
till drätselkammaren.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit, samt föreskrevo, att återstoden av de avsatta
brännvinsmedlen skulle reserveras för mötande av eventuellt inkommande nya krav.
§17.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av livsmedelsstyrelsens fiskesektion
gjord hemställan, att stadsfullmäktige ville efterskänka de hyresbelopp, som f. n. utgå för de
lokaler sektionen disponerar i saluhallen, nämligen 600 kronor för fiskhandelslokalerna och

200 kronor för magasinet å övre botten, på så sätt att dessa belopp utgå ur drätselkammarens
för innevarande år fastställda stat.
Drätselkammaren, som ansåg de förenämnda hyrorna vara synnerligen moderata och att den av
fiskesektionen föreslagna manipulationen med ändring av en redan fastställd stat icke torde vara
utförbar, hade hemställt, att stadsfullmäktige ville även med hänsyn till den förlustbringande
affär, som saluhallen är, avslå den gjorda framställningen,
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla drätselkammarens förslag.
§18.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Thurfjell hos stadsfullmäktige
väckt motion om ett anslag å 450 kronor för anordnande av en musikvecka under instundande
höst, liknande den, som med stadens understöd avhölls under september månad förlidet år.
Av motionen bilagd stat för utgifter och inkomster för rnusikveckans ekonomi framgår, att de
bidrag, som vissa bolag samt Luleå stad skulle lämna, resp. 250, 200 och 450 kronor, tillhopa
med inkomsterna för biljetter skulle täcka utgifterna 1,600 kronor; och föreslog motionären, att
stadsfullmäktige ville lämna styrelsen för Luleå Musiksällskap i uppdrag att anordna
musikveckan i fråga.
Sedan antecknats, att i räkenskapen ett belopp av 133 kronor 13 öre, utgörande behållning från
1917 års musikvecka, finnes reserverat, hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige
ville med bifall till motionen bevilja ett anslag av 450 kronor till ifrågavarande ändamål.
Beredningsnämnden hade hemställ, att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag
samt. föreskriva, att beviljade anslaget skulle uttaxeras.
Vid behandling av detta ärende och sedan upplyst blivit, att musikveckan gått med en förlust
av över 200 kronor, beslöto stadsfullmäktige att med bifall till beredningsnämndens förslag
för ändamålet bevilja ett ytterligare anslag av 48 kronor 50 öre, motsvarande kostnaden för
förhyrning av festivitetssalen i stadshuset, vilket anslag jämväl skulle anskaffas genom
uttaxering.
§19.
Sedan direktören för Stockholms stads renhållningsverk K.A.Tingsten i enlighet med
stadsfullmäktiges beslut tillkallats för att uppgöra förslag till ordnande av stadens renhållning
och i samband därmed till ordnande av sopplatsen eller dess eventuella förflyttning till ny plats,
hade denne inför drätselkammaren redogjort för sina vid besöket gjorda iakttagelser rörande
renhållningen.
Beträffande sopplatsen ansåg han, att av de hittills föreslagna platserna den nuvarande hade det
i alla avseenden bästa läget, men måste för att icke vara till obehag för stadens befolkning ställas
i ordnat skick enligt en av honom uppgjord planskiss över området, varav bl. a. framginge, att
avstjälpningen av sopor m. m. skulle ske på ett avgränsat mindre område och icke såsom nu
sker på ett stort obegränsat område. Ett ordnande av sopplatsen på nu föreslagna sätt, vilket
direktör Tingsten f. n. ansåg vara tillfyllest, skulle draga en kostnad av 500 kronor. Framdeles
borde enligt hans uppfattning en mindre brännugn anordnas, varvid samtidigt soporna borde
harpas och fördelas i gödsel- och skräpsopor, och borde en sådan brännugn icke anläggas annat
än i samband med en pudrettfabrik.
Sedan vidare antecknats, att direktör Tingsten enligt åtagande skulle inkomma med fullständigt
förslag till ordnande av stadens renhållning, hade drätselkammaren beslutat att i första hand hos
stadsfullmäktige an-hålla om ett anslag å 500 kronor för ordnande av sopplatsen på nu
föreslaget sätt och i huvudsaklig överensstämmelse med av direktör Tingsten upprättad
planskiss.

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beviljade anslaget skulle
uttaxeras.
Ett av herr Åhrström i samband härmed väckt förslag om tillsättande av en kommitté av 4
personer med uppdrag att verkställa utredning om en lämpligare plats än den nuvarande för
avstjälpning av sopor blev av stadsfullmäktige med 17 röster mot 9 avslaget.
§20.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av J.J.Jahnson, ägare till vretorna
N:ris 356 och 357 - 359 å Mjölkudden, hos fullmäktige gjord anhållan om tillstånd att å samma
plats, där de nu äro belägna, få uppföra en ny ladugård och foderbod av tegel, hade
byggnadskontoret i infordrat yttrande anfört, att enligt kartan över Mjölkudden en remsa av
vretan N:o 706, som tillhör Luleå stad, finnes mellan vretorna N:ris 357—359 och 406—409
och att denna remsa är inhägnad tillsammans med Jahnsons vret. Som ladugården delvis är
belägen på denna staden tillhöriga markremsa, föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren
ville tillstyrka ansökan med villkor antingen att ladugården flyttas in på Jahnsons egen mark
eller att Jahnson får bibehålla ladugården på sin nuvarande plats och på en tid av 5 år arrendera
remsan, som i vidd innehåller c:a 400 kvm., för ett pris av 5 kronor per år,
Sedan inhämtats, att ladugården redan vore uppförd, hade drätselkammaren beslutat föreslå, att
stadsfullmäktige ville besluta att på så sätt bifalla framställningen, att sökanden erhåller tillstånd
att tills vidare under 5 år hava sin nyuppförda ladugård å stadens mark mot villkor, att han i
arrendeavgift för förutnämnda markområde, i vidd innehållande 400 kvm., betalar en
arrendesumma av 5 kronor per år.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag med det tilllägg, att efter de fem årens förlopp arrendet
förlänges på ytterligare ett år i sänder, därest det ej från någondera sidan uppsäges minst tre
månader före arrendetidens utgång.
§21.
Konsuln H.Burman hade erbjudit sig att till hamndirektionen försälja ett markområde,
innehållande 76,020 kvadratfot av den s. k. Sellinska slipen, till ett pris av 60 öre pr kvadratfot,
Som hamndirektionen ansåg sig behöva området, vilket erbjuder stora fördelar dels till följd av
dess lämplighet som uppdragsplats för hamnens fartyg och dels på grund av dess fria läge vid
älven, som gör, att detsamma kan hållas tillgängligt senare på hösten och tidigare på våren än
något annat område vid stadens stränder, hade direktionen efter underhandling med konsul
Burman av honom erhållit anbud å försäljning av hela det område, vilket å bilagda karta
betecknas med c och innehåller 98,683 kvadratfot, till ett pris av 55 öre pr kvadratfot, däri
inbegripet å området befintliga byggnader, eller för en köpesumma av kr. 54,275: 65; och skulle
anbudet gälla till den l nästkommande oktober. För motor och inventarier till slipen begärde
konsul Burman dessutom kr. 7,572: 97.
Hamndirektionen hade därefter ingått till stadsfullmäktige med anhållan, att fullmäktige ville
av hamnens tillgängliga medel anslå ett belopp av kr 61,848: 62 till inköp av sagda markområde
jämte slipinventarier; och hade denna framställning av stadsfullmäktige remitterats till
drätselkammren för yttrande.
Uti i ärendet avgivet yttrande hade drätselkammaren föreslagit stadsfullmäktige, att de bägge
mindre triangelformiga markytor, som ligga inom kvartersgränsen, även måtte överlåtas till
hamnen mot ett pris av kr. 4,871:72 samt att för hamnens räkning måtte inköpas dels av konsul
Burman erbjudna markområde jämte slipinventarier för ett belopp av 61,848: 62, dels
förutnämnde staden tillhöriga triangelformiga markytor för ett pris av kr. 4,871: 72, vilket

tillhopa utgör kr. 66,720; 34 samt att detta belopp måtte bestridas, marken incl. byggnader med
lånemedel och inventarierna med hamnens tillgängliga medel.
Efter anteckning härav beslutade nu stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
Detta beslut fattades enhälligt.
§22.
Sedan utredning angående den kvantitet potatis, som erfordras för ransoneringens
genomförande i Luleå stad, visat, att behovet utgör 1,396 ton, hade livsmedelsnämnden för att
bliva i stånd att inköpa denna kvantitet potatis och att täcka kostnaderna för transporter,
emballage och lagring, hos stadsfullmäktige gjort framställning, att fullmäktige måtte för
förenämnda ändamål bevilja livsmedelsnämnden en förhöjd kredit från 100,000 kr. till 250,000
kr.
Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande i ärendet tillstyrkt bifall till den av
livsmedelsnämnden begärda förhöjning av det rörelsekapital, den nu förfogar över, till 250,000
kronor med erinran dock om nödvändigheten att vid försäljning öka priset å varorna med
belopp, som täcker de räntekostnader, vilka måste orsakas av den stora kredit, som staden
kommer att hålla nämnden, varjämte den vidare beslutat att med anledning av
livsmedelsnämndens i skrivelsen gjorda uttalanden, att den av nämnden under innevarande år
bedrivna handels- och vedaffär torde komma att bringa icke ringa förlust, föreslå
stadsfullmäktige, att fullmäktige ville avfordra livsmedelsnämnden en klargörande redogörelse
för anledningen till den förenämnda bristens uppkomst.
Vid föredragning af detta ärende beslöto stadsfullmäktige på beredningsnämndens hemställan
att bifalla detta drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att härför erforderliga medel skulle
anskaffas genom tillfällig upplåning.
§23.
Stadsfullmäktige hade, sedan särskilt utsedda kommitterade framlagt förslag att för
livsmedelsnämndens behov inredning skulle ske av vissa av Luleå Utskänkningsbolag f. n.
förhyrda källare i stadshuset till förvaring av potatis, vid sammanträde den 27 nästlidne juni
beslutat att remittera ärendet till drätselkammaren.
Uti häröver avgivet yttrande hade drätselkammaren med bifogande av byggnadskontorets i
ärendet gjorda utredning ävensom förslag jämte ritning hemställt, att stadsfullmäktige måtte
besluta i enlighet med byggnadskontorets i ärende avgivna förslag samt att i samband härmed
anvisa för arbetets utförande erforderligt belopp av 1,600 kronor enligt av byggnadskontoret
uppgjort kostnadsförslag.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige, vad drätselkammaren sålunda
föreslagit, samt bestämde, att härför erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering.
§24.
Sedan det upplysts, att den av stadsfullmäktige tillsatta hyresförmedlingsnämnden vid förhinder
för ledamot att närvara vid nämndens sammanträden hade svårt att fullgöra sina åligganden,
beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att utse en suppleant i nämnden och
valde härtill föreståndaren för Norrbottens läns Arbetsförmedlingsanstalt J.Sundberg.
§25.
En från herr C.A.Schultz inkommen avsägelse av ledamotskap av stadsfullmäktige
överlämnades till magistraten.
§26.

En skrivelse från magistraten med erinran om skyndsamt insändande av det i dess skrivelse den
4 juli 1917 infordrade yttrande angående lotsstyrelsens framställning om upplåtelse av en tomt
i staden beslöto stadsfullmäktige att överlämna till drätselkammaren.
§27.
Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från länets livsmedelsstyrelse med
tillkännagivande, att komministern H.T.Berlin utsetts till ordförande i Luleå stads
livsmedelsnämnd för ransoneringsåret 1918 - 1919 samt agronomen Axel Schalin till dess vice
ordförande för samma tid.
§28.
Till beredningsnämnden remitterades:
l:o) Källarmästare G.Edbergs begäran om tillstånd att få utskänka pilsnerdricka i stadshotellet;
2:o) Livsmedelsstyrelsens begäran om anställande av val av livsmedelsnämnd för återstoden av
ransoneringsåret 1918 - 1919;
3:o) Pensionsnämndens ordförandes begäran om 500 kronors anslag för år 1919 till
skrivmaterialier m. m.
4:o) Jonas Carlssons avsägelse av uppdraget som suppleant i brandstodskommittén;
5:o) Distriktschefen Schultz' avsägelse av ledamotskap i drätselkammaren m. fl. uppdrag.
§29.
Till drätselkammaren remitterades:
l:o) Föreningen Sveriges städers kronouppbördsmäns framställning rörande ersättning för
upprättande av pensionsförteckningar m. m.;
2:o) Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts begäran om anslag för dess verksamhet under
åren 1918 och 1919;
3:o) Fattigvårdsstyrelsens begäran om anslag för upptagande av en dörr till värmekammaren i
kommunalhemmet;
4:o) Statens järnvägars begäran att få köpa en del av stadens område å Svartön;
5:o) Sven Gustaf Sundvalls begäran om avkortning av kommunalutskylder;
6:0) P.L.Stenmans begäran om avkortning av kommunalutskylder;
7:o) Erik Olofssons begäran om avkortning av resterande kommunalutskylder för år 1917;
8:0) G.Almstedts begäran om ersättning för uppeldning och rengörning av hans lägenhet i
stadens hus i kv. Lejonet;
9:o) Barnkolonikommitténs framställning om ett tilläggsanslag å 4,000 kronor för uppförande
av kolonibyggnaden;
10:o) Barnkolonikommitténs begäran om ett anslag å 2,500 kronor för brädfordring av
kolonibyggnaden;
ll:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten under år 1919.
§30.
Till lönenämnden remitterades hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarssons begäran om
uppflyttning i lönegrupp 1.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A.Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,

J.A.Nilsson,
A.V.Falk”

“Protokoll, fort vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27
september 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Nordin, Nilsson och Sundberg.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 13 innevarande september.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hyresnämndens ordförande
K.G.D.Tiberg hos fullmäktige gjord anhållan, att, sedan Kungl. Maj:t funnit gott att uppdraga
åt Kungl. Socialstyrelsen och Bostadskommissionen att anordna en konferens av samtliga
hyresnämndsordförande i landet, ett anslag av 150 kronor måtte beviljas honom till bestridande
av de med resan förenade kostnaderna.
Sedan av skrivelsen vidare antecknats, att Kungl. Maj:t medgivit, att av statsmedel må åt högst
en konferensdeltagare från varje hyresnämnd utgå resekostnadsersättning för inställelse vid
konferensen, varvid förutsattes, att kommunerna skulle befinnas villiga att anslå erforderliga
medel för de med resan i övrigt förenade utgifter, beslutade ekonominämnden vid föredragning
av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka beviljande av ett anslag av 150 kronor för
ifrågavarande ändamål.
§3.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan för
elementarläroverket för flickor gjord anhållan att, då under innevarande höst förnyad begäran
om statsbidrag skall till Kungl. Maj:t inlämnas, stadsfullmäktige ville på samma villkor, som
hittills för treårsperioden 1919-1921, bevilja lärarinnorna vid läroverket de ålders- och
pensionsbidrag, som Kungl. Maj:t kan komma att bestämma, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att, då anslagets storlek icke kunde beräknas, förrän Kungl. förordning
i saken blir tillgänglig, uppskjuta behandlingen av ärendet till nästkommande sammanträde.
§4.
Arbetaren J.O.Sandströms hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om befrielse för erläggande av
vissa kommunalutskylder remitterades till stadskamreraren för utredning, i vad mån sökanden
resterar för utskylder till kommunen.
§5.
Beslutade nämnden på förslag av särskilt utsedda kommitterade, kassören Axel Nilsson och
stadskamreraren K.H.Santesson, att följande årshyror skulle i saluhallen tillämpas f.o.m. den 1
januari 1919:
enkelhall
165 kr.
dubbelhallarne n:r 7-8, 19-20 och 25-26
280 kr.
dubbelhallarne n:r 9-10 och 22-23
350 kr.
kafélokalen n:r 16, 17, 18 och kök
550 kr.

kafélokalen n:r 1,2 och kök
källare, ensam, oisolerad
källare, ensam, isolerad

400 kr.
32 kr.
45 kr.

Salustånd, som upplåtes för mindre än en månad, betalas pr dag, för enkelt stånd 75 öre, för
dubbelt stånd 1 krona 50 öre.
Nämnden beslutade vidare att de av fiskesektionen förhyrda lägenheterna, nämligen fiskhallen
och magasinet, skola bibehållas vid nuvarande hyra, 600 resp. 200 kronor, varemot för den
enkelhall, som sektionen omändrat till kassalokal, hyra skall erläggas med 165 kronor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelses undervisningsnämnd
den 27 sept. 1918.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, hrr K.H.Hultström, O.E.Wester o fr Märta Bucht samt
undert. sekr.
§1.
På därom gjorda ansökningar beslöt nämnden bevilja avgång från folkskolan enligt
bestämmelserna i folkskolestadgans § 48 för följande elever i folkskolans fjärde klass:
Ingeborg Lantz, född 6 mars 1903
Arvid Dahlström, född 24 maj 1903
Linnea Lindqvist, född 3 febr. 1904.
Liknande framställningar rörande barnen Elsa Wallström, Nils Edvin Sandström, Abel Gunnar
Lundmark och Erik Vesterlund blev av nämnden avslagna.
Dag som ovan
Oskar Åhrström
/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 28
september 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Thurfjell och Groth.
Byggnadschefen.

Härjämte närvar vid behandling af under § 1 af detta protokoll förtecknade ärende ledamoten
af bostadsförmedlingsnämnden Nils Andersson.
§1.
Luleå stads bostadsförmedlingsnämnd hade i tvenne skrivelser till drätselkammaren lämnat
rapport över de familjer, vilka enligt av nämnden gjord undersökning äro utan bostad den 1
instundande oktober. Av den senaste rapporten framgick, att dessa utgjorde 34 st, varav dock 8
st. familjer kunna omkring den 1 nästkommande november beredas bostad i de under
uppförande varande bostadshusen i kvarteren Tigern och Renen.
Av den senaste rapporten antecknades vidare att 2 st. av dessa familjer f.n. bo i
Skurholmsstaden, 4 st. i Svartöstaden och 1 st. å Bergnäset, den sistnämnda i en icke
vinterbonad lägenhet och mantalsskriven i Luleå.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att vidtaga följande åtgärder:
att ingå med en skrivelse till Luleå domkapitel med förfrågan, huruvida drätselkammaren kunde
f.o.m. den 1 instundande oktober få förfoga över det av domkapitlet förhyrda vindsrummet i
g:la rådhuset;
att försök skulle göras att för drätselkammarens räkning förhyra den f.n. obebodda, till salu
utbjudna gården å fastigheten n:r 384 i kvarteret Gåsen, varvid skulle meddelas, att
drätselkammaren har för avsikt att föreslå stadsfullmäktige, att hamndirektionen, som behöver
marken, där gården står, måtte inköpa densamma;
att även för instundande hyresår taga den av grosshandlaren Atle Burman till drätselkammaren
upplåtna s.k. Stuvarebaracken i anspråk samt att uppdraga till byggnadskontoret att inreda de
ännu icke av kammaren i anspråk tagna utrymmen i baracken för bostadsändamål;
att i skrivelse till hälsovårdsnämnden anhålla att drätselkammaren måtte t.v. få förfoga över
föreståndarens rum i köttbesiktningsbyrån för att där inreda en bostadslägenhet;
att meddela målaremästaren J.A.Nilsson att drätselkammaren reserverat tvenne
bostadslägenheter för fru Ida Nilsson och arbetaren F.J.Bergman i under uppförande varande
bostadshus i kvarteren Tigern och Renen för inflyttning, så snart dessa lägenheter bliva
beboeliga;
att uppdraga till byggnadskontoret att, därest det skulle visa sig möjligt och lämpligt att utan
större kostnader i till restaurantbyggnaden å Gültzauudden hörande större uthusbyggnad, inreda
en eller flere bostadslägenheter;
att i skrivelse till häradshövding S.Tornberg anhålla att f.o.m. den 1 instundande oktober få
förhyra den i korsbyggnaden å tomten n:r 7 i kvarteret Ejdern befintliga lägenheten om 1
spisrum;
att i skrivelse till bankdirektören H.Flodmark, domprosten J.Hanson, kaféidkaren
Aug.Nordström och källarmästaren G.Edberg göra förfrågan, om drätselkammaren kunde få
förhyra deras villabyggnader å Bergnäset under oktober månad eller eventuelt längre tid;
att uppdraga till byggnadskontoret att förebringa utredning, huruvida i Svartöstaden och
Skurholmsstaden några bostadslägenheter äro ledig till förhyrning till den 1 instundande
oktober och i så fall, huru stort antal sådana finnas och deras storlek; samt
att uppdraga till byggnadskontoret att förebringa utredning rörande möjligheten att i de
byggnader, som ligga å Erikslunds och Hagalunds egendomar å Mjölkudden, nya
bostadslägenheter kunna inredas och i så fall, i vilken omfattning.
§2.
Beslutade nämnden att nytt sammanträde i bostadsfrågan skulle utan särskild kallelse hållas
måndagen den 30 innevarande september kl. 6 e.m.
§3.

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 19 innevarande september.
§4.
Arbetschefen vid VI arméförvaltningens byggnadsarbeten i Morjärv hade i skrivelse till
drätselkammaren meddelat, att Kronan önskar återställa från Luleå stad lånade lokomobil och
stenkross; och anhöll han att, då jämlikt överenskommelse av den 17 augusti 1917 avträdessyn
skall verkställas av ombud från såväl Luleå stad som Kronan, avträdessyn måtte få ske inom
närmaste dagarna.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med uttalande att avsyningen borde ske i Luleå,
att överlämna skrivelsen till byggnadskontoret för verkställighet.
§5.
Godkändes till utbetalning från Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär inkommen räkning å
kr. 1907:75 ang. leverans av lerrör m.m..
§6.
Sedan entreprenören J.Johansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att på grund av
sjukdom och vissa förhållanden med anskaffande av en del material, att kontraktstiden rörande
bostadshusen i kvarteren Tigern och Renen måtte förlängas till den 1 nästkommande november,
beslutade nämnden att f.n. avslå framställningen.
§7.
Entreprenören Carl A.Flemström hade i skrivelse till drätselkammaren erbjudit sig att
cementera och vattriva sockeln till bostadshuset i kvarteret Lejonet för ett pris av 580 kronor.
Sedan byggnadskontoret under hand av cementgjutaren Berg erhållit ett anbud å 300 kronor å
samma arbete, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med antagande av Bergs
anbud besluta, att arbetet skall utföras.
§8.
Förfrågan hade under hand gjorts, huruvida Luleå stad vore villig att med något belopp bidraga
till avlöning av den konsulent i elektrotekniska frågor inom länet, som elektrifieringsföreningen
avser att anställa mot det av denne konsulent stode till drätselkammarens förfogande i frågor
rörande skötsel, underhåll och utvidgning av stadens elektricitetsverk. Enligt erhållen uppgift
skulle konsulentens lön antagligen bliva 12000 kronor, varjämte under hand inhämtats att
bidrag av 2000 kronor från stadens sida torde vara tillräckligt.
Sedan vidare antecknats att, sedan föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket blivit
indragen, drätselkammaren förfogat över en konsulent i förenämnda frågor, nämligen
ledamoten af drätselkammaren, telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt, vilken dels utan, dels i
vissa fall mot ersättning anlitats av drätselkammaren vid förefallande behov, men att denne för
en tid sedan lämnat samhället, beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige hemställa, att
fullmäktige ville besluta att anvisa ett belopp av 2000 kronor såsom bidrag till avlöningen av
förenämnda konsulent, som elektrifieringsföreningen skall tillsätta och att staden ingår såsom
medlem i föreningen i fråga, allt under förutsättning att konsulenten står till drätselkammarens
förfogande i förut angivna frågor.
§9.
Sedan distriktsförvaltningen vid statens järnvägar, härstädes, inkommit med förslag till
köpekontrakt rörande det till statens järnvägar upplåtna bostadsområdet å Mjölkudden,
beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande.

§10.
Byggnadskontorets förslag att i övre våningen i bostadshuset å tomt n:r 17 i kvarteret Tigern
förflytta tamburväggarne och omflytta 4 st. dörrar enligt ritning bifölls av nämnden; och antogs
i samband härmed ett av entreprenören J.Johansson ingivet anbud å 100 kronor för utförande
av arbetet i fråga.
§11.
Sedan byggnadskontoret framställt förslag, att en kakelugn i stället för järnspis skulle insättas
samt pappspänning och tapetsering av vindsrummet skulle få utföras i vindsrummet i södra
bostadshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Renen för en kostnad av 132 kronor, beslutade nämnden
att avslå framställningen.
§12.
Sedan byggnadskontoret föreslagit, att 3 st. hörnjärn, ett i vardera ytterdörren i bostadshuset å
tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet skulle anbringas för en kostnad av c:a 40 kronor, beslutade
nämnden att lämna bifall till förslaget.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 30
september 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och Groth ävensom byggnadschefen.
Därjämte närvar ledamoten av bostadsförmedlingsnämnden Nils Andersson.
§1.
Föredrogs ånyo de från bostadsförmedlingsnämnden inkomna skrivelser rörande behovet av
anskaffande av bostäder för de familjer, som den 1 instundande oktober komma att sakna
sådana; och beslutade nämnden
att träffa överenskommelse med de villaägare i Bergnäset, vilka förklarat sig villiga att upplåta
bostäder, om förhyrning av lägenheter i den mån det visade sig behövligt;
att uppdraga till byggnadskontoret att utföra de arbeten, som erfordrades för att sätta vissa av
dessa villalägenheter i stånd, så snart meddelande inkommer från bostadsförmedlingsnämnden
om behovet av dessa lägenheter för bostadsbristen;
att uppdraga till byggnadskontoret att inkomma med utredning om möjligheten att inreda 1 rum
och kök å vinden till den av växtbiologiska anstalten disponerade byggnaden å tomt n:r 2 i
kvarteret Knipan och kostnaden härför;
att uppdraga till byggnadskontoret att utreda möjligheten att inreda 1 spisrum å vinden till g:la
rådhusbyggnaden åt väster och kostnaden härför;
att söka att av lotsen A.Wallin förhyra ett f.n. hyresledigt rum i fastigheten 484 i kvarteret
Bofinken.

§2.
Beslutade nämnden att reservera en av de ledigblivna lägenheterna i bostadshusen i kvarteret
Renen för arbetaren J.E.Eriksson; och skulle målaren J.O.Öhman i skrivelse härom underrättas.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 september 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren, fruarna Sundström och Jeppsson,
fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 30 augusti 1918 föredrogs och justerades.
§2.
Beslutade styrelsen lämna Isak Larsson Stark och Albertina Öqvist tillstånd att utgå från
fattiggården.
§3.
Understödslistorna för oktober månad föredrogos och godkändes.
§4.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor.
§5.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under september månad,
slutande å kr. 762:75.
§6.
Följande förhöjningar i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades på därom gjorda
framställningar
fru Helena Kjellgren, Karlsvik, för Anna Elisabeth Kjellgren från 15 till 20 kronor pr månad;
fru Anna Åström, Brobyn, för Anni Lanner från 10 till 15 kronor pr månad; samt
F.A.Hedqvist, Brännfors, för Anna Lindqvist från 10 till 15 kronor pr månad allt räkna f.o.m.
den 1 juli 1918.
§7.
På därom gjord framställning beviljades arbetaren J.A.Karlsson, Karlsvik, ett par skor och en
kostym åt fostersonen Sven Axel Hedlund.
§8.

På därom gjord framställning beviljades fru Karolina Nordström, Inbyn, 75 kronor till inköp av
konfirmationskläder åt fostersonen Karl Viktor Isaksson.
§9.
På därom gjord framställning beviljades änkan Marta Helena Eriksson förhöjning i till henne
utgående understöd med 10 kronor per månad.
§10.
Till svar å en på anförda skäl gjord hemställan från drätselkammaren, att styrelsen ville taga
under omprövning, huruvida icke framställning borde göras hos Jukkasjärvi kommun, att den
ville själv övertaga understödsverksamheten för Ida Magdalena Nilsson, som där äger
hemortsrätt, beslutade styrelsen meddela drätselkammaren, att styrelsen anser sig sakna
befogenhet att vidtaga en dylik åtgärd.
§11.
Till svar å en framställning från drätselkammaren, att styrelsen ville retroaktivt från och med
den 1 oktober 1917 betala skillnaden mellan den hyra kammaren erlägger för stenarbetarne
G.F.Alms och K.J.Johanssons lägenheter och den hyra dessa i sin ordning erlägga till staden,
beslutade styrelsen meddela kammaren, att styrelsen icke lagligen kan lämna fattigvård till
personer, vilka vare sig begärt eller äro i behov av understöd.
§12.
En framställning från änkan Hilda Lundgren om ett hyresbidrag av 22 kronor per månad jämte
ved bifölls av styrelsen.
§13.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Herman Johansson och
Nils Magnus Cornell samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Anna Viktoria Löfgren.
§14.
Konungens Befallningshavandes i Uppsala län utslag i fattigvårdsmål rörande Augusta
Charlotta Ström föredrogs och lades till handlingarna.
§15.
Beslutade styrelsen bevilja Hubert Kjellman ett par skor från fattiggårdens förråd.
§16.
Med anledning av ett erbjudande från handlanden Anders Johansson att försälja 300 liter äpplen
till ett pris av 40 öre pr liter från fruktvagn i Boden beslutade styrelsen, att 300 liter äpplen
skulle inköpas till billigaste pris, som kunde erhållas.
§17.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 2 september: Bertil Danell
den 9 september: Lars Olof Eriksson
den 15 september: Johannes Kårptelainen
den 16 september: Karl Oskar Jansson
den 24 september: Ellen Löfgren
samt att följande utgått, nämligen
den 6 september: Albert Häggman

den 16 september: Sven Evert Bergman
den 18 september: Johannes Kårptelainen
den 20 september: Karl Oskar Jansson
den 21 september: Bertil Danell
den 24 september: Karl Gustaf Degerman
den 27 september: James Rudolf Jansson.
§18.
Efter hemställan av vaktmästaren, att Karl August Pettersson på grund av sin arbetsskicklighet
måtte erhålla flitpengar till högre belopp än övriga understödstagare å kommunalhemmet,
beslutade styrelsen, att Pettersson skulle erhålla ett månatligt arvode av 15 kronor för det arbete
han utför.
§19.
Med anledning av en framställning från hustru Anna Björklund om högre understöd beslutade
styrelsen meddela henne, att hon får gå in på fattiggården, därest hon ej åtnöjer sig med det
understöd, hon nu åtnjuter.
§20.
Diakonissans rapport över september månad utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§21.
Beslutade styrelsen utfärda förbindelse för sanatorievård åt Johan Bodin och Märta Landén.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justerat
H.T.Berlin
Alf.Gullberg
Ellen Sundberg”

