Juni år 1913
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 juni
1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Isakson, Danielsson, Skarstedt och Nilsson äfvensom
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 18 nästlidne maj.
§2.
Vi förnyad behandling af L.O. Löfgrens begäran om nedsättning i 1912 års arrendeafgift för
s.k. Hornbergska vretan beslutade Nämnden att remittera ärendet till Stadsingenjören för
yttrande och utredning bl.a rörande de minskningar i areal, som vretan under arrendetiden
undergått.
§3.
Sedan L.O. Löfgren under hand inkommit med anbud att arrendera den s.k. Hornbergska
vretan å Mjölkudden för en arrendeafgift af 200 kronor pr år mot villkor att taket å uthuset af
staden reparerades, hade Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med
alternativt förslag till reparation af de å vretan befintliga byggnaderna, slutande å 600 resp.
950 kronor. Sedan antecknats, att Tekniska nämnden på arrendeauktion den 9 sistlidne maj
utarrenderat lägenheten i det skick, densamma befinner sig under 2 år, beslutade nämnden vid
förnyad föredragning af ärendet att lägga Löfgrens anbud och Stadsbyggmästarens
kostnadsförslag utan vidare åtgärd till handlingarne.
§4.
En från stadskamreraren inkommen skrifvelse med förslag att staden för att komma i
besittning af hela kvarteret Fisken måtte af Brandfors sterbhus förvärfva den del af fastighet
161, som faller inom nämnda kvarter, beslutade nämnden att remittera till Stadsingenjören för
yttrande och utredning bl.a. rörande det till inköp föreslagna områdets storlek och i hvad mån
ytterligare förvärf af mark behöfver göras, för att staden skall bli ägare till hela kvarteret
Fisken.
§5.
Maria Wallström hade uti ingifven skrifvelse anhållit om befrielse från erläggande af 1912 års
arrendeafgift för tomtplats i kvarteret Aspen samt om nedsättning f.o.m. år 1913 af
arrendeafgiften från nu utgående 20 kronor till 10 kronor pr.år. Efter föredragning af ett af
Stadskamreraren öfver ansökningen afgifvet yttrande, beslutade Nämnden att på däri angifna
skäl dels afskrifva 1912 års arrendeafgift med 20 kronor dels bestämma att arrendeafgiften
f.o.m. innevarande år skall utgå med 10 kronor. pr.år.
§6.
Beslutade nämnden att på därom i skrifvelse gjord framställning lämna föreståndaren för
elektricitetsverket tillstånd att från firman Chr.Berg 6 C:o i Malmö inköpa 50 st.
ytterledningssäkerhetsapparater med patroner och krokar till ett pris af 230 kronor förutom
kostnader för frakt och emballage.

§7.
Beslutade nämnden, att en från Luleå skytteförening inkommen framställning att få taga virke
från stadsskogen till reparationen af skjutbanans markörgrafvar m.m. skulle remitteras till
Revirförvaltaren för erhållande af yttrande och eventuellt förslag till köpeskilling.
§8.
W. Thurfjell hade hos Drätselkammaren erhållit att få för fem år arrendera dels stadens del af
det inhägnade området af tomt n:r 4 i kvarteret Alkan, dels ett område af 60 cm:s bredd af
Vattugatan utefter tomterna n:r 3 och 4 i samma kvarter. Med bifall härtill beslutade Nämnden
att arrendeafgift skall utgå med 10 kronor pr. år, räknadt fr.o.m den 1 nästlidne maj.
§9.
Beslutade nämnden att uppdraga till Ordföranden och Stadskamreraren att utfärda af
brandchefen U. Ullman begärdt tjänstgöringsbetyg.
§10.
Leo Ruths Boktrycker hade hos drätselkammaren anhållit att få flytta den annonspelare, som
nu står vid norra kajen i hörnet af Skeppbro- och Stationsgatorna, till den fria platsen af
Smedjegatan emellan Köpmans- och Staionsgatorna, och beslutade Nämnden på tillstyrkan af
stadsingenjören att på så sätt bifalla ansökningen, att tillstånd meddelas Leo Ruths
Boktryckeri att hafva ifrågavarande annonspelare tills vidare stående å nämnda del af
Smedjegatan på af Stadsingenjören närmare anvisad plats.
§11.
Efter föredragning af en från stadskamreraren inkommen skrifvelse i ärendet beslutade
nämnden beträffande den till hemmansägaren A.H. Hedström i Gäddvik utarrenderade
Moritsängen n.o. om järnvägen:
att nuvarande c:a 1045 meter långa gärdesgården å Moritsängen emot väster mellan
Hermansängen och järnvägen icke skall iståndsättas och att arrendatorn skall befrias från
skyldighet att underhålla densamma,
att de tvenne staden tillhöriga längst i söder belägna ladorna skola försäljas till arrendatorn
efter ett pris af 20 kronor pr. st.
att de tvenne nya lador skola på stadens bekostnad uppföras på ängen, eventuellt genom
ditflyttning af tvenne å Notviken befintliga sådana,
att uppdraga till arrendtorn att mot ersättning, som sedermera kommer att bestämmas, dels
iordningställa två å ängen befintliga bristfälliga lador samt eventuelt till Moritsängen flytta de
båda å Notviken stående ladorna samt iordningställa desamma,
att nödigt virke för ifrågavarande ändamål, med undantag af bräder, skall tillhandahållas
arrendatorn från stadsskogen.
Nämnden beslutade vidare
att arrendatorn därest gärdesgård kommer att uppsättas i rågången mellan Notvikshemmanet
och Kyrkoherdebostället från järnvägen till Moritsängen, skall vara skyldig att under
arrendetiden underhålla densamma, samt att lämna Stadskamreraren i uppdrag att å
drätselkammrens vägnar hos revirförvaltaren begära utsyning af det virke, arrendatorn för
förutnämnda ändamål äger att utfå från stadsskogen. Slutligen beslutade nämnden att i
blifvande kontrakt med arrendatorn den bestämmelsen skulle få utföras, att därest uppsägning
af kontraktet icke sker minst sex månader före aftalade arrendetidens utgång, detsamma skall
anses förlängdt på ett år för hvarje gång.
§12.

Hos Drätselkammaren hade Hulda Jakobsson anhållit om tillstånd att å stadens mark å en af
tomterna n:r 7 i kvarteret Ripan och n:r i Alkan uppsätta en försäljningskiosk. Sedan
Stadsingenjören afstyrkt bifall till framställningen beslutade Nämnden att afslå densamma.
§13.
Robertviks ångsåg hade i till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjort framställning att få under
25 år arrendera vissa i skrifvelsen uppräkande områden, behöfliga för firmans sågverksdrift.
Efter föredragning af ett af Stadskamreraren afgifvet yttrande beslutade Nämnden att
återremittera ärendet till Stadskamreraren med uppdrag att inkomma med förslag till sådan
kontraktsbestämmelse, att staden utan hinder af nyttjanderättslagen 2 kap. 3 § kan före den
föreslagna arrendetidens slut för något sitt behof komma i besittning af marken.
§14.
Kaptenen Magnus Huss hade under uppgift att han ämnade vidttaga reparation och
tillbyggnad af fastigheten 150 i kvarteret Haren hos drätselkammaren hembjudit fastigheten
till inlösen af staden för brandförsäkringsvärdet, 12000 kronor. Sedan Stadsingenjören och
Stadsmästaren afstyrkt, att staden f.n. skulle inlösa fastigheten beslutade Nämnden att
framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§15.
Föredrogs och utanordnades följande räkningar
Luleå Träförsäljning, diverse virke
Kr. 52:04
D:o
,
”
”
” 6:69
Svenska Elektricitetsföreningen årsafgift
” 45:C. Gustafsson, inventering
” 30:J. Danielsson,
”
“ 30:J.A. Nilsson & J. Danielsson
“ 18:§16.
H. Sellins Plåt- & Smidesverkstad hade i skrifvelse till Stadskamreraren hemställt om
befrielse från erläggande af 3 kronor, utgörande af elektricitetsverket debiterad ersättning för
skada, åsamkad verket tillhörig ljusledning vid genom Sellins arbetare verkställd snöskottning
af tak. Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att med afslg å Sellins framställning
vidhålla den verkställda debiteringen.
§17.
Sedan Stadsfullmäktige beslutit att till Stationskarlsförmannen Erik Pettersson försälja ett af
drätselkammaren å karta med grön färg utmärkt område af 3015 kvm. af vretan n:r 195 å
Hertsön med undantag af nordöstra delen af detsamma om c:a 400 kvadratmeter areal till ett
pris af 20 öre pr kvm, hade Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag å kartan med en
grön linje utmärkt ifrågavarande område, utgörande i vidd 2618,o kvm. Med godkännande
häraf beslutade Nämnden att köpeaftal rörande det sålunda bestämda området skulle med
Pettersson upprättas.
§18.
P.J. Palm hade, under uppgift att han den 15 nästlidne april nästlidne april skadat sitt ena öga
och därefter varit oförmögen att försörja sig och sin familj i till Stadsfullmäktige ställd
skrifvelse anhållit,att ett understöd af 1 krona pr dag, räknadt f.o.m. den 15 nästlidne april och
tills han af läkare antingen blir förklarad frisk eller ögonskadan förklaras obotlig, måtte till
honom utbetalas. Sedan Stadsingenjören tillstyrkt framställningen beslutade Nämnden att hos

Stadsfullmäktige hemställa att ett understöd af 1 krona pr dag måtte få till Palm utbetalas
tillsvidare, och intill dess läkare förklarar honom frisk eller ögonskadan visas vara obotlig
dock högst under 90 dagar.
§19.
Luleå Goodtemplars Restaurantförening hade inkommit med förklaring öfver af föreningen
vidtagen åtgärd att utan vederbörligt tillstånd hafva för uppförande af en musikpaviljong
nedhuggit 3 st. tallar å Gültzuudden. Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att af
restaurantföreningen fordra ersättning för de nedhuggna träden med sammanlagdt 15 kronor
under erinran tillika, att föreningen icke äger rätt att vare sig borttaga några träd, flytta eller
borttaga några byggnader eller dl. utan att drätselkammarens tillstånd därtill i god tid därförut
inhämtats.
§20.
Beslutade nämnden på hemställan af stadsbyggmästaren att bifalla en af Luleå Goodtemplars
restaurantförening hos drätselkammaren gjord anhållan om tillstånd att flytta å Gültzuudden
befintlig cigarrkiosk till för föreningen mera lämplig plats därstädes.
§21.
Sedan brandchefen U.Ullman i skrifvelse till Stadsfullmäktige anhållit om ett resebidrag af
100 kronor för bevistande af Svenska Brandchefsföreningens årsmöte i Sundsvall den 27 och
28 innevarande juni, beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
ansökningen mot villkor att brandchefen till drätselkammaren ingifver en kortfattad berättelse
rörande vid mötet vunna erfarenheter, som kunna komma staden till nytta.
§22
Hos drätselkammaren hade fastighetsaktiebolaget Brage anhållit att i och för installation af 3
stycken vattenklosetter i fastigheten n:r 6 i kvarteret Flundran få använda befintliga 2½”
luftledningar, som äro framdragna från urinoarer och tvättställ från botten, en trappa upp,
genom vind och yttertak. Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen,
beslutade Nämnden att lämna bifall till densamma; dock skulle sökanden vara skyldig att
vidtaga nödiga förändringar, därest olägenhet skulle komma att uppstå på grund af den nu
medgifna anordningen.
§23.
Beslutade nämnden att till ett kommande sammanträde bordlägga från Stadsingenjören
inkommen berättelse öfver vattenledningsverkets verksamhet under åren 1911 och 1912.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson
Justeradt den 19/6 1913.
H.K.Brändström ”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 4 juni 1913.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordförande samt Herrar Flemström, Hellström,
Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Hellsten,
Fröken Holm, Herrar Falk, Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund,
Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades
Herrar Wahlgren, Nordström, Åhrström, Andersson, Lind och Leijonflycht samt Fröken
Svensson. Af dessa hade Herrar Nordström och Leijonflycht ej med kallese anträffats och de
öfriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet. Därjämte bevistade Herr
Borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Falk och Edström att jämte Herr Ordföranden måndagen den 9 i denna månad
klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid senaste sammanträdet den 22 sistlidne maj förda protokoll.
§3.
Företogs till förnyad behandling det från senaste sammanträdet uppskjutna ärende angående
af elektricitetsverkskommittén framlagt förslag till förändrade tariffer och taxor för
försäljning af elektrisk ström, och belsöto Stadsfullmäktige därvid att med anledning af ett
utaf Herr Fernlund framburet nytt förslag till dylika taxor remittera ärendet till en särskild
kommité, bestående af herrar Falk, Westerberg och Fernlund samt Telegrafinspektoren A.G.
Larsson med Herr Fernlund som sammankallande.
§4.
Vid företagen behandling af det från Stadfullmäktiges sebaste sammanträde uppskjutna
ärende angående P.Lalanders framställning om stadens medverkan till reglering af tomt n:o 2
i kvarteret Aborren, beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Drätselkammaren att söka
åstadkomma godvillig öfverenskommelse mellan parterna samt att, därest detta ej
lyckades,efter undesökning af en sådan åtgärds laglighet, verkställa expropriation i enlighet
med Beredningsnämndens förslag af de fastighetsdelar, som erfordrades för reglering af
tomten i fråga. Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 8, hvilka senare afgåfvos
för bifall till Beredningsnämnden förslag oförändradt. Därjämte befullmäktigades
Drätselkammaren att själf eller genom den Drätseökammaren i sitt ställe förordnade
anhängiggöra och utföra talan angående expropriationen, och skulle utdrag af detta protokoll
därvid tjäna såsom fullmakt.
§5.
Antecknades att Fröken Svensson och Herr Andersson under behandlingen af det i föregående
paragraf omförmälda ärende infunnit sig å sammanträdet.
§6.
Vid företagen behandling af det från Stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistlidne april
bordlagda ärende rörande Änkefru Lina Hammarsttröms begäran omafkortning af de hennes
aflidne man år 1912 påförda kommunalutskylder, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att med bifall till framställningen, bemyndiga Stadsfogden att upptaga
utskylderna i fråga, utgörande 227 kronor 70 öre, å nästa afgifvande afkortningsförslag.

§7.
Sedan Luleå Köpmannaförening inkommit med begärt yttrande öfver den förklaring
justeraren i 51 och 52 distrikten afgifvit i anledning af Stadsfullmäktiges hos Kungl.
Kontrollstyrelsen gjorda framställning om tillsättande af en särskild justerare i 52 distriktet
med bostad i Luleå, beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att såsom
infordrat utlåtande i ärendet förklara sig ej ha något att erinra emot Köpmannaföreningens
alternativa förslag att tiderna för justerings förättande i Luleå stad måtte utsättas till januari
månad under fyra och februari månad under fyra dagar hvarje år.
§8.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadfullmäktige till förtydligande af sitt den 12
september 1912 fattade beslut att ingå till Kungl.Maj:t med underdånig ansökan om
fastställelse af vissa beslutade ändringar i gällande stadsplan måtte förklara, att den begärda
fastställelsen afser följande ändringar i stadsplanen, nämligen:
Kvarteret Kajan och Ankan afskäras snedt å södra sidan;
Kvarteret Harren och Gersen sammanslås till ett kvarter, som i sig upptager mellanliggande
del af Timmermansgatan;
Kvarteret Stören, som för närvarande är genomskuret af hamnspåret, uppdelas tillika med
planen utanför kvarteret i sex mindre kvarter: Ålen, Sälen, Räkan, Kräftan, Hummern och
Krabban;
Kajlinien ändra dels enligt redan utförda kajer och dels så att kurfvorna borttagna, då en rak
linie torde vara lämpligare för båtarnes tilläggning, allt i enlighet med kartan;
Tomterna i kvarteren Harren, Gersen, Ålen, Kräftan, Hummern, och Krabban samt tomterna
N.o 1 och 2 i kvarteret Gäddan afses för upplag;
Kvarteret Räkan afses för industriella ändamål;
Kvarteret Sälen afses för vanliga byggnadsändamål.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att remittera detsamma till
Byggnadsnämnden för yttrande, sedan det genom Magistraten blifvit hos Konungens
Befallningshfvande återkallat.
§9.
Sedan Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige gjort framställning därom, att i stället för
biträdande lärarinnan Amanda Forsén, som vid nu inträffad ledighet bör förflyttas till
småskolan, få tillsätta en e.o. folkskolelärarinna, beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att bifalla denna framställning under villkor att i årets stat upptaget
anslag till aflöning af en biträdande lärarinna under motsvarande tid besparas. Detta beslut
fattades efter votering med 14 röster mot 11, hvilka senare afgåfvos för afslag å
Folkskolestyrelsens framställning.
§10.
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från föreståndaren för
elektricitetsverket inkommen begäran om ett anslag af 160 kronor till bestridande af
kostnaden för deltagande i Svenska elektricitetsföreningens sammanträde i Stockholm den 331 innevarande maj, och hade Drätselkammaren för egen del tillstyrkt, att ett anslag lämnas
till ingenjör R. Bergman att såsom elektricitetsverkets representant deltaga i frågavarande
sammanträde, dock med det tillägg att han icke borde äga rätt att beräkna högre
dagtraktamente än 10 kronor, inclusive ersättning för transport af reseeffekter, hvarvid
kostnaderna skulle komma att utgöra 130 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslöto

Stadsfullmäktige, på hemställan Af Beredningsnämnden, att som tiden för bevistande af
ifrågavarande möte nu gått till ända, framställningen ej skulle till någon åtgärd föranleda.
§11.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Ljungberg föreslagit, att som tiden för nu
gällande rättigheter till detaljhandel med brännvin inom staden tilländagår med innevarande
år, Stadsfullmäktige måtte besluta att rätt till försäljning af brännvin inom staden under
ytterligare tre år från och med den 1 januari 1914 måtte medgifvas att äga rum i samma
utsträckning som enligt Stadsfullmäktiges beslut den 8 september 1910 gäller under
innevarande år, nämligen å ett utminuteris- och ett utskänkningsställe, bägge förlagda till
stadshuset. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla
motionen. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, att rätt till försäljning af
brännvin inom staden i den utsträckning som Beredningsnämnden föreslagit skulle få äga rum
under ytterligare ett år från och med den 1 januari 1914. Beslutet fattades med 15 röster mot
10, hvilka senare afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens förslag oförändradt.
§12.
Uti afgifvet yttrande öfver en från eldarne vid elektricitetsverket K.J. Andersson och J.O.
Blomqvist inkommen framställning att de måtte bibehållas i stadens tjänst efter den 1
nästkommande juni, från hvilken tid de blifvit uppsagda från innehafvande befattningar vid
verket med anledning af detsammas omläggning, hade drätselkammaren beslutit, att som
arbete f.n. finnes att tillgå dels vid elektricitetsverket, dels vid stadens gatuarbeten, hos
Stadsfullmäktige föreslå, att de sökande finge bibehållas i stadens tjänst i extra anställning
med nuvarande löneförmåner under ytterligare fyra månader, räknadt från och med den 1 juni
1913, mot skyldighet att utföra det arbete af olika beskaffenhet, som kan komma att åläggas
dem. Därjämte hade Drätselkammaren beslutit, att lön på här ofvan angifna villkor skulle får
utbetalas till sökandena under tiden från och med den 1 instundande juni och intill dess
Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken. Vid
ärendets behandling beslöto
Stadsfullmäktige , på hemställan Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag
under uttalande tillika, att det bör förefinnas möjlighet för Drätselkammaren att bereda
eldaren Andersson fast plats med bibehållna löneförmåner genom uppsägning af den i extra
befattning antagna eldaren vid stadshuset, framför hvilken Andersson bör ha företräde på
grund af ålder. Därjämte beslöts, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att erforderliga
medel, där så tarfvas, skulle tagas af i stat för oförutsedda utgifter anslaget belopp.
§13.
Sedan Luleå stad till härvarande rådstufvurätt instämt Fastighetsaktiebolaget Spiggen att
höras öfver yrkandet om afträde till staden af vissa tomtdelar å det s.k. Oskarsvarf, hade
nämnda bolag uttagit genstämning å staden med yrkande att erhålla ersättning för nödig och
nyttig förbättring, som af bolaget och dess fångesmän verkställts å ifrågavarande områden,
såsom odling, planering, väganläggningar, utfyllning af stränderna, uppförande af hus- och
kajbyggnader m.m. Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt
Drätselkammaren att utse ombud, som å stadens vägnar utför svarandetalan i nämnda
rättegång, och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna ombudet såsom fullmakt.
§14.
En från Fredrika Håkansson till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse med begäran om
understöd för hennes dotter i och för genomgående af ett småskolelärarinneseminarium
beslöto Stadsfullmäktige att lägga till handlingarna.

§15.
Till Drätselkammaren remitterades 1:o) En framställning från C. Skarstedt m. fl. om
framdragande af vattenledning till dess lägenheter vid Hertzögatan;
2:o) Adolf Erikssons begäran om afkortning af kommunalutskylder.

Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.

Holm

Justeradt:
Per Segerstedt,
P. Edström,
Nils Falk.
År 1913 den 13 juni efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A.
Holm.”

” Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 6 juni
1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman och Fernlund.

§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 21 nästlidne april.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 april 1913 beträffande §§ 3-6 och 10 samt
Stadsfullmäktiges protokoll af den 22 maj 1913 beträffande §§ 7-10, 15 och 23.
§3.
Luleå Järnverks Aktiebolag hade hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af
Kungl.Kammarrättens utslag af den 31 januari 1913 af viss del af bolagets
kommunalutskylder för år 1911. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att hos
Kungl. Maj:t anföra besvär öfver ifrågavarande utslag samt att uppdraga till e.o
hofrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å Drätselkammarens vägnar
uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§4.
Magistraten hade till Drätselkammaren öfversändt en af Stadsfiskalen uppgjord förteckning å
persedlar m.m., erforderliga för poliskåren under maj månad 1913; och beslutade
Drätselkammaren att bemyndiga Stadsfiskalen anskaffa de i förteckningen som behöfliga
angifna persedlar m.m.
§5.
Sedan Magistraten inkommit med yttrande öfver Stadskamrerarens skrifvelse rörande
auktionskammarens förseende med uppvärmning, städning och belysning på stadens
bekostnad beslutade Nämnden vid förnyad föredragning af ärendet att i fri lokal, som staden
har att tillhandahåll, skall ingå bränsle, lyse och städning.
§6.
Arbetaren G. Stjernborg hade under uppgift, att han år 1911 blifvit bevillingstaxerad omkring
200 kronor för högt, hos Stadsfullmäktige anhållit om afkortning af så stor del af
ifrågavarande års kommunalutskylder, som motsvarar det belopp, som sålunda oriktigt skulle
påförts honom. Sedan utaf Stadsingenjören lämnad lämnad utredning framgått, att Stjernborg
under så godt som hela år 1910 varit sysselsatt i stadens tjänst och därunder haft en inkomst af
992 kronor 48 öre, hade Nämnden anhållit om yttrande från Taxeringsnämndens ordförande,
som meddelat, att vid taxeringen till Stjernborgs inkomst antagligen lagts den inkomst,
sökandens hustru i egenskap af strykerska haft, tillhopa utgörande det taxerade beloppet, 1200
kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige afstyrka
bifall till sökandens framställning.
§7.
Från Stadsfullmäktige hade Drätselkammaren för yttrande erhållit en från arbetaren A.M.
Spångberg inkommen skrifvelse med anhållan att, då han vid 1912 års taxering
bevillningstaxerats för 1400 kronor, men hans inkomst under år 1911 endast uppgått till 963

kronor 57 öre, rättelse måtte vidtagas beträffande sökandes taxering. Sedan
Taxeringsnämndens ordförande, hvilkens yttrande öfver ansökningen infordrats, förklarat att
det icke vore uteslutet, att ett misstag blifvit begånget vid sökandens taxering, enär att han
icke kunde erinra sig, att Spångberg haft någon inkomst utöfver ofvannämnda, af staden till
taxeringsmyndigheterna uppgifna 963 kronor 57 öre, beslutade emellertid nämnden, att då
sökanden underlåtit att afgifva honom åliggande deklaration, hvilket han försummat, hos
Stadsfullmäktige göra hemställan om afslag å framställningen.
§8.
Beslutade nämnden i enlighet med hvad Stadsfogeden uti afgifna yttranden föreslagit att hos
Stadsfullmäktige hemställa om bifall till följande framställningar om afkortning af
kommunalutskylder.
F.d. bromsaren C:O:N: Lindström för år 1911 Kr. 75:26
Aflidne lokomotivföraren N:A: Giörloff för åren 1911 kr. 168:53 och för år 1912 kr. 50:38,
tillhopa Kr.218:91
§9.
Adrian Bergström hade hos Stadsfullmäktige uti ingifven skrifvelse anhållit om afkortning af
resterande kommunalutskylder för år 1911 och om befrielse från erläggande af 1912 års
utskylder. Sedan Stadsfogden uti afgifvet yttrande påpekat, att Stadsfullmäktige den 10
nästlidne april beviljat afkortning af sökandens utskylder för år 1912 ännu ej äro till betalning
förfallna, beslutade Nämnden att återställa ansökningen till Stadsfullmäktige med hänvisning
till hvad Stadsfogden i ärendet anfört.
§10.
Hos Stadsfullmäktige hade J.E. Ström uti särskilda skrifvelser gjort framställning om befrielse
från erläggande af 1911 och 1912 års kommunalutskylder. Sedan Stadsfogden med
vitsordande af Ströms i sina skrifvelser lämnade uppgifter meddelat; att sökanden under år
1912 och föregående år åtnjutit temporärt fattigunderstöd, beslutade Nämnden hos
Stadsfullmäktige göra hemställan att Stadsfogden måtte bemyndigas att i nästafgifvande
afkortnignsförslag upptaga Ströms restförda, oguldna kommunalutskylder för år 1911,
utgörande 21 kronor 36 öre samt att framställningen rörande 1912 års utskylder, hvilka ännu
icke äro till betalning förfallna, f.n. icke måtte någon åtgärd föranleda.
§11.
Beslutade Nämnden att till Stadsfogeden återremittera O.W. Is och J.O. Lindqvists
ansökningar om afkortning af utskylder med anhållan att Stadsfogden bille betsämdt af- eller
tillstyrka resp. ansökningar.
§12.
Beslutade Nämnden att till Stadsfogeden remittera Oskar Tappers begäran om afkortning af
utskylder med anhållan om yttrande.
§13.
Föredrogs följande af drätselkontoret aflämnade restlängd å afgifter för belysning m.m för år
1912.
”Restlängd å afgifter
”Bil.15”
På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden
1)
att låta tills vidare bero med redan vidtagna åtgärder beträffande följande
afgifter :

355 Aug. Fredriksson
392 A. Hedmark
399 C. Ahlstrand
400 D:o
535 C. Rydberg
229 K. Hamrin
2)

att rättsliga åtgärder skulle vidtagas för indrifning af följande belopp

75 J. Stanzén
237 Nya Garnaffären
391 Wikström&Jakobson
614 P.E. Sjöberg
3)

20:30
40:81
57:30
54:50
33:10
11:20

15:66
66:94
41:42
3:- samt

att övriga i restlängden upptagna belopp skulle ur räkenskaperna afskrifvas.

§14.
Stadssekreteraren hade inkommit med yttrande och förslag med anledning af från enskilda
föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag för nykterhets- och andra
allmänna ändamål i årets utgiftsstat afsatta brännvinsmedel af 1700 kronor. Vid föredragnin
af detta ärende beslutade Nämnden att i enlighet med Stadskamrerarens förslag hos
Stadsfullmäktige hemställa, att anslag för innevarande år måtte med skyldighet att lämna
redogörelse för medlens användanden beviljas följande föreningar och instutioner med nedan
angifna belopp.
Luleå Arbetsstuga
400:Folkbibliotekets läsrumsverksamhet
350:Framtidsförbundets sjukk.N:r 6 i Luleå
50:”
93 Bergviken 30:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 296 och
Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassa n:r 105, tillsammans 116:Nykterhetsfolkets sjukk.n:r 26 i Bergviken
30:Slumstationen
150:Nykterhetsvännernas centralkomité
50:Luleå kretsloge af I:O:G:T
_
Logen Norrbotten, logen Upprättelsen, logen
Luleå, logen Norrbottens banér och lohen S.G Hermelin, tillsammans
250:Luleå Nationalgodtemplares byggnadsförening u.p.a.
124:Logen Vaken af I.O.G.T, Mjölkudden
Luleå Simklubb
150.---------------Tillhopa kr.
1700:§15.
Efter föredragning af herrr Burmans hos Stadsfullmäktige väckta motion om tilldelande af ett
anslg af 500 kronor till Norrbottens läns Handelskammare beslutade Ekonominämnden att
bordlägga ärendet till ett kommande sammanträde.
§16.
Sedan Stadskamreraren den 29 oktober 1912 erhållit nämndens uppdrag att inkomma med
utredning rörande donationsjordsfondens storlek samt möjligheten och lämpligaste sättet för

fondens öfverförande till drätselkontorets kassa och räkenskap, hade stadskamreraren i
inkommen skrifvelse meddelat, att fondens storlek den 16 nästlidne maj utgjorde 13162
kronor 32 öre och att medlen nämnda dag af stadskassören J.O Dahl inlevererats i
drätselkontorets kassa. Efter föredragning häraf beslutade nämnden att låta hos f.d.
stadskassören C.J. Bergström och länsbokhållaren A.Holm, hvilka den 21 oktober 1904
erhållit drätselkammarens fullmakt att verkställa uppgörelse med donationsjordsinnehafvarne
samt därvid uppbära och till kammaren redovisa de penningar, som vid uppgörelserna kontant
gäldades, göra förfrågan när och på hvad sätt verkställigheten af donationsjordsuppgörelserna
kommit att öfvergå till annan person. Ekonominämnden beslutade vidare att utanordningar af
donationsjordsuppgörelserna kommit att öfvergå till annan person. Ekonominämnden
beslutade vidare att utanordningar af donationsjordsmedlen hädanefter skulle verkställas af
Nämnden.
§17.
Utanordnades följande räkningar J.P. Johansson, d.y. Bälinge, löseskilling af vretan n:r 3-4
Kr.234:75.
Albert Bexell, afräkning å kostnader för processen ang. Oscarsvarf
Kr.500:Albert Bexell, afräkning å kostanader för donatiionsjordsprocessen
” 500:Ebbe Hallberg, brandsyneförrättning
Anna Svensson, bidrag till ålderstillägg och pensionering af lärarinnor

” 200:” 639:90

§18.
Godkändes af Musikdirektören P:E.R. Englund inlämnad räkning å kr. 25:- utgörande
ersättning för rengöring och stämning å konsertflygeln i fästvåningen under tiden 1 maj 1912
– 1 maj 1913; och skulle ersättning få med enahanda belopp årligen lämnas Englund, tllls
annorlunda bestämdes.

§19.
Meddelade herr Sundström, att de 2508 kvf. af fastighet n:r 481, hvarå Luleå stad den 11 maj
1885 erhållit lagfart, besvärades af en den 27 oktober 1884 fastställd och den 19 oktober 1903
förnyad inteckning å 1300 kronor, hvilken innehades af Väster- och Norrbottens
stadshypoteksförening. Efter anteckning häraf beslutade Nämnden att uppdraga åt herr
Sandström dels att låta på stadens bekostnad döda ifrågavarande inteckning dels dock att mot
ersättning verkställa utredning, i hvilka ytterligare fall dylika inteckningar besvärade stadens
fastigheter samt att ombestyra deras dödande.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarna Kung.Hofrättens dom den 30 maj 1913 i mål emellan
målaren J.O. Öhman och Luleå stad angående återställandet af gator i förut befintligt skick.
§21.
Utanordnades till utbetalning från länsbokhållaren A. Holm inkommen räkning å kr. 96:50
utgörande ersättning och arfvode för utförande i hofrätten af stadens svarandetalan i mål emot
J.O. Öhman.

§22.
Från stadskassören J.O. Dahl inlämnadt förnyelsekvitto å garantiförsäkring å 2 000 kronor i
försäkringsaktiebolaget ”Hansa” öfverlämndes till Ordföranden för förvaring.
§23.
En från Kommunal-Tekniska Föreningens styrelse inkommen skrifvelse med hemställan, att
Drätselkammarenville, eventuellt efter hörande af andra förvaltande myndigheter, som kunna
tänkas intresserade i saken, fatta beslut angående Luleå stads eventuella deltagande i Baltiska
utställningen i Malmö år 1914, remitterades till Hamndirektionen för erhållandet af dess
yttrande.
§24.
Till Stadsingenjören remitterades Carl Grubbens hos Stadsfullmäktige gjorda framställning
om ersätnning af 183 kronor 58 öre för nedlagd nödig och nyttig förbättring af till staden
afträdd del af vretan n:r 79-80.
Som ofvan
Justeras
A.Ljungberg

Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Stads folkskolestyrelse den 9 juni 1913.
Närvarande: ordf. pastor J.Hansson, herr A. Gullberg, G.Nyberg,W Oscarsson,M. Lindqvist
och O.E. Wester, fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht samt undert. sekr.
§1.
Herr O.E. Wester och fröken Märta Bucht fingo i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Folkskolestyrelsen beslöt att för nästkommande hösttermin bibehålla fröken Nora Magnusson
vid Notvikens skola och fru Henny Söderström vid skolan inom staden.
§3.
En av föräldrarna i Notviken inlämnad skriftlig anhållan, att Notvikens skola fr.o.m. nästa
läsår utökas med ytterligare en klass, blev av skolstyrelsen avslagen.
§4.
Skolstyrelsen beslöt låta inbjuda en katederplattform, ett katederbord och två svarta tavlor.
§5.
Enligt ekonominämndens förslag antogs Svenska skolmaterialaktiebolaget i Gävle till
leverantör av allt skolmaterial med undantag av skrivbläck under nästkommande läsår, dock
under förutsättning att de leveranser med avseende å kvalitet och pris överensstämmer med
inlämnat anbud, att försäljningen sker på leverantörens egen risk och att distributioenn avdras
av leverantören på sätt, som beräknas genom överenskommelse med överläraren.
§6.
Styrelsen beslöt, att skrivbläck under nästkommande läsår skulle gratis tillhandahållas
skolbarnen, och att för den skull inköpa en låda om 28 liter av Ektorps skrivbläck.
§7.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att utreda frågan om fri skolmateriel för samtliga elever i
stadens skolor.
§8.
Det av överläraren uppgjord förslaget till instruktion för ekonominämnden blev av
folkskolestyrelsen godkänt med de ändringar, som av ekonominämnden föranlets.
§9.
Ekonominämndens åtgärd att till en kostnad av ca 60 kr. anskaffa flaggstång till västra skolan
godkändes.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt att i samband med förut beslutade reparationer i Mjölkuddens skola
låta måla materialskåpen i de båda folkskolesalarna, att låta måla lampskärmarna, samt att låta
fastskruva bänksitsarna.
§11.
Från Stadskamreraren hade inkommit en skrifvelse med anhållan, att byskolevaktmästaren J.
Nilsson resterande för att betala hyran. Överläraren erhöll i uppdrag att söka få saken så

ordnat, att det obetalda beloppet, 75 kr., inbetalas under återstånedn tiden av år 1913 med
12:50 för månad.
§12.
Folkskolelärare O.E. Westers anhållan om lån av undervisningsmaterial för en förberedande
kurs för inträde vid seminarium bifölls på samma villkor som föregående år.
§13.
Till folkskolestyrelsen anmärktes att statsbidrag för 1913 uppburits och inkommit till
drätselkontoret med 23775 kr. och 25 öre.
§14.
Ordförande och sekreteraren anhölls i uppdrag att å folkskolestyrelsens vägnar hos K.M.T
överklaga Konungens Befallningshavandes åtgärd att å stadsbidraget för 1913 avdrag ett
belopp av 189:-, som i maj 1912 utbetalats som statsbidrag till småskollärarinnans Ellen
Wingårds tjänst.
§15.
Folkskoleläraren J.P. Gunnarsson och folkskollärarinnan Beda Carlsson hade begärdt
tjänstgöringsbetyg och tilldelades båda högst betyget.
§16.
Ordföranden meddelade, att pensionsbrev för småskollärarinnan Ellen Wingård blivit av
direktionen för folkskollärarnas pensionsinrättning utfördt.
§17.
Folkskolestyrelsen beslöt, att den kommunala tilläggspension av 595 kr. som tilldelats fröken
Wingård skall utbetalas månadsvis i efterhand.
§18.
Vaktmästare M. Wend erhöll begärd rättighet att under innevarande sommar för sig och sin
familj använda lärarinnerummet i östra folkskolan.
§19.
Folkskolestyrelsen bestämde, att ersättning för förbrukat ljus under lektionerna utomhus
spelövningar i rektorsgården skulle utgå med 2 kr.
§20.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att utvärdera frågan om lämplig skrivmaterialinköp för
folkskoleexpeditionen och infordra offerter å dylika reaktioner.
§21.
Folkskolelärarinnan Berta Furtenbachs anhållan om förflyttning till folkskolan inom Luleå
stad bifölls. Med anledning häraf skulle samtliga sökande till de e.o lärarinnetjänsterna
underrättas om att en av dessa kommer att placeras vid Mjölkuddens skola.
§22.
Herrar A. Gullberg och J.Gunnarsson anmälde, att de verkställt inventering av skolbiblioteket,
varvid allt befunnits som i god ordning.

§23.
Ett protokollutdrag från Stadsfullmäktige nämndes för Wingårds avsägelse av pension m.m
lade till handlingarna.
§24.
Folkskolestyrelsen beslöt med 5 röster mot 2 ej uppsäga e.o. folkskolelärarinnan Elin Åhlberg
från hennes tjänst. Mot beslutet anmäldes reservation av herr G. Nyberg, som ansåg att
fröken Åhbergs giftermål bort föranleda folkskolestyrelsen att uppsäga henne från hennes
befattning som lärarinna.
§25.
Med 6 röster mot 2 avslog folkskolestyrelsen hr Lindkvists förslag, att styrelsen skulle i
princip uttala sig för att e.o lärarinnan, som gifter sig, må uppsägas från innehavd tjänst. Mot
belsutet anmälde hr Lindkvist sin reservation.
§26.
Folkskolestyrelsen beslöt, att biträdande lärarinnan fru Amanda Forsén vid nästa hösttermins
början skall övertaga fröken Wingårds avslutning av andra småskoleklassen. Mot belsutet
anmälde herr Gullberg sin reservation.
Dag som ofvan
John Hansson
P.Edw.Lindmark
Justerat:
O.E. Wester
Märta Bucht”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 9 juni 1913.
Närvarande:ordf. pastor J.Hansson, hr A.Gullberg,fr. Mörtzell samt underteckn. sekr..
§1.
K.B:es utslag med anledning av arb. J.G. Johanssons besvär lades till handlingarna.
§2.
Nämnden beslöt inköpa 50 ex. av prof. I. Lundells skrift ”Späda och äldre barns uppfödning
och vård” för utdelning.
Dag som ofvan
John Hansson

P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 jun 1913.
Närvarande: Herrar Burström,Burman,Nilsson och Nordberg äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 13 och 20 nästlidne maj.
§2.
Hamnservisen E Friberg och hamnbetjänt A.Jansson hade i gemensam skrifvelse hos
Hamndirektionen gjort framställning om fri uniform eller härmot svarande ersättning. Sedan
Hamnmästaren uti afgifvet yttrande öfver framställningen hemställt, att Hamndirektionen
ville antingen bekosta mössa med direktionens emblem jämte knappar till hamnservisen och
hamnbetjänten eller ock anstå en summa af 25 kronor årligen till hvardera af dem, med
skyldighet för dem att själfva bekosta och i tjänsten bära dylika tecken, beslutade
Hamndirektionen att då enligt fastställt lönereglemente fri uniform eller däremot svarande
ersättning icke inginge i ifrågavarande befattningshafvares löneförmåner afslå
framställningen.
§3.
Befälhafvaren och besättningen å ångaren ”Balder” hade hos Hamndirektionen anhållit
restamatris måtte anställas med åtagande att ombestyra befälets och besättningens mathållning
efter särskildt kontrakt. Vid föredragning af detta närende beslutade Hamndirektionen att på
af Hamnmästaren uti afgifvet yttrande angifna skäl afslå framställningen.
§4.
Föreståndarinnan för kabinettet vid södra hamnen Anna Lovisa Lundqvist hade under uppgift
att hon på grund af sjuklighet vore oförmögen att sköta sin befattning, hvilken hon
upprätthållit sedan år 1900, hos Hamndirektionen anhållit om ett lämpligt månatligt understöd
måtte tilldelas henne. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att
remittera framställningen till Fattigvårdstyrelsen för erhållande af dess yttrande.
§5.
Till Hamnmästaren remitterades för utredning och yttrande:
1o) N.T. Burmans begäran att få hafva en provisorisk båtbrygga kvarstående vid södra
hamnen;
2o) Stadsfullmäktiges remiss af hr Falks motion rörande upprensning af viss del af
Skurholmsfjärden;
3o) N.Falks skrifvelse rörande föredragen upprensning af Skurholmsfjärden.
4:o) Luleå Järnverks Aktiebolags begäran om tillstånd att få förlänga ” järnkajen ” å Karlsvik;
5o) Drätselkammarens begäran om yttrande öfver Kommunaltekniska föreningens skrivelse
rörande Luleå stads deltagande i Baltiska utställningen i Malmö år 1914.
§6.
A.J. Åkerlund hade till inköp hembjudit hamnen en af honom vid Bergviken uppförd brygga
för 50 kronor. Sedan Hamnmästaren meddelat, att ifrågavarande Åkerlund tillhöriga brygga
vore uppförd å den plats, där den beslutade klappbryggan kommer att förläggas, samt att
största delen af densamma kunde användas vid uppförande af den nya klappbryggan, så
beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren. Hamndirektionen beslutade
vidare att då ifrågavarande brygga utan vederbörligt tillstånd uppförts, Åkerlund skulle, därest

har icke ingår på Hamndirektionens erbjudande att för 25 kronor öfvertaga bryggan, anmanas
att omedelbart gå i författning om bryggans bortskaffande.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1o) Trafikdirektionens vid statens Järnvägar skrifvelse rörande inkassering af
hamnspårsafgifterna genom godsexpeditionsföreståndaren vid Luleå station;
2o) kungl. Maj:jts utslag den 30 april 1913 i fråga om ordnandet af färjtrafiken öfver Luleå älf
mellan Luleå och Bergnäset;
3o) Hamnmästarens kassarapport för maj månad innevarande år.
§8.
Sedan rådmannen J. Sandström, stadens ombud vid de landtmäteriförättningar som afse
utstakning i vattnet af gränser för Luleå Järnverks Aktiebolags och Luleå Träsliperi
Aktiebolags fastigheter å Nordantillheden, hos Drätselkammaren anhållit om instruktion
hvilken ställning staden borde intaga gent emot de af bolagen framställda anspråk på
vattenområden o. dl., hvilka voro närmare preciserade å en af förrättningsmannen
distriktslantmätaren L. Brännström upprättad karta, hade drätselkammaren vid sammaträde
den 21 nästlidne maj beslutit att remittera ärendet till Hamndirektionen för inhämtande af dess
yttrande. Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att remittera handlingarne i
ärendet till Hamnmästaren för yttrande med uppdrag tillika att gå i författning om
införskaffande från sakkunniga af uttalande om hvad som i aftalet med bolagen kan afses med
uttrycket allmän
§9.
Maskinisten å ångaren ”Balder” C.L. Malmström hade, under uppgift att han resterar för
oguldna utskylder till Luleå stad med tillhopa 230 kronor 10 öre, hos Hamndirektionen
anhållit att direktionen ville betala beloppet. Sedan antecknats att Malmström vore i knappa
och fattiga omständigheter beslutade Hamndirektionen att till Stadsfogeden utbetala
ifrågavarande belopp 230 kronor 10 öre , mot villkor att lämna revers å beloppet och
återbetalar detsamma afbetalningsvis på sådant sätt , att månatligen af den samma ,
Malmström äger i arfvode uppbära, ett belopp af kr. 7:09 får af hamnkontoret afdragas och till
hamnkassan inreverseras.
§10.
Antecknades att herr Burman aflägsnade sig från sammaträdet.
§11.
Föredrogs drätselkammarens protokoll af den 7 april 1913, att kammaren bifallit en från Luleå
Stjärnanshusdirektion ingången framställning att få till ombudsmannaexpedition förhyra
hamnkontorets yttre men under förutsättning att Hamndirektionen icke hade något att däremot
erinra. Som emellertid Hamndirektionen på grund af kontrakt med drätselkammaren redan
disponerade ifrågavarande som beslutade Direktioen att erinran härom skulle aflåtas till
drätselkammaren.
§12.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§13.
Beslutade Hamndirektionen att för sekreteraren inköpa en dokumentportfölj af skinn.

§14.
Beslutade Hamndirektionen antaga ett af Ernst Sällström under hand afgifvet anbud att
leverera 500 st. torrfurutimmer om 8-14” toppdiameter med 10” medeldiameter mot ett pris af
37 öre pr. kubikfat.
§15.
Beviljades hamnmästaren K. Hj.Falkland tjänstledighet för egna angelägenheters vårdande
den 23 innevarande juni.

Justeradt den 19/6-13.
Gustav Burström

Som ofvan
å tjänstens vägnar
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 11 juni 1913.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Olsson, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§34.
Föredrogs och justerades protokollet för den 14 maj.

§35.
Hos byggnadsnämnden hade Norrbottens landtmannaföreningars förbund anhållit om tillstånd
att få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk magasinsbyggnad å
tomt n:r 20 i kvarteret Ufven. Vid behandling häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen under
förutsättning att hinder ej mötte från stadens sida samt med villkor, att byggnaden borttages,
då nämnden så påfordrade.
§36.
Hos byggnadsnämnden hade A. Backlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifvna
ritningar och tomtkarta påbygga stenhusbyggnaden å tomt n:r 223 i kvarteret Forellen. Vid
behandling häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen med villkor, att den vid
Timmermansgatan å tomten belägna lilla byggningen borttages, så att gårdsrummet finge den
å §§ 29 af gällande byggnadsordning stadgade storlek.
§37.
Biföll nämnden sin af A.Backlund gjord ansökan att få i enlighet med ingifven ritning
upptaga ett butiksfönster å byggnaden mot Timmermansgatan å tomt n:r 223 i kvarteret
Forellen.
§38.
Biföll nämnden en af Anders Karlsson gjord ansökan att få å tomt n:r 218 i kvarteret Laxen
uppföra en tvättstugebyggnad enligt af nämnden den 3 april 1907 godkänd ritning.
§39.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren och byggnadsnämnden för yttrande remitterat att
af särskildt utsedde komitterade uppgjort förslag till brandordning för Luleå stad, beslöt

nämnden efter att hafva tagit del af drätselkammarens ändringsförslag hos stadsfullmäktige
hemställa , att förslaget måtte godkänna med de af drätselkammaren föreslagna ändringar och
tillägg utom beträffande följande paragrafer nämligen § 10 ” på stadens bekostnad ” kvarstår;
§ 20 punkt 6 bör antingen kvarstå oförändrat eller helt utgå, enär däri gjorda föreskrifter
finnas i ordningsstadgar för rikets städer;
§ 22 punkt 1 kvarstår oförändrad;
§ 43: drätselkammarens ändringsförslag bör förtydligas med afseende å uttrycket ” närmaste
befäl ”
Som ofvan
å tjänstens vägnar
J.O. Dahl
Justeradt
På nämndens vägnar
Axel Fagerlin”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 12 juni 1913.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Hellström, Nordström,
Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström. Aurén, Carlgren, Hellsten, Fröken Holm,
Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark. Hansson, Palm, Edström,
Fernlund, Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande
antecknades Herrar Flemström, Wahlgren, Lindquist, Åhrström, Andersson och Leijonflycht,
ej med kallelse anträffats och de öfriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Fernlund och Sandberg att jämte Herr vice Ordföranden fredagen den 13
innevarande juni månad klockan 6,30 e.m justera dagens protokoll.
§2
Vid företagen förnyad behandling af det från Stadsfullmäktiges två senaste sammanträden
uppskjutna ärende rörande af elektricitetsverkskommitén framlagt förslag till förändrade
tariffer och taxor för försäljning af elektrisk ström hade Beredningsnämnden efter
föredragning af ett från den vid Stadsfullmäktiges sista sammanträde tillsatta kommittén
inkommet yttrande hemställt, att Stadsfullmäktige ville antaga Beredningsnämndens förra
förslag i ärendet med följande ändringar och tillägg, nämligen:
Drätselkammaren erhåller befogenhet att, därest vid enstaka tillfällen under
lågbelastningsperiod förekommer efterfrågan å energi för tillfällig och större förbrukning,
uppgöra särskildt aftal härom;
den punkt, som handlar om om kraft för hushållsändamål, utgår och uppdrag lämnas åt
elektricitetskommitén att inkomma med förslag till priserna för kraft i industriellt syfte
bestämmas på följande sätt:
tariff 1
tariff 2
de första 500 kwt, ………………………..25 öre

25 öre

de följande 4,500 kwt ……………………20 öre
15 öre
alla följande kwt,…………………………15 öre
10 öre
dock att kilowatt-timmar utöfver 15,000 enligt tariff 2 betalas med 5 öre per kwt;
afgiften för förbrukade kilowatt-timmar enligt mätare nedsättes försöksvis under innevarande
sommar intill den 16 nästkommande augusti till 8 öre per kilowatt-timme. Abonnenter med
strömbegränsare kunna under denna få mätare uppsatt; den strömförbrukning som därvid
registreras af mätaren, betalas utöfver ackords priset med 8 öre per kilowatt-timme, hvilken
betalning utgör ersättning till verket för uppsättning och nedtagning af mätaren;
de nya tarifferna börja tillämpas från och med den 1 nästkommande juli.
Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige att bifalla hvad Beredningsnämnden
sålunda föreslagit med det tilääg, att ett anslag af 400 kronor af de medel, som elektricitets
kommittén har till sitt förfogande, ställes till dess disposition i och för anliatde för de åt
kommittén uppdragna utredningarne af en fullt sakkununnig person. Detta tillägg antogs först
efter votering med 14 röster mot 10, hvilka senare afgåfvos för bifall till Beredningsnämndens
förslag oförändradt.
§3.
Sedan brandchefen U. Ullman uti en till Stadsfullmäktige ställld, till Drätselkammaren
ingifven skrifvelse anhållit om ett resebidrag af 100 kronor för bevistande af Svenska
Brandchefsföreningens årsmöte i Sundsvall den 27 och 28 innevarande juni, hade
Drätselkammaren öfverlämnat ansökningen till Stadsfullmäktige och för egen del tillstyrkt

bifall till densamma, mot villkor att Brandchefen till Drätselkammaren ingifver en kortfattad
berättelse rörande vid mötet vunna erfarenheter, som kunna komma staden till nytta. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag smat
föreskrfvo, att beloppet skulle utgå af tilllgängliga medel.
§4.
Delgåfvos Stadsfullmäktige de besvär 1:ste landtmätaren H.K Brändström hos Konungens
Befallningshafvande i länet anfört öfver Stadsfullmäktige den 22 sistlidne maj fattade beslut
rörande vissa i nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning, och
beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt vice Ordföranden och Sekreteraren att å deras vägnar
till Konungens Befallningshafvande afgifva infordradt yttrande öfver besvären.
§5.
Lotskaptenen E. Bohm hade för behörig åtgärd till Stadsfullmäktige öfverlämnat afskrift af
Kungl. Kammarkollegii den 3 juli 1826 meddelade utslag angående Luleå stads lotsstation,
och beslöto Stadsfullmäktige att lägga utslaget till handlingarne.
§6.
En genom Magistraten till Stadsfullmäktige öfverlämnad afskrift
af Kungl. Maj:ts den 30 april detta år meddelade utslag på besvär af Linus Lundström m. fl. i
fråga om ordnandet af färjtrafiken öfver Lule älf mellan Luleå och Bergnäset, beslöto
Stadsfullmäktige att lägga till handlingarne.
§7.
Till Beredningsnämnden remitterades Herr Nordströms
Stadsfullmäktige och Beredningsnämnden m.fl. uppdrag.

afsägelse

af

ledarskap

i

§8.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Stadsingenjör Kinnmans begäran om ett resebidrag för bevistande af Kommunaltekniska
föreningens årsmöte;
2:o) Luleå Musiksällskaps begäran om ett anslag för musikåret 1913-1914;
3:o) Herr Flodmarks motion om upprättande af en zonkarta för staden;
4:o) Fastighetsaktiebolaget Lejonets hembud om försäljning till staden af en del obebyggada
tomter;
5:o) Vagnkarlen W. Wallins begäran om afkortning af 1912 års kommunalutskylder till Luleå
stad.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
Justeradt:
A.Holm.
A.
Ljungberg,
Herm. Fernlund,
Emil Sandberg.
År 1913 den 13 juni efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betyger:
Å tjänstens vägnar:
A.Holm.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19 juni
1913.

Närvarande: Herrar Brändström, Isaksson, Danielsson och Nilsson äfvensom Stadsingenjören
och föreståndaren för elektricitetsverket.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 2 innevarande juni.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 22 nästlidne maj beträffande §§ 12-14-, 18-20,
22 och 25 ;och beslutade nämnden angående beslutad framdragning af vattenledningen i
Malmgatan till fastigheterna n:r 13 och 12 i kvarteret Hästen: att uppdraga till Stadsingenjören
att verkställa beslutet samt angående beslutade ägoutbyten med J.E. Rosén och H. Lundin: att
bytesaftal skulle genom Stadskamrerarens försorg upprättas.
§3.
Sedan Stadskamreraren meddelat, att Hamndirektionen samma dag beslutat, att hos
drätselkammaren göra erbjudande att köpa å fastighet n:r 474 i kvarteret Gladan befintligt
grus, fyllning och matjord för en summa af 20000 kronor att betalas i poster af 5000 kronor
den 1 januari 1914, 1915, 1916 och 1917 under villkor att Hamndirektionen får börja att
tillgodogöra sig massan senast 1 maj 1914 och att å fastigheten befintliga byggnader genom
kammarens försorg äro borttagna senast i oktober 1914, beslutade drätselkammaren att
samtliga hyresgäster i ifrågavarande fastighet skulle uppsägas till afflyttning den 1 oktober
1913. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till Stadsbyggmästaren att meddela
hyresgästerna, att de kunde få sluta nytt kontrakt rörande lägenheterna under den tid
byggnaderna kvarstå mot skyldighet att underkasta sig de olägenheter, som kunna uppkomma
af den utschaktning af grus m.m å tomten, som där kommer att påbörjas redan under
nästkommande år. Nämnden beslutade till sist, att ärendet i öfrigt skulle hvila i afvaktan på
Hamndirekttionens protokoll i saken.
§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 4 juni 1913 beträffande §§ 10 och 12; och
antecknades träffande Stadsfullmäktiges beslut om bibehållande i stadens tjänst af eldarne
K.J. Anderson och J.O. Blomqvist, att enligt under hand tillsvidare träffad anordning
Andersson tjänstgör vid elektricitetsverket samt Blomqvist i stadens allm. arbeten och vid
vattenledningen.
§5.
Från
Stadsfullmäktige
till
drätselkammaren
remitterad
framställning
från
Bergverksaktiebolaget Freja rörande leverans af elektrisk ström till bolagets krananordning å
Svartön remitterades till föreståndaren för elektricitetsverket för yttrande.
§6.
Tekn. Skolans styrelse hade genom protokollutdrag anhållit om sådan ändring af
belysningsinstallationen i östra baracken att alla lampor i arbetsstugans lokaler måtte
inkopplas på särskild mätare för att skiljas från belysningen i af skolan disponerade lokaler.
Sedan vid föredragning af detta ärende elektricitetsverkets föreståndare upplyst, att begärd

anordning redan vore vidtagen, lades med antecknande häraf framställningen till
handlingarne.
§7.
Från föreståndaren för elektricitetsverket inkommen skrifvelse rörande bibehållande af
maskinisten C.F. Westbom i tjänst vid verket remitterades till den af Stadsfullmäktige tillsatta
elektricitetskomitén för erhållande af yttrande.
§8.
Föredrogs följande från elektricitetsverkets föreståndare inkommen skrifvelse
”Drätselkammaren, Luleå
”Bil.14
Med anledning häraf beslutade nämnden att i enlighet med föreståndarens hemställan dels
godkänna inköp af den i skriftvelsen angifna elektriska materielen från Allm. Svenska
Elektriska A.B. Stockholm till ett belopp af 1939 kronor dels antaga af samma bolag
aflämnad offert å leverans i mindre partier och i mån af behof af diverse småmaterial till ett
pris af listpriser med 25% rabatt fritt Stockholm exclusive emballage, med gällande
dyrtidstillägg; och skulle detta senare aftal gälla tillsvidare under ett år.
§9.
Föreståndaren för elektricitetsverket hade uti ingifven skrifvelse gjort framställning om inköp
dels af 100 st. strömbegränsare af B.E.W:s fabrikat till ett pris af 5 kronor 80 öre pr st. dels af
en registrerande voltmeter med tillbehör till ett pris af 418 kronor 80 öre, allt enligt af firman
Bergman & Beving lämnadt anbud. Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att bifalla
föreståndarens framställning.
§10.
Från föreståndaren vid elktricitetsverket inkommen skrifvelse med förslag till
detaljbestämmelser till de nya elektriska tarifferna bordlades till ett kommande sammanträde.
§11.
På tillstyrkan af revirförvaltaren, som i ärendet afgifvit begärt yttrande, beslutade Nämnden
att lämna bifall till Luleå skytteförenings i skrifvelse gjorda framställning att få mot 25 öre pr.
st. erhålla 40 st. träd om sammanlagdt 10,16 kbm. från stadskogen till reparation af
föreningens vid Lulsundet belägna skjutbana.
§12.
Beslutade nämnden på tillstyrkan af föreståndaren för elektricitetsverket att antaga af
Granviks sågverk, Seskarö, afgifvet anbud att köpa följande efter omläggningen af
elektricitetsverket obehöfliga effekter
1 st. komp.kondens, ångmaskin om 60 hkr till ett pris af 3200 kronor, samt 1 st. tabulär
ångpanna, 90 kvm.eldyta, 8 kg. tryck, med tillhörande armatur, till ett pris af 2900 kronor; och
skulle priset gälla på deras nuvarande uppställningsplats och i sitt nuvarande skick samt
betalning erläggas senast den 1 juli 1913.
§13.
Föreståndaren för elektricitetsverket R. Bergman hade hos Drätselkammaren anhållit att under
innevarande sommar få komma i åtnjutande af tjänstledighet för egna angelägenheter under
30 dagar, fördelade på två dagar i veckan tills vidare, efter anmälan dagen förut till
Stadskamreraren. Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att bifalla framställningen med
det tillägg, att tjänstledigheten skall uttagas före den 1 nästkommande november, hvarjämte i

nu beviljad tjänstledighet skall inräknas de af Bergman först under året redan åtnjutna
permissionsdagar.
§14.
Hälsovårdsnämnden hade med öfverlämnande af protokollutdrag, hvaruti Nämnden
förklarade sig godkänna af drätselkammaren bestämda hyresbelopp för af nämnden
disponerade lokaler, hemställt, att det rum i Pontusbaracken, som åt Hälsovårdsnämnden
upplåtits, men tagits i bruk af fattigvårdsstyrelsen, måtte med snaraste ställas till Nämndens
disposition. Sedan antecknat blifvit af Tekniska Nämndens beslut den 8 februari 1912 att
ställa vissa lägenheter i Pontusbaracken till Fattigvårdsstyrelsens disposition endast afser de
båda vindsrummen och de nordvästra hörnrummet i bottenvåningen, hvilket äfven tydligt
framgår af styrelsen på sin tid delgifvet protokollsutdrag, beslutade Nämnden att med erinra
härom anmoda fattigvårdsstyrelsen att utrymma det nord-östra hörnrummet och ställa det till
disposition af Hälsovårdsnämnden, till hvilken rummet är mot hyra upplåtet.
§15.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från Folkskolestyrelsen inkommet
förslag till skolhusbyggnad i Karlsvik; och beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att
detsamma skulle hvila till ett kommande sammanträde.
§16.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat ett af Fattigvårdstyrelsen
utarbetadt förslag till ordnande af den slutna fattigvården, beslutade Nämnden vid
föredragning af ärendet att remittera detsamma till Stadsingenjören med uppdrag att inkomma
med uppgift å det föreslagna kommunalhemsområdets storlek samt hur stor del däraf, som
befinner sig i stadens ägo och hur stor del i enskild ägo, äfvensom att å den i enskild hand
befintliga marken infordra anbud att gälla om möjligt minst under ett år.
§17.
B.Åslund hade hos drätselkammaren anhållit få för odlingsändamål taga 10 lass dyjord å
stadens mark intill sopplatsen. Sedan Stadsingenjören afstyrkt ansökningen beslutade
emellertid Nämnden att på så sätt lämna bifall till framställningen att Åslund skulle efter
Stadsingenjörens anvisning få taga 10 lass dyjord till ett pris af 25 öre pr. lass.
§18.
Lokomotivförare A.F. Olsson hade anhållit att få trädgårdsodling tills vidare arrendera c:a 100
kvm. af den del af fastighet n:r 201, som faller inom Hermelinsgatan. På tillstyrkan af
Stadsingenjören beslutade nämnden att tills vidare under ett år i sänder på arrende upplåta
ifrågavarande arrende mot en arrendeafgift af 5 kronor pr. år, dock skulle slutligt aftal träffas
först sedan beslutadt ägoutbyte beträffande detta område slutgiltigt skett med J.E. Rosén.
§19.
Hos Drätselkammaren hade J.P. Ruth anhållit att få för en tid af tio år arrendera del af vretan
n:r 148-150 i Bergviken för en arrendesumma af tio kronor pr. år. Sedan Stadsingenjören i
afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen mot förhöjning af arrendesumman till 20 kronor pr.
år., beslutade Nämnden att till sökanden på arrende under fem år och därefter på ett år i sänder
upplåta stadens del af vretan n:r 148:150 om 1115 kvm. mot en arrendeafgift af 15 kronor pr
år.

§20.
Till Stadsingenjören remitterades för utredning och yttrande
1) C.Skarstedts m.fl. framställning om vatten- och afloppsledningars framdragande i
Hertsögatan till Backgatan;
2) P.Th.Auréns m.fl. anhållan om Pilgatans framdragande från landsvägen till tomt n:r 5
Renen;
3) Norrbottens Landtmannaförenings förbund u.p.a. anhållan om tillstånd att å tomt n:r 20
Ufven uppföra provisoriskt magasin.
§21.
Hos drätselkammaren hade Stadsingenjören under framhållande af omfattningen af de
arbeten, som äro under utförande för vattenledning och gator, anhållit att få tillfälligt anställa
en schaktmästare under tre månader innevarande sommar mot en aflöning af 6 á 7 kronor pr
dag; och beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen.
§22.
Föredrogs af stadskassören gjord anmälan, att barberare A. Gullberg resterade för hyra för
rakstugan i stadshuset med 300 kronor. Sedan antecknats att Gullberg samma dag erlagt 100
kr. i afbetalning lades anmälan till handlingarna.
§23.
Registrator O. Lindgren, som af bankaktiebolaget Norra Sverige förhyr den tre trappor upp i
stadshuset belägna bostadslägenheten om 2 rum och kök, hade hos drätselkammaren anhållit
att, då matkällare saknades till lägenheten, ett iskåp måtte af kammaren inköpas för
densamma. Sedan Stadsbyggmästaren under framhållande af svårigheten att inreda ny källare
tillstyrkt framställningen, beslutade emellertid Nämnden, att, då vid senaste upplåtelse af
hotellokalerna en för ifrågavarande ändamål lämplig källare särskildt undantagits för att
tilläggas den af sökanden disponerade lägenheten, anmoda Stadsbyggmästaren att vidtaga
åtgärd för att den källarlokal, som sålunda afsetts för den af banken förhyrda vindslägenheten,
ställes till hyresgästens disposition.
§24.
Sedan Luleå Goodtemplare Restaurantförening anhållit om tillstånd att få i enlighget med
företedd ritning uppföra en musikpaviljong å Gültzauudden, beslutade nämnden att inhämta
stadsbyggmästarens yttrande öfver densamma, innan ärendet tages i vidare behandling.
§25.
Anmälde brandchefen att brandkarl G. Persson, som sedan längre tid legat sjuk i strup- och
lungsjukdom å Luleå lasarett, enligt läkares utsago vore i behof af sanatorievård. Vid
behandling af detta ärende beslutade Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren och
brandchefen att afgifva yttrande och förslag i ärendet.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson
Justeradt den 7/4 1913.
H.K.Brändström”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 19 juni 1913.

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder och Nordberg äfvensom Hamnmästaren.

§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 9 innevarande juni.
§2.
Efter tagen del af genom drätselkammarens försorg år 1909 förebragt utredning rörande
myckenheten och beskaffenheten af det å staden tillhöriga fastigheten Nr 474 befintliga lagret
af grus, matjord och fyllning, hvaraf bl. a framgick att – med frånräkning af gruskvantitet,
som därifrån tagits efter nämnda tid – ca 8000 kbm godt grus återstår, beslutade
Hamndirektionen att hos drätselkammaren göra erbjudande att köpa å nämnda fastighet
förefintligt lager af grus matjord och fyllning för en summa af 20 000 kronor att betalas i
poster af 5000 kronor den 1 januari 1916 och den 1 januari 1917 under villkor att
Hamndirektionen får börja att tillgodogöra sig massan senast den 1 maj 1914 och att å
fastigheten befintliga byggnader genom kammarens försorg äro borttagna i oktober månad
1914.
§3.
Med anledning af från konsul O. Linder gjord förfrågan beslutade Hamndirektionen erbjuda
honom köpa högst 15 st. torrfurutimmer till ett pris af inköpspriset, ökadt med 10%
Som ofvan
Justeradt den 8/7 1913
Gustaf Burström

Å tjänstens vägnar
K.H Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 26 juni
1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Fernlund.

§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 6 innevarande juni.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 4 innevarande juni beträffande § 6 af detsamma.
§3.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 4 innvarande juni, § 4, med uppdrag för
drätselkammaren i fråga om P. Lalanders begäran om stadens medverkan till reglering af tomt
n:r 2 i kvarteret Aborren än söka åstadkomma godvillig överenskommelse mellan parterna
samt att därest detta ej lyckades, efter undersökning af en sådan åtgärds laglighet, verkställa
expropriation af de fastighetsdelar, som äro erforderliga för ifrågavarande tomts reglering.
Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden att uppdraga till sin vice ordförande
rådmannen P. Sandström, att å drätselkammarens vägnar söka åstadkomma den godvilliga
öfverenskommelse, hvilken stadsfullmäktige anmodat kammaren att söka åvägabringa,
äfvensom att verkställa utredning af lagligheten af ett expropriationsförfarande i ett fall sådant
som det ifrågavavarande.

§4.
Efter föredragning af smeden Adolf Erikssons hos Stadsfullmältige gjorda ansökan om
befrielse från erläggande af honom för år 1912 påförda kommunalutskylder, beslutade
Nämnden att remittera densamma till Stadsfogden för yttrande.
§5.
Sedan Luleå stad till härvarande rådstuvurätt instämt Fastighetsbolaget Spiggen att höras
öfver yrkandet om afträde till staden af vissa tomtdelar å det s.k Oskarsvarf samt nämnda
bolag uttagit genstämning å staden med yrkande att erhålla ersättning för nödig och nyttig
förbättring, som af bolaget och dess fångesmän verkställts å ifrågavarande områden had
Stadsfullmäktige beslutit att uppdraga åt drätselkammaren att utse ombud, som å stadens
vägnar utför svarandetalan i sistnämnda rättegång. Vid föredragning af detta ärende beslutade
nämnden att befullmäktiga e.o. hofrättsnotarien A.Bexell att själf eller genom den han i sitt
ställe förordnar utföra stadens svarandetalan uti ifrågavarande mål; och skulle utdrag af detta
protokoll därvid tjäna honom som rättegångsfullmakt. Antecknas skulle, att sedan herrar
Ljungberg och Sandström såsom jäfviga förklarat sig förhindrade att deltaga i utseende af
ombud, suppleanten herr Bucht tillkallades och deltog i behandlingen af detta ärende.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§6.
I samband med behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende
belsutade Ekonominämnden att anmoda sitt ombud att bestrida, det ifrågavarande af
Fastighetsaktiebolaget Spiggen mot staden väckta rättegång får sammanslås med pågående
donationsjordsprocess rörande äganderätten till samma områden å Oskarsvarf.

§7.
Föredrogs och lades till handlingarna Magistratens meddelande af den 13 innevarande juni att
hinder f.n. föreligger för verkställande af Stadsfullmäktiges beslut den 22 sistlidne maj
rörande vissa ändringar i nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning.
§8.
Sedan Stadsfiskalen uti ingifven förteckning begärt anskaffning för polisen af 6 st.
regnkappor, 1 st. hjälm och 1 st. sabelkoppel, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet
att lämna stadsfiskalen i uppdrag att anskaffa ifrågavarande effekter.
§9.
Stadskassören J.O. Dahl och stadsbokhållaren A. Glaas hade uti särskilda skrifvelse anhållit
om semester, Dahl under tiden 4-18 nästkommande juli och Glaas under tiden 28 juli-9
augusti; och beslutades Ekonominämnden att lämna bifall till ansökningarna.
§10.
På af Stadssekreteraren uti ingifven skrifvelse gjord hemställan, beslutade Nämnden att, då
ägaren till byggnaderna å stadens del af fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan icke efterkommit
drätselkammaren honom den 21 februari delgifna anmodan att gå i omedlebart författning om
byggnadernas bortskaffande, hos öfverexekutor göra anhållan om hans vräkande.
§11.

Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse anmält att de i enskild ägo å vretan n:r 72-76 i
Charlottendal äro belägna å stadens mark utan att arrendeafgift eller tomtöre erlägges.Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att uppdrga till Stadskamreraren, beträffande
fastighet n:r 476 i Skatan: att därest ägaren till byggnaderna, till vaktmästaren C.H. Öström,
icke inkommer med skriftligt förslag till uppgörelse i saken till nämndens nästa ordinarie
sammanträde, söka verkställighet å af rådstufvurätten den 30 september 1912 meddeladt
utslag rörande äganderätten till fastigheten samt beträffande vretan n:r 72-76: att inkomma
med utredning i ärendet, eventuellt genom infordrande af förklaring från ägaren af
byggnaderna.
§12.
Beslutade Ekonominämnden att för drätselkontoret skulle få inköpas
Handelskalander skulle få inköpas Sveriges Handelskalender för år 1913.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Wahl
Justeradt:
G.Lindgren
Alfr.Gullberg
Joh.Danielsson

Sveriges

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 juni 1913.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Wester, Danielsson, Sundberg, fröken Sundberg och
fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet för den 30 maj.
§2..
På framställning af änkan Maria Näsvall i Sundom höjdes fosterbarnsarvodet för Sylvia Styf
från 70 till 90 kronor per år.
§3.
På framställning af änkan Maria Bergström i Sundom höjdes fosterbarnsarvodet för Nanny
Lundström från 70 till 80 kronor per år.
§4.
Föredrogs och godkändes en räkning från J.O. Bergman i Jämtön å kr. 60:- för vård och
underhåll af Rudolf Åhrström.
§5.
På därom gjord framställning beslöt styrelsen rekommendera vaktmästaren B.A. Larzon till
genomgående af en lärokurs vid fattigvårdsförbundet dock med villkor, att Larzon på egen
bekostnad anskaffade vikarie, som kunde af styrelsen godkännas.

§6.
Beslöt styrelsen för fattigvårdens behof inköpa en zinklåda för att lättare kunna bevara
mjölken under sommarmånaderna.

§7.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att för att pris af intill 30 kronor inköpa ett väggur till
matsalen å fattiggården.
§8.
Godkände styrelsen beredningsutskottets åtgärd att förflytta gossen Johan Malmgren från
Anton Hedman å Granön till J.I Jonsson i Hednoret.
§9.
Beslöt styrelsen att för ett pris af 648 kronor per år förhyra tillsyningsmannen V. Oscarssons
gård i Charlottendal, bestående af 5 lägenheter, för att där inrymma en del understödstagare.

§10.
Till protokollet skulle antecknas, att plats å sinneslöanstalten i Råneå beviljats Johannes
Lundqvists son Axel Oskar från den 1 september.
§11.
Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades kr. 168 däraf 25 kronor till andra
kommuners understödstagare.

§12.
Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under juni.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen att Vilhelm Zakrisson och hans hustru måst intagas å fattigården
den 12 juni.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att finske undersåten Otto Emil Juhonpojka Häkkinen måst
intagas å fattiggården den 20 juni samt att hans hemsändande begärts hos länstyrelsen och
blef denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§15.
Anmälde tillsyningsmannen, att ogifta Svea Malmström den 28 juni måst intagas å
fattiggården, enär hon vore sjuk och medellös, och blef denna åtgärd godkänd af styrelsen.
§16.
Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kronor 382:16
§17.
Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kronor 313:18
§18.
Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista med en ändring, att Abraham
Enqkvists understöd sänktes till 10 kronor. Den kontanta utdelningen uppgick till kronor
194:25
§19.
Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista med en ändring, att Palméns och
Edlunds understöd sänktes. Den kontana utdelningen uppgick till kronor 251:50
§20.
Sedan drätselkammren genom protokollsutdrag anmodat fattigvårdstyrelsen att utrymma det
nordöstra hörnrummet i s.k. Pontusbaracken,hvilket upplåtits åt hälsovårdnämnden, beslöt
styrelsen att någon af familjerna Larsson,Pihl eller Lindqvists skulle flyttas till någon annan
lägenhet.
§21.
Beslöt styrelsen öfverlägga Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande A.V. Ruth-Hornberg.
§22.
Anmälde tillsyningsmannen att hustru Amalia Charlotta Gustafsson den 8 juni afled å
fattiggården.
§23.
Föredrogs och godkändes andra kvartalets utackorderingslista, slutade å ett belopp af kr.
1607:14.

§24.
Rapport öfver diakonissans utgifter under juni föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§25.
Till handlingarna lades ett meddelande från Piteå hospital, att plats ej funnes där för hustru
Lifbom.
§26.
Drätselkammaren hade meddelat, att följande hyror f.o.m 1 januari 1914 komme att debiteras
för af styrelsen disponerade lokaler, nämligen
för Laxen 217
kr.30:” Kajan 449
” 24:” expeditionen
” 120:” 4 rum i Pontusbaracken
” 318:Med godkännande häraf beslöt styrelsen, att Lotta Andersson skulle få kvarbo hyresfritt i
kajan 449, men att Adolf Björkman skulle erlägga 4 kronor per månad i hyra för lilla gården å
Pontusudden.
§27.
Åt beredningsutskottet uppdrogs att bestämma, hvilka som skulle inhysas i den af
tillsyningsmannen Oscarsson förhyrda gården.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Wahl
Justeradt:
G.Lindgren
Alfr.Gullberg
Joh.Danielsson”

