Protokoll juli 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 juli
1914.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde och Nilsson äfvensom Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 15 nästlidne juni.
§2.
Linjedirektör T. Bennet hade för frimurarlogen Ultima Thules räkning gjort förfrågan, om
logen kunde få förhyra den till källarmästarebostad afsedda lägenheten i stadshuset. Vid
föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att efter
samråd med herr Bennet uppgöra approximativ kostnadsberäkning åtföljdt förslag till de
ändringar i inredningen m.m, som, skulle blifva erforderliga vid ett eventuelt uthyrande till
logen af lokalerna ifråga. Nämnden beslutade vidare att nu pågående reparationsarbete i den
ifrågavarande lägenheten skulle tillsvidare inställas.
§3.
Sedan byggnadsnämnden jämlikt utdrag af protokoll den 10 juli ålagt staden att uppsätta
staket vid tomterna n:ris 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikanen, hade stadsbyggmästaren inhämtat
förslag till uppsättande af ett stängsel af tätt sammanfogade bräder enligt skiss för en kostnad
af 325 kronor, inbegripet 2 gånger oljemålning af yttersidorna och rödmålning af innersidan.
Vid fördragning af ärendet beslutade emellertid nämnden att lämna stadsbyggmästaren i
uppdag att anskaffa och uppsätta ett grå- eller brunmåladt 1600 m/m högt plankstaket P.A.
enligt Söderberg & Haak Aktiebolags katalog och idealstaket för en kostnad af högst 400
kronor.
§4.
Sedan stadsbyggmästaren anmält, att staden blifvit ålagt att verkställa en del
underhållsarbeten å byggnaden å fastigheten n:o 217, hvilka arbeten torde draga en kostnad af
c:a 50 kronor, beslutade nämnden att då förslag framkommit att borttaga byggnaden,
hemställs hos byggnadsnämnden om anstånd med arbetenas utförande till den 1 juni
nästkommande år. Nämnden beslutade vidare att underrätta Fattigvårdstyrelsen därom att
styrelsen icke kan påräkna att få disponera fastigheten längre än till den 1 nästkommande
april.
§5.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med utredning rörande
hvilka fastigheter och fastighetsdelar staden har att förvärfa för att kunna till full bredd
framdraga Kungsgatan mellan Stationsgatan och Storgatan.
§6.
På tillstyrkan af stadsingenjören beviljade nämnden Värmeledningsaktiebolaget Celsius
tillstånd att med stadens afloppsnät förbinda afloppsledningen från 1 boningshuset å tomt n:s

4 i kvarteret Göken anordnade tvenne klosetter, tvenne tvättställ och 1 st. badkar, mot villkor
att gällande föreskrifter och bestämmelser noga lända till efterrättelse.
§7.
På grund af de upprepade anmärkningar, som af hälsovårdsnämndens tillsyningsman gjorts
mot saluhallens renhållning beroende till största delen på den till saluhallen hörande soplårens
otillräcklighet och olämpliga placering, hade stadskamreraren föreslagit ett uppdrag måtte
lämnas stadsbyggmästaren att inkomma med utredning och förslag till ett bättre ordnande af
dessa förhållanden, i hvilket uppdrag jämväl borde ingå förslag till plats för de fisklådor, som
nu nedskräpade stalltomten. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla,
hvad stadskamreraren sålunda föreslagit.
§8.
Brandchefen U. Ullman hade inlämnat ansökan om semester 28 dagar f.o.m. den 6 juli t.o.m.
den 2 augusti. Med bifall till ansökningen beslutade emellertid nämnden att i detta
sammanhang göra det uttalandet, att brandchefen icke må utöfver hvad som i § 3 af
instruktionen bestämmer rörande semester och tjänstledighet om högst 3 dagar, vara
berättigad att erhålla tjänstledighet om högst 3 dagar, vara berättigad att erhålla tjänstledighet
utan löneafdrag.
§9.
Stadsbyggmästaren J. Wikberg hade i till Magistraten ställd skrifvelse begärt tjänstledighet
under tiden 8 – 11 juli och 3 – 7 augusti innevarande år. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden förklara sig icke hafva något att erinra mot bifall till ansökningen;
hvarvid dock i detta sammanhang anhållan skulle göras hos Magistraten att Drätselkammaren
måtte i hvarje fall erhålla sådan underrättelse om beviljande af Magistratens ordförande af
högst 3 dagars ledighet, hvarom föreskrift finnes i stadsbyggmästarens instruktion § 14.
§10.
Till stadsingenjören remitterades:
1:o) Maria Johanssons begäran att staden måtte inlösa fastigheten n:o 6 i kvarteret Simpan
m.m.
2:o) G.A.Westerlunds begäran om ägoutbyte eller förvärf af mark å Stadsön.
3.o) Gust.Fröbergs begäran att förvärfa viss strandlägenhet invid Johanssons mek.verkstad.
§11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammmaren och planteringsnämnden remitterat en af
konsistorienotarien A.Carlgren väckt motion om anslag från brännvinsmedlen för ordnande
och förskönande af Gültzauudden, beslutade nämnden att föreslå planteringsnämnden att
sammanträffa på ort och ställe för närmare afhandlande af åtgärder med anledning af det
erhållna uppdraget.
§12.
Öfverläraren vid Luleå folkskolor hade i skrifvelse till gjort förfrågan om tomt n:o 4 i
kvarteret Strutsen vore disponibel för ett tilltänkt gymnastikhus för folkskolans räkning. Vid
föredragning häraf beslutade nämnden, att, då tomten ifråga vore för drätselkammaren
behöflig dels för utvidgning af brandstationen dels för en mycket nödvändig förrådsbyggnad,
meddela öfverläraren att nämnden icke anser sig kunna tillstyrka dess upplåtande till
gymnastikhustomt. Nämnden ville däremot till ifrågavarande åndamål föreslå tomt n:o 3 i

kvarteret Tjädern, hvarför dock – hvilket äfven gäller för tomt n:o 4 i Strutsen – erfordras
inlösen af de delar af tomten, som icke äro stadens ägo.
§13.
Postvaktmästare E.M. Bergmans ansökan om tillstånd att få till- och påbygga boningshuset å
vreten N:is 801-802 å Mjölkudden remitterades till stadsingenjören och stadsbyggmästaren
för yttrande.
§14.
Uppdrog nämnden till stadsbyggmästaren att utreda möjligheten af att i saluhallen inrymma
lokal för tullvakten vid södra hamnen samt eventuelt inkomma med af kostnadsberäkning
åtföljdt förslag till en sådan anordning.
§15.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitteradt förslag till ny brandordning för
Luleå stad för uppdragande af bestämda gränser för det område utanför stadsplanen,
benämndt Bergviken, å hvilket brandordningen vore afsedd att gälla, beslutade nämnden att
remittera ärendet till stadsingenjören med uppdrag att i samråd med brandchefen inkomma
med förslag till gränser för Bergviksområdet.
§16.
Föredrogs Stadfullmäktiges protokoll af den 28 maj 1914 beträffande §§ 4,5,7,8,15 och 16;
och beslutade nämnden beträffande beslutat inköp af Fastighetsaktiebolaget Lejonet af vissa
tomter i kvarteret Rönnen; att köp skulle afslutas med bolaget, beträffande ägoutbyte med
fastighetsaktiebolaget Lejonet af vissa tomter i s.k. nya stadsdelen: att köpekontrakt skulle
upprättas med bolaget.
Som ofvan
Justeradt den 13/7 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 13 juli
1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Nilsson, och Nordin.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 8 nästlidne juni.
§2.
Sedan Stadskamreraren meddelat, att tullvaktmästaren K.H. Öström inkommit med ansökan
att få sig tomten till fastighet n:o 476 upplåten på arrende, beslutade Nämnden att gifva
anstånd tillsvidare med verkställigheten af det utslag, med hvilket Öström förpliktigats att till
staden afträda fastigheten i fråga.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne Magistratens skrifvelse af den 6 innevarande juli, hvari
meddelades att Magistraten beviljat stadsfogden anstånd med den honom ålagda
redovisningen till innevarande månads utgång.
§4.
I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade maskin- och pannskötaren Sven Ottonius
Wennberg anhållit att, då han för år 1912 ej haft störrre inkomst än 1464 kronor och 85 öre,
men blifvit för år 1913 påförd utskylder efter en inkomst af 1760 kronor, Stadsfullmäktige
ville vidtaga ändring i 1913 års taxering beträffande honom. Sedan ordföranden i 1914 års
taxeringsnämnd i inkommet yttrande framhållit att, då han icke haft tillgång vare sig till
sökandens deklaration eller till järnvägens taxeringsuppgift, det varit honom omöjligt att
exakt yttra sig i saken, men att det emellertid af de åberopade handlingarna samt
taxeringslängden ville synas, som om sökandens uppgifter vore riktiga och att således ett fel i
taxeringen föreligger, beslutade Ekonominämnden vid ärendets föredragning att öfversända
framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville med bifall till
sökandens begäran bevilja afkortning af Kr. 19:20 eller det belopp, som sålunda för högt
skulle ha påförts honom vid 1913 års taxering.
§5.
Filaren E.R.E. Blomqvist hade hos Stadsfullmäktige anhållit om rättelse i 1913 års taxering af
skäl, att han, som år 1912 varit mantalskrifven i Göteborg, först den 2 oktober 1912 erhållit
anställning vid Statens Järnvägars verkstad i Notviken, under hvilken tjänstgöring till årets
slut hans aflöning utgjort endast Kr. 341:06. Sedan stadskamreraren i afgifvet yttrande öfver
ansökningen framhållit, att sökanden är mantalskrifven i Luleå stad för år 1913, hvarför han
här skall betala utskylder för år 1913 för sin inkomst för år 1912, äfven om denna delvis eller
till större delen intjänats på annat håll, beslutade Ekonominämnden att på af stadskamreraren
anförda skäl hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å sökandens framställning.
§6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterar en från kronojägaren J.O. Rönnqvist
inkommen framställning om ändring i 1912 års taxering. Sedan antecknat blifvit att sökanden
blifvi taxerad i enlighet med den af honom afgifna deklarationen, beslutade Ekonominämnden
att då sökanden försummat att i laga ordning anföra besvär och dessutom själf varit vållande
till den påstådda oriktigheten i taxeringen hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å
sökandens framställning.

§7.
Schaktmästaren K.A. Helge Holmgren hade med stöd af K.Kammarrättens utslag af den 8
april 1914 anhållit om restitution af till Luleå stad för år 1912 erlagda sommarutskylder. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, att som utsikt ej torde föreligga att
genom besvär vinna ändring i kammarrättens utslag öfverlämna utslaget till Stadsfullmäktige
med hemställan att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Holmgren restituera
af honom för år 1912 till Luleå stad erlagda kommunalutskylder kr. 59:40.
§8.
Föredrogs af Hofmästaren Alfred Bengstelius i skrifvelse gjord anhållan om
drätselkammarens yttrande om hinder möter transporterandet på honom af Källasrmästaren
C.J. Dahnés kontrakt rörande hotellägenheten i stadshuset äfvensom om kontraktet i så fall
finge prolongeras på ytterligare tre år; och beslutade Nämnden att genom Stadskamreraren
införskaffa upplysning från sökanden, om han träffat bindande aftal med Dahnés sterbhus om
öfvertagande af kontraktet, innan ärendet vidare tages i behandling.

§9.
Beviljades Stadskamreraren K.H. Santesson semester under en månad f.o.m. den 10
nästkommande augusti.
§10.
Beviljades Stadskassören J.O. Dahl och Stadsbokhållaren A. Glaas hvardera semester under
en månad under innevarande år på tid, som Stadskamreraren äger bestämma.
§11.
Poliskonstapeln F.L. Johansson hade anhållit om ersättning af 12 kronor för klädespersedlar,
som han under tjänstgöring fått förstörda. Sedan Stadsfiskalen meddelat att den person, som
åsamkat skadan å klädespersedlarna är i fullständig afsaknad af medel, beslutade nämnden att
lämna bifall till framställningen.
§12.
Beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Drätselkontoret att försätta slaktaren A.
Hultqvist i konkurs för ogulden hyra af 66 kronor.
§13.
Beslutade Nämnden att en räkning å Kr. 97:- från S. Norlin - Winroth: massagebehandling
m.m åt poliskonstapel B. Jonsson icke skulle betalas.
§14.
Sedan Drätselkontoret inkommit med uppgift å de belopp, som Luleå stad erlagt i hyra för
lokal vid inskrifnings- och mönstringsförrättningar under åren 1905 – 1912, utgörande
tillhopa 627 kronor, beslutade Nämnden att framställning skulle göras hos vederbörande
regementsförvaltning om beloppets ersättande.

§15.
Föredrogs och bordlades en framställning från frimurarelogen Ultima Thule rörande
förhyrande af den lägenhet i stadshuset, som f.n. är afsedd att tjäna som hotellvärdens bostad.
§16.
Af Framtidsförbundets sjuk-och begrafningskassas afdelning n:o 6 i Luleå hos
Stadsfullmäktige gjord ansökan om anslag remitterades till Stadskamreraren för yttrande.

Justeras:
P.Sandström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 13 juli
1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Sander, J.A. Nilsson och Ahlström äfvensom
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 3 innevarande juli.
§2.
Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till
omändring af hotellvärdens bostadslägenhet i stadshuset till lokal för frimurarne, dragande en
beräknad kostnad af 1350 kronor, beslutade nämnden att öfverlämna förslaget till
Ekonominämnden under uttalande att nämnden icke har något att erinra emot att lägenheten
vid ett eventuelt öfvertagande af frimurarelogen, omändras på af stadsbyggmästaren
föreslaget sätt; dock att, enär ytterligare ändringar eventuelt kunna tillkomma, efter det logen
haft tillfälle att slutgiltigt granska förslaget, hyran borde fastställas så, att till det hyresvärde,
lägenheten nu äger, bör läggas ett belopp så stort, att omändringskostnaden blir till fullo
amorterad under den föreslagna hyrestiden, 10 år.
§3.
Elektricitetsverkets föreståndare hade inlämnat plan för utförande af arbetet med
pumpstationens elektrifiering, enligt hvilket förslag arbetets ledning och utförande i
hufvudsak skulle handhafvas af föreståndaren, hvaremot utstakning af väg för jordkabel
genom staden och alla arbeten afseende marklösen och därmed sammanhängande
angelägenheter skulle utföras af stadsingenjören. Sedan stadsingenjören i inkommen
skrifvelse erinrat att han som chef för vattenledningen och ansvarig för dess arbeten, är
skyldig tillse det alla arbeten för vattenledningen blifva utförda i öfverensstämmelse med
gällande reglementen och föreskrifter, hvarför han måste anse att ledningen för arbetet,
åtminstone för den del af detsamma, som icke är af rent elektrisk natur, borde handhafvas af
honom, beslutade nämnden vid behandling af detta ärende att med vidhållande af sin förut
uttalade mening att arbetet skall ledas, utföras och kontrolleras af stadsingenjören och
elektricitetsverksföreståndaren i uppdrag att senast före den nästkommande augusti inkomma
med
1) förslag till ny arbetsplan, hvarvid stadsingenjören närmast bör tilldelas ledningen af hvad
som icke är hufvudsakligen af elektrisk natur, hvilket däremot närmast handhafves af
elektricitetsverksföreståndaren;
2) anbud, infordrade enligt uppgjord arbetsbeskrifning och program dels å de arbeten, som
böra utföras medelst entreprenad, dels å den material, som är erforderlig för anläggningen
utförande, därvid särskild specifikation å kabel bör föreligga,
3) handlingar för utverkande af koncession å ledningens framdragande.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§4.
Sedan elektricitetsverksföreståndaren i skrifvelse till drätselkammaren på anförda skäl anhållit
att få förlänga anställningstiden för skriftbiträdet vid verket till den 31 nästkommande
december, beslutade nämnden att lämna bifall härtill; och skulle på därom äfvenledes gjord
framställning biträdets aflöning höjas till 25 öre pr. timme. Nämnden beslutade vidare att
medel skulle tagas af i verkets stat anslagna medel till diverse utgifter.

§5.
Elektricitetsverksföreståndaren hade i skrifvelse hemställt att förre eldaren J.O. Blomqvist
skulle sättas som eldare i stadshuset och därvarande eldare K. Andersson föflyttas till
elektricitetsverket, enär verket behöfver mer arbetskraft för de ledningsarbeten, som skola
utföras under innevarande år, hvartill Andersson skulle vara särskildt lämplig. Vid
föredragning häraf beslutade Nämnden att framställningen icke skulle föranleda åtgärd, men
skulle Blomqvist efter entledigande från vaktmästeritjänsten vid fattiggården tillsvidare
sysselsättas vid elektricitetsverket med det arbete, som kunde beredas honom.
§6.
Elektricitetsföreståndaren hade inkommit med rapport öfver verkställd besiktning af elektriska
ledningar i stadens fastigheter, hvaraf framgick: att ledningarna i stadshuset böra undergå
reparation och utbyte för en kostnad af högst 1400 kronor; att ledningarna i epidemisjukhuset
böra omläggas för en kostnad ej överstigande 900 kronor; att ledningarna i saluhallen böra
omspännas och uppläggas på ett mera ordentligt sätt samt att ledningarna å stadens öfriga
byggnader äro fullgoda. Sedan vidare att rapporten inhämtats att de angifvna rapporterna
anses nödvändiga för god ordnings och driftssäkerhets skull, men att någon omdelbar eldrisk
ej förefinnes, beslutade nämnden beträffande ledningrna i stadshuset och saluhallen att
bordlägga ärendet till behandling i samband med uppgörande af utgiftsstat nästkommande år.
§7.
Stadskamreraren hade under påpekande af att den inre renhållningen af stadens fastigheter af
entreprenören skötes på ett mindre tillfredställande sätt, hvaraf följdt, att upprepade
anmärkningar inkommit från hälsovårdstillsyningsmannen, gjort hemställan om åtgärder för
övervakning af denna renhållning från kammarens sida. Vid föredragning af detta ärende
beslutade nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att på ett lämpligt sätt övervaka, att
den inre renhållningen utföres på tillfredsställande och fullgodt sätt samt att renhållningskärl
m.m. hållas i fullgodt stånd, så att anmärkningar från hälsovårdens sida undvikas.
§8.
Sedan stadskamreraren anmält att stadens skog icke är försäkrad mot skogsbrand, beslutade
nämnden, att anbud å premie skulle från lämpligt bolag infordras.
§9.
Tullvaktmästaren K.H. Öströms begäran att få arrendera tomten till fastighet n:o 476
remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§10.
Biföll nämnden Gustaf Lindqvists anhållan att få å strandområdet utanför Bryggaregatan
upplägga omkring 75 famnar ved; och skulle debitering ske i enlighet med vid hamnen
gällande taxa.
§11.
Föredrogs och utanordnades Allmänna Svenska Elektriska aktiebolagets räkning å
strömbegränsare kr. 519:25.
§12.
Beslutade nämnden antaga hemmansägaren C.J. Erikssons i Bälinge anbud att för 3 öre kvm.
uppodla af synemännen utsedt område af lotterna 2 – 4 i Hållhägnaden.

§13.
Godkändes med C.J. Eriksson i Bälinge upprättadt arrendekontrakt rörande lotterna 2 – 4 i
Hållhägnaden.
Som ofvan
Justeradt den 12/8 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K. Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 jul 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Nilsson, Hjelm äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 9 sistlidne juni.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 29 maj 1914, § 18.
§3.
Stadsfullmäktiges lönenämnd hade med öfverlämande af diverse handlingar rörande af Johan
Landström begärd löneförbättring anhållit om hamndirektionens yttrande öfver ansökningen
jämte en redogörelse för beskaffenheten och omfångst af det arbete, som Landström utför för
hamnens räkning. Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande i ärendet beslutade
Hamndirektionen att på af Hamnmästarens skrifvelse anförda skäl afstyrka bifall till
Landströms framställning.
§4.
C.A. Govenius hade i skrifvelse till Hamndirektionen gjort framställning om nedsättning i
färjtaxan för honom tillhörig bil eller, om detta kunde villfaras, att extra färja vi förefallande
behof måtte ställas till hans förfogande till vanlig afgift för ordinarie tur. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet yttrande dels erinrat att färjtaxan icke medgifver andra
undantagsbestämmelser än sådana, som däri äro inrymda, dels ock påpekat att inga skäl
förebragts hvarför med afseende å extra färjturer enskild trafikant, såsom här är fallet, skulle
särkskildt gynnas med nedsatt pris, beslutade Hamndirektionen på hemställan af
Hamnmästaren att afslå framställningen.
§5.
Biföll Hamndirektionen en af Hamnmästaren gjord framställning att med i stat anslagna
medel efter upptagning å slip verkställa tillsyn, rengöring och målning af bottnen af ångfärjan
och bogserångaren.
§6.
Hamnmästaren hade i skrifvelse till Hamndirektionen anmält att vid Stensborgs sågverk
stickor och affall forslas från sågen medelst ett s.k. paternosterverk direkt ut i en i vattnet
utlagd timmerbom, men att stora mängder af affallet vid minsta vågsvall drifver ut i
hamnområdet och fyller båthamnar och kajhörn, orsakande upprundningar och men för
hamntrafiken. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att Baltiska
Trävaruaktiebolaget skulle anmodas att senast före den 1 instundande augusti hafva från
hamnområdet bortbogserat den bom hvarinom affallet nu samlats, samt att för framtiden
iakttaga att ett dylikt för hamntrafiken menligt och för hamnen skadligt tillvägagångssätt vid
affallets bortskaffande icke får användas, utan bör det exempelvis uppsamlas i pråmar och
afstjälpas på plats utanför hamnområdet. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§7.
Konsul W. Thilo hade till Hamndirektionen öfversändt en tablå öfver de hamnafgifter, som
firman L. Possehl & Co i Lübeck erlagt till Luleå hamnkontor under 1912 och 1913 års
seglationer med anhållan att, då de i hamntaxan lämnade föreskrifterna blifvit af firman så
nöjaktigt som möjligt uppfylla, Hamndirektioen måtte till firman restituera 25 % af de erlagda

hamnafgifterna, för år 1912 kr. 10530.56 och för år 1913 kr. 11102.62 eller tillhopa kr.
21631.18. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att då process f.n.
påginge om viss del af dessa hamnafgifter bordlägga ärendet tills vidare i afvaktan å Kungl.
Maj:ts utslag.
§8.
Föredrogs Kungl. Maj:ts utslag af den 4 maj 1914 på de besvär Hamndirektionen anfört öfver
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län meddeladt utslag i fråga om viss lindring
under sön och helgdagar i afgifterna för begagnande af färjeinrättningen mellan Luleå och
Bergnäset:”Kungl. Maj:ts utslag……………………… Bil. 11/1914; och beslutade
Hamndirektionen att hos direktionens ombud v. Häradshöfdingen Nils Zettervalls
advokatbyrå anhålla om afskrift af den besvärsskrift, ombudet ingifvit till Kungl. Maj:t.
§9.
Till handlingarne lades:
1:o) Af Ph. W. von Schwerin inlämnade s.k. turlistor;
2:o) Hamnmästarens kassarapport för juni månad.
§10.
Utanordnades diverse räkningar.
§11.
Företogs till behandling inkomna ritningar, arbetsbeskrifning och anbud å uppförande vid
packhus- och ångbåtskajen af en varuhall, hvartill anslag af 14400 kronor begärts hos
Stadsfullmäktige. Sedan antecknats, att Statsfullmäktige ännu icke fattat beslut om anslagets
beviljande, ansågs, då meningarna om den åtgärd, som borde vidtagas, vore delade, ärendet
icke kunna till afgörande företagas.
§12.
Till Hamnmästaren remitterades ångbåtsbefälhafvaren E.A.Sundströms begäran om personligt
lönetillägg eller gratifikation.
§13.
Sedan Hamndirektionen till Stadsingenjören remitterat en af J.O. Sundqvist gjord
framställning om åtgärd till förhindrande af att tomt n:r 3 Laken försattes under vatten vid
pågående utfyllning af s.k. Åmansgrubban hade Stadsingenjören nu återlämnat skrifvelsen
med meddelande att han i samråd med Hamnmästaren vidtagit betryggande åtgärder i berörda
hänseende. Efter anteckning häraf beslutade Hamndirektionen lägga ärendet till handlingarne.
§14.
Hamnmästaren hade i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt att, då den å norra
hamnplanen i Kyrkogatans förlängning placerade urinkuren förlorat sitt ursprungliga ändamål
och syfte i det den ”numera nästan uteslutande användes till utminuteringslokal och
samlinsplats för ligister”, urinkuren måtte flyttas till lämplig plats nedanför polisstationen.
Sedan utredt blifvit att urinkuren uppförts på hamnens bekostnad, hade Hamndirektionen
beslutat att remittera ärendet till Stadsingenjören för utredning och yttrande. Efter
föredragning af Stadsingenjören nu inkomna yttrande, hvari denne dels på ett flertal skäl
afstyrker urinkurens flyttning, dels uppger kostnaden för dess flyttning till 350 kronor,
beslutade Hamndirektionen att låta genom Stadsingenjören flytta urinkuren till lämplig plats
nedanför poliststationen.

§15.
Med anmälan att hamnspårskontoret alltsedan den å kontoret anställda springgossen afskedats
använt en flicka för budskickningar o.dl., hade Hamnmästaren hemställt om godkännande af
den vidtagna åtgärden. För bifall härtill beslutade Hamndirektionen att bestämma aflöningen
till 20 kronor pr månad under innevarande seglation.
§16.
Beviljades hamnmästaren K. Hj. Falkland tjänstledighet under tiden 18 - 26 innevarande juli
med hamnservisen C. Friberg som vikarie.
§17.
Aftackades ledamoten herr Nilsson som på grund af afresa från orten, för sista gången
bevistade Hamndirektionens sammanträde.

Justeradt d. 18/7 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 juli 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder och Nordberg äfvensom Stadsbyggmästaren
och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 14 innevarande juli.
§2.
Hamndirektionen hade hos Stadsfullmäktige anhållit at få af tillgängliga hamnmedel använda
14400 kronor till uppförande under innevarande år af en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen, med anledning af hvilken framställning Stadsfullmäktige dock ännu icke fattat
något beslut. Som det emellertid ansågs vara till stor olägenhet att icke få hallen färdig till
användning vid den starka trafik som höstsäsongen brukade medföra, beslutade nu
Hamndirektionen, då ärendet för den skull måste anses brådskande och icke tåla uppskof, att
låta fortast möjligt på entreprenad uppföra varuhallen; och skulle Stadsfullmäktiges
godkännande af denna åtgärd inhämtas.
§3.
Föredrogs följande af Stadsbyggmästaren uppgjorda arbetsbeskrifning å den nya varuhallen:
”Arbetsbeskrifning---------------------------------------------Bil.12/1914”
och
beslutade
Hamndirektionen att godkänna denna arbetsbeskrifning med den ändring att punkt 8 skulle
erhålla fööljande lydelse:”Väggarne och dörraren täckas likaledes…………”.
§4.
Sedan Hamnmästaren infordrat anbud å uppförande af den nya varuhallen vid norra hamnen,
hade 5 st. anbud inkommit, nämligen från
1) N.P.Boman
å 14 200 kronor
2) Johan Bergström
” 14 400 ”
3) B.A Hellsten
” 14 600 ”
4) N.E.Larsson
” 15 580 ”
5) Albin Engström
å 17 950 kronor
Vid pröfning af dessa anbud beslutade Hamndirektionen att antaga det af Boman afgifna mot
villkor att fullgod borgen ställes för entrepenörerna behöriga fullgörande, hvarjämte skulle
föreskrifvas, att entreprenören skall vara skyldig att följa den antagna arbetsbeskrifningen
med i föregående paragraf af detta protokoll beslutad ändring. Hamndirektionen beslutade
vidare med 3 röster mot 2 att för försenadt fullbordande af varuhallen skulle stadgas böter af
300 kronor pr. vecka; minoriteteten herrar Linder och Falk, röstats för ett bötesbelopp af 200
kronor pr. vecka. Hamndirektionen beslutade slutligen att uppdraga till Statsbyggmästaren att
dels uppsätta vederbörlig byggnadsansökan till Byggnadsnämnden dels ock öfva kontroll
öfver arbetets utförande.
§5.
Uppdrogs till Hamnmästaren att från lämpliga firmor infordra anbud å c:a 1000 kvm,
nubbsten, erforderlig dels för norra varuhallen dels för södra hamnplanen.
Som ofvan
Justeradt den 11/8 1914.
Å tjänstens vägnar:
Gustaf Burström”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå måndagen den 20 juli 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nordberg, Aurén äfvensom Stadsingenjören
och Hamnmästaren.
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Beslutade Direktionen,
dels att antaga Svenska Granitaktiebolagets anbud å leverans af 1200 kvm. gatsten af följande
dimensioner, bredd 10/15 cm, djup 15/20 cm, och längd 15/25 cm, till ett pris af kronor 4,65
pr. kvm. fob. lastageplats inom Lysekils distrikt; dels att antaga rederiaktiebolaget Sveas
anbud att till ett pris af kronor 7, 25 pr. ton frakta nämnda stenparti till Luleå med villkor att
inlastningen sker senast åtta dagar efter det anbudet antagits och rederibolaget underrättats om
lastningsplats.
§3.
Efter framställning af snickaremästaren N.P. Boman, som vid uppförandet af varuhallen å
norra hamnplanen enligt kontrakt förbundit sig att som säkerhet för detsamma fullgörande
ställa af Direktionen godkänd borgen, beslutade Hamndirektionen godkänna
borgensförbindelse, utfärdad och undertecknad af postiljonen L.J. Andersson, plåtslagaren
K.E.Vikholm samt plåtslagarefirman Åström & Vikström.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att vid Svenska Hamnförbundets första ordinarie årsmöte i
Malmö den 30 och 31 ds, till sitt ombud utse Hamnmästaren, kapt. Karl Hj. Falkland, och
skulle för ändamålet en reseersättning af 200 kr utanordnas. Beslutet skulle underställas
Stadsfullmäktige.

§5.
Dagens protokoll förklarades i alla delar omedelbart justerat.

Justeradt:
Gustaf Burström”

Som ofvan
efter uppdrag
Hamnmäst.Falkland

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 22 juli 1914.
Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, Flemström, Olsson, O. Forssgren,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§90.
Protokollet för den 17 juni föredrogs och justerades
§91.
På därom gjord framställning beviljades följande fastighetsägare anstånd till den 1 augusti
1915 med de reparationsarbeten, hvilka de jämlikt nämndens beslut den 10 juli 1913 ålagts
verkställa före den 1 augusti 1914 å nedannämnda fastigheter, nämligen
Regina Lindblom,
fastigheten n:o 2 kvart. Lammet
Maria Johansson
”
” 223 kvart. Simpan
G.F. Sandström
”
”
2 kvart. Hvalen
A.Westerlund
”
” 127 kvart. Mården
H.Sandberg
”
”
1 kvart. Lejonet
J. Wikberg
”
”
6 kvart. Flundran
Lova Andersson
”
” 154 kvart. Björnen
J.O. Andersson
”
”
6 kvart. Haren
Sofia Sundling
”
”
4 kvart. Fåret
I.O. Enströms sterbhus
” ”
8 kvart. Ejdern
L.O.Johansson
” ”
221 kvart. Torsken
J.P. Westerberg
” ”
1 kvart. Björnen
C.J. Åkerlund
” ” 14b kvart. Ejdern
O. Tandlund
” ”
2 kvart. Renen
F.A. Bergström
” ”
4 kvart. Laken
J. P. Hagberg
” ”
4 kvart. Bofinken
J.O. Sundqvist
” ”
268 kvart. Laken
E. Malmborg
” ”
13 kvart. Vargen
A. Carlsson
” ”
13 kvart. Hästen
Luleå stad
” ” 217 kvart. Laxen
G.A. och J.V. Blomqvist
” ”
4 kvart. Katten
A. Stadhe
” ”
6 kvart. Katten
Densamme
” ”
9 kvart. Katten
Fastighetsaktiebol. Lejonet
”
” 1-4 kvart. Poppeln
”
” ”
1 kvart. Gösen
”
” ”
8 kvart. Vargen
”
” ” 2-3 kvart. Bocken
”
” ” 3-4 kvart. Bocken
”
” ”
1 kvart. Bocken
”
” ” 9-10 kvart. Oxen
”
” ”
Fastighetsbol.Lejonet
” ” 15-16 kvart. Tigern
”
” ”
21 kvart. Tigern
”
” ”
5-6 kvart. Björnen
D. Andersson
” ”
13 kvart. Tigern
B. Nilsson
” ”
14 kvart. Tigern
C.T. Thulins sterbhus
” ”
3-6 kvart. Biet
J. Stenmark
” ”
2 kvart. Tallen

B.A. Hellstén
Luleå metodist-episkopalförsamling
Elin Siewertz
Georg Isaksson
A.Nordholm
Densamme
Anna Öqvist
Densamme
P.H.Nilsson
Densamme
C.A.Nordsten

” ”
” ”
” ”
”
”
” ”
” ”
” ”
”
”
” ”
” ”
” ”

5 kvart. Skatan
4 kvart. Torsken
7 kvart. Tjädern
6 kvart. Gösen
8 kvart. Oxen
1 kvart. Kaninen
8 kvart. Oxen
1 kvart. Kaninen
1 kvart. Hjärpen
2 kvart. Karpen
6 kvart. Laxen

§92.
Uti ingifven skrifvelse hade D. Lundbäck på anförda skäl anhållit om anstånd till den 1
oktober 1914 med honom meddeladt föreläggande att återställa fastigheten n:o 300 i kvart.
Gripen i samma skick, som den hade, innan han utan nämndens tillstånd igensatte dörren å
fashörnet. Vid föredragning af detta ärende beslöt nämnden bifalla ansökningen.
§93.
Biföll nämnden en af N. Lundbäck gjord framställning om anstånd till den 1 oktober 1914
med reparation och målning af staket samt insättning af fönsterrutor å fastigheten n:r 300 i
kvarteret Gripen.
§96.
Uti ingifven skrifvelse hade stadshuset K.L. Karlsson anhållit om befrielse från skyldigheten
att uppsätta grindar mot Köpmangatan å tomterna n:ris 398 - 399 i kvarteret Sparfven. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen men skulle anstånd med arbetets
utförande lämnas till den 1 augusti 1915.
§97.
Biföll nämnden från räntmästaren A. Eneqvist på anförda skäl gjord framställning om sex
månaders anstånd med borttagandet af ett å tomt n:r 6 i kvarteret Höken utan nämndens
tillstånd uppfördt skjul.
§98.
Uti angifven skrifvelse hade åkare C.F. Andersson anhållit dels om anstånd med en del
föreskrifna reparationsarbeten å fastigheterna n:ris 148 i kvarteret Haren och 153 b i kvarteret
Vargen dels om befrielse från skyldigheten att å sistnämnda fastighet uppsätta grindar. Vid
föredragninga häraf beslöt nämnden afslå ansökningen beträffande befrielsen från uppsättande
af grindar, men skulle anstånd med samtliga arbeten lämnas till den 1 augusti 1915.

§99.
En från skorstensfejaren A.V. Köster ingifven skrifvelse med förfrågan, huruvida icke staden
vore skyldig att såsom ägare till en del af tomt n:r 4 i kvarteret Torsken deltaga i kostnaden
för uppförande och målning af staket mellan nämnda tomtdel och Kösters ägande tomt n:r 3
inom samma kvarter, remitterades till stadsingenjören för utredning.
§100.
Uti ingifven skrifvelse hade fru K.Lindqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Höken.

Sedan det antecknats, att ifrågavarande arbete redan vore utfördt, beslöt nämnden bifalla
ansökningen under förutsättning, att sökanden vid arbetets utförande ställt sig
byggnadsordningen för skrifter till noggrann efterrättelse.
§101.
Som till nämndens kännedom kommit, att fru Kristina Lindqvist utan tillstånd låtit tillbygga
en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Höken, beslöt nämnden härom göra
anmälan till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande.
§102.
Som till nämndens kännedom kommit, att styrelsen för Luleå Sparbank låtit utan tillstånd
inreda boningshuset å vinden till fastigheten n:r 44 i kvarteret Hackspetten, beslöt nämnden
härom göra anmälan hos allmänne åklagaren med begäran om åtals anställande mot styrelsens
verkställande direktör.
§103.
Uti angifven skrifvelse hade grosshandlaren C.A. Govenius med bifogande af ritning och
tomtkarta anhållit, att ett å tomt n:r 2 i kvarteret Uttern befintligt skjul måtte få kvarstå i det
förändrade skick ritningen utvisade. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen.
§104.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 28 maj 1914 beslutat anmoda byggnadsnämnden
att så skyndsamt som möjligt uppgöra förslag till indelning till tomter af området närmast
söder om Notviksverkstaden m.m. och beslöt nämnden med anledning häraf att företaga
ärendet till slutligt afgörande om möjligt vid nästa ordinarie sammanträde i augusti.
§105.
Hos byggnadsnämnden hade postiljonen A.E. Öberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning anordna en gjutgryta för smältning af metall till tryckstilar i källaren till östra
boningshuset å tomt n:r 1 kvarteret Räfven, Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen med villkor att träväggen mellan muren och plåtskärmen bekläddes med plåt.
§106.
Hos byggnadsnämnden hade hamndirektionen anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul å norra hamnplanen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen.

§107.
Sedan kopparslagaren J.O. Sundqvist anhållit om nämndens tillstånd att få tillbygga ett
trapphus samt ändra takfallet och inreda två vindsrum i boningshuset å tomt n:r 268 i kvarteret
Laken, hade nämnden, enär bygggnaden i fråga till en del vore belägen å blifvande gata,
uppdragit åt stadsingenjören och stadsbyggmästaren att inkomma med utredning rörande
kostnaden för inlösen af gatudelen. Till dagens sammanträde hade Sundqvist uti ingifen
skrifvelse förklarit sig villig försälja till staden de delar af fastigheterna n:ris 268 och 268 c,
som fölle inom Sandviksgatan för ett pris af tvåtusen kronor med skyldighet för Sundqvist att
före den 1 december 1914 borttagna den å fastigheten n:r 268 befintliga mangårdsbyggnaden,
hvarjämte stadsingenjören uti angifvet yttrande tillstyrkt inköpet af gatudelarna, hvilkas
sammanlagda areal utgjorde 65,46 kvm., för det pris och på de villkor Sundqvist föresalgit.

Vid föredragning häraf beslöt nämnden, som för sin del ansåg, att staden borde passa på
tillfället att förvärfa gatudelarna utefter kvarteren Laken och Sillen, innan hamnplanen hunne
utsträckas bortom densamma, hemställa, att stadsfullmäktige ville för ett pris af tvåtusen
kronor inköpa de J.O. Sundqvist tillhöriga 65,46 kvm af fastigheterna, med skyldighet för
Sundqvist att genast borttaga en å fastigheten n:r 268 befintlig mangårdsbyggnad.
§108.
Anmälde stadsbyggmästaren att I.J Wikström utan nämnden tillstånd låtit tillbygga ett skjul
till uthusbyggnaden å tomt n:r 126 i kvarteret Mården samt att han i samma uthusbyggnad
inredt en snickeriverkstad. Med anledning häraf beslöt nämnden dels härom göra anmälan till
allmänne åklagaren med begäran om åtals anställande mot Wikström dels förständiga
Wikström att inom trettio dagar efter delfående häraf vid vite af 50 kronor hafva borttagit
skjulet och återställt uthusbyggnaden i dess förutvarande skick.
Som ofvan
Justeradt den 4/11 1914
Å tjänstens vägnar
På nämndens vägnar
J.O.Dahl
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Stads folkskolestyrelse den 27 jul 1914.
Närvarande: Undertecknad ordf., hrr O. Åhrström, G. Norrby, G. Nyberg, W. Oscarsson samt
fröken M. Bucht.
§1.
Till justeringsmän af dagens protokoll valdes hrr Åhrström och Oscarsson.
§2.
Till vikarierande folkskollärarinna för instundande hösttermin valdes bland åtta sökanden,
fröken Anna Bergqvist, Luleå med 4 röster. Två röster tillföllo fröken Frida Sjöberg,
Haparanda.
§3.
Att uppehålla den genom folkskollärare David Ekroths sjukdom lediga läraretjänsten vid
stadens folkskola under september månad, valdes Karl Gustaf E. Backteman, Luleå med 4
röster. Två röster tillfölle Josef Martin Johansson, Önum.

§4.
E.o folkskolläraren Elof Brännström hade anhållit om tjänstledighet under inst. september
månad för fullgörande af sin värnplikt. Ledigheten beviljades, och skulle Brännström till
aflönande af sin vikarie afsadt en fjärdedel af en aflöning. Vikarien skulle erhålla samma lön
om sjukvikariat är beslutat. I samband härmed beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden, att
annonsera vikariatet ifråga ledigt att sökas antingen af kvinnlig eller manlig lärare.
§5.
Föredrogs en skrifvelse af Öfverlärare Lindmark i anledning af det uppdrag han erhållit af
styrelsen att utreda frågan om inrättandet af en skoltandklinik, däri öfverläraren hemställde att
styrelsen ville ingå till stadsfullmäktige med framställning om ett anslag af en gång för alla af
2100 kr för inköp av inventarier m.m för en skoltandklinik samt om ett anslag för år 1915 af
1600 kr för påbörjande och upprätthållande af klinikens verksamhet. Folkskolestyrelsen beslöt
remittera frågan till ekonominämnden för dess yttrande.
§6.
En skrifvelse från kommitterade för det 6:e Allmänna Svenska mötet i Stockholm den 28 och
29 augusti d.å med representanter till sagda mötet, kunde icke, enär styrelsen saknade medel
till kostnaderna därför, föranleda till någon styrelsens åtgärd.
§7.
Anmälde ordf. att småskollärarinnan Nora Magnusson i bref till honom anmält att hon icke
ämnade begagna sig af den erbjudna bostadslägenheten, utan har hyrt annan lägenhet. I
anledning hvaraf ekonominämnden tillställt fröken Magnusson ett meddelande, däri hon
gjorts uppmärksam på sin skyldighet att vidblifva sin en gång antagna lägenhet, men hade
Magnusson ytterligare bekräftat sin afsikt att flytta från skolans lägenhet. Styrelsen beslöt
genom ordf. undersöka huruvida fru Söderström lämpligast borde återtransporteras till
Notviken och fröken Magnusson i följd deraf få sin tjänstgöring förlagd till staden.

§8.
Ekonominämnden anmälde, att densamme utlämnat på entreprenad tjärning och reparation af
taket å skolhusbygganden i Notviken samt förändring af s.k. musikpaviljongen till 3 st
vedbodar för en kostnad af i ett för allt 100 kr. dessutom reparations- och målningsarbeten i
fröken Magnussons lägenhet, verandan och trappuppgången till en kostnad af 100 kronor,
utom för upptagning af golf, riktning af fönster och väggar för hvilket arbete skulle betalas
efter 50 öre pr timme. Att kontrollera arbetet har uppdragits åt hr Åhrström.
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
Oscar Åhrström”

Som ofvan
Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 30 juli 1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Danielsson, Nilsson och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 13 innevarande juli.
§2.
Mathilda Dahné, änka efter källarmästaren C.J. Dahné, hade i skrifvelse anhållit att
Drätselkammaren ville gifva sitt samtycke till af henne gjord öfverlåtelse å herrar Gaston och
James Edberg i Stockholm af hyreskontraktet rörande hotelllägenheterna i stadshuset fr.o.m
den 1 instundande augusti samt att kammaren beträffande de skyldigheter, som enligt
hyreskontraktet åligga hyresgästen ville taga G.och J. Edberg för goda i den nuvarande
hyresgästens ställe. Vidare hade till dagens sammanträde inkommit en skrifvelse från G. och
J. Edberg, i hvilken de med åberopande af fru Dahnés framställning om kontraktets
öfverlåtelse på dem hemställa, att drätselkammaren ville godkänna dem såsom öfvertagare af
omskrifna kontrakt samt betalningsskyldigheten för detsamma i fru Dahnés ställe, eventuelt
med Firman Tegnér & Willken i Stockholm som borgensman. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Ekonominämnden att förklara sig intet hafva att erinra mot öfverlåtelsen af
hyreskontraktet på G. och J. Edberg, men att frågan om fru Dahnés befrielse från de
skyldigheter, som enligt hyreskontraktet åligga hyresgästen, icke kunde af drätselkammaren
företagas till afgörande, förrän nödiga upplysningar företeddes rörande den som borgensman
föreslagna firmans soliditet.
§3.
Stadskamreraren hade inkommit med begärdt yttrande och förslag med anledning af från
enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag af de brännvinsmedel,
som i årets utgiftsstat under rubrik 35 afsatts för att utgå som understöd till läsrum,
sjukkassor, nykterhetsverksamhet med flera sociala ändamål; hvarvid följande förslag till
fördelning af medlen föredrogs:
Luleå arbetsstuga
kr. 400:Folkbibliotekets läsrum
” 350:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 206
och Nykterhetsvännernas allm. sjukkassa n:r 105, Luleå
tillhopa
” 116:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 26 i Bergviken
” 30:Framtidsförbundets sjukkassa n:r 6 i Luleå
” 50:Framtidsförbundets sjukkassa n:r 93 i Bergviken
” 30:Slumstationen
” 200:Luleå Simklubb
” 150:Nationalgodtemplarorden loger n:r 1176, 1333
och 125, 100 kr hvardera, tillhopa
” 300:summa
kr 1626:Sedan emellertid till dagens sammanträde ytterligare en ansökan inkommit med begäran om
anslag af ifrågavarande medel, nämligen en ansökan om anslag af ifrågavarande medel,
nämligen en ansökan om anslag af 150 kronor från Goodtemplarorderns kretsloge i Luleå,
beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till det af
Stadskamreraren afgifna förslaget till medlens fördelning med den ändring att
Goodtemplarorderns kretsloge erhåller 150 kronor och att hvardera af

Nationalgodtemplarorderns tre lager erhåller ett till 50 kronor nedsatt belopp, eller tillhopa
150 kronor. Ekonominämnden beslutade vidare att föreslå Stadsfullmäktige att vid anslagens
beviljande fästa det villkor, att redogörelse skall lämnas till drätselkammaren för medlens
användning äfvensom ett nytt anslag icke får uppbäras, förrän redogörelse lämnats för
eventuelt förut lämnadt anslag.

§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 maj 1914.
1:o) ang. beviljat anslag af 200 kronor till Luleå Fabriks och Hantverkarförening;
2:o) ang. beslutad förnyelse af kontrakt rörande flickskolehuset m.m
3:o) ang. beviljad restitution af utskylder till J.A.Öqvist
4:o) ang. föreläggande för Stadsfogden att inom viss tid inkomma med redovisning av
restantier.
§5.
Sedan Stadsfullmäktige för infordrande af Stadsfogdens yttrande till Drätselkammaren
återremitterat en af arbetaren Johan Bodin hos fullmäktige gjord ansökan om befrielse från
erläggande af honom påförda utskylder till staden för år 1913 beslutade ekonominämnden att
till stadsfogden remittera handlingarne i ärendet med anhållan att han ville inkomma med det
begärda yttrandet.
§6.
Föredrogs Siffergranskarens anmärkningar öfver drätselkammarens räkenskap för år 1913 och
Stadskamrerarens däröfver afgifna förklaring och lades densamma med godkännande af de
vidtagna åtgärderna till handlingarne.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31 juli 1914.
Närvarande: Herrar Gullberg, Danielsson, Ahlström, fröknarna Björkman och Sundberg, fru
Sundström, t.f. tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Utsågs herr Gullberg till ordförande vid dagens sammanträde.
§2.
Protokollet för den juni föredrogs och justerades.
§3.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Kristianstads län utslag i
fattigvårdsmål rörande Hjalmar Nicolaus Bergström, Konungens Befallningshafvandes i
Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Anna Magdalena Hedström, samt
Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Felix Simon
Ahlström, Isak Valdemar Pettersson och Ellen Desideria Vingård.
§4.
Till sekr. öfverlämnades, för afgifvande af infordrade påminnelser och förklaringar,
handlingar i fattigvårdsmål rörande Karl Viktor Johansson, Sofia Evelina Fjällberg, Sofia
Evelina Fjällbergs son Gustaf Abel, Erik Isaksson Hvit, Karl Edvard Napoleon Dahl, Karl
Georg Burström, Sofia Karolina Andersdotter, Naima Elisabeth Bergström, Gerda Vilhelmina
Maria Malmberg, Katarina Viktoria Svensson samt Oskar Emil Nilsson.
§5.
Till protokollet skulle antecknas att det af Stadsverket, för utländska undersåtar sökta beloppet
kr. 4002,09 blifvit godkändt och utanordnat.

§6.
Med anledning af Isak Bergmans begäran om understöd, beslöt styrelsen tillskrifva Gellivare
fattigvårdsstyrelse, med anhållan att den ville undersöka om behof förelåg.
§7.
Beslöt styrelsen afskrifva en fordran af Emma Utterström å kr. 3,90.
§8.
Beslöt styrelsen till betalning godkänna Stadskassör J.O. Dahls räkning å kr.25, under
förutsättning att Sorsele fvst. vidgått betala kostnaderna.
§9.
Med anledning af hälsovårdstillsyningsmannens anmärkningar mot svinhuset och och
afträdena vid fattiggården, beslöts att ingå med skrifvelse till Hälsovårdsnämnden med
anhållan att reparationerna få anstå tills det visat sig huru nybyggnadsarbetena vid
fattiggården komme att lösas.
§10.
Föredrogs meddelande från Piteå hospital att
Begrafningskostnaden kr.18 godkändes till betalning.

Anna Krsitina

Johansson

aflidit.

§11.
Väckt förslag om uppsättande af en promenadgård för sinnesjuka vid fattiggården,
remitterades till Beredningsutskottet jämte herr Ahlström.
§12.
Tillsyningsman Bomans begäran om telefonanknytning till sin bostad beviljades. Uppdrogs åt
Beredningsutskottet att ordna därom.
§13.
Beslöt styrelsen godkänna Isak Johan Larssons intagande i fattiggården.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården;
den 3 juli Erik Johans Eriksson,
den 7 juli Nils Andersson och Jonas Ahonen,
den 11 juli Barberaren Bernhard Josef Zakarias Habolin Lenngren,
den 13 juli Elin Maria Eriksson,
den 28 juli Eldaren Karl Axel Leonard Karlsson,
Åtgärderna godkändes och beslöts att söka vederbörande kommuner.
§15.
Tillsyningsmannen anmälde att å fattiggården afled den 11 juli Kristina Andersson och den 21
juli Brita Kristina Engfors.
§16.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer utgått från fattigården:
den 13 jul Johanna Charlotta-Lifbom och Signe Karolina Lifbom
den 21 jul Karl Viktor Johansson/ink. 13/6
den 21 juli Anna Britta Kjällsson/ink 29/6
den 24 juli Jonas Ahonen/hemförpassad
den 30 juli Edvard Karl Axel Leonard Karlsson
Åtgärderna godkändes.
§17.
Beviljade styrelsen 15 kr. i resebidrag till Allan Jonsson.
§18.
Beslöt styrelsen bevilja P. Sandgren Bälinge begärd förhöjning af 3 kr. pr månad/från 7 – 10 /
för fosterbarnet Ingeborg Viktoria Engman, att utgå från 1 augusti.
§19.
Tillsyningsmannen anmälde att James Villiam Sundqvist intagits å fattiggården. Åtgärden
godkändes, och beslöt styrelsen att tillvarataga hans pensionstillgångar, och i öfrigt bevaka
hans intressen i konkursboet.
§20.
Till protokollet skulle antecknas att styrelsen skulle bevaka sin rätt i Oskar Sjöbergs konkurs.

§21.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att utse ombud i Maria Katarina Strand Fisks rättegång.
§22.
Beslöt styrelsen godkänna att J O Blomqvist t.v. kvarstode i sin tjänst.
§23.
Bifölls E.J. Erikssons anhållan att få arbeta utanför fattiggården och fattigvårdsstyrelsen
uppbära hans aflöning till dess skulden är betald.
§24.
På grund af att Arvid Stenberg förde ett oordentligt lif och ej försörjde sin familj, beslöts
intaga honom på fattiggården.
§25.
Uppdrogs åt herr Ahlström söka skaffa plats för J.O. Vennberg hos någon nykter
skomakaremästare. Skulle detta ej lyckas, beslöts att intaga honom på fattiggården.
§26.
Afslogs Anna Sofia Anderssons begäran att få utgå från fattiggården.
§27.
Föredrogs och godkändes augusti månads understödslista, den kontanta utdelningen uppgick
till
I dist.
351,16 kr.
II ”
434,50
III ”
196,50
IV ”
204,50

§28.
Beslöts att från Robertsviks sågverk inköpa 150 famnar Spink a 5 kr pr famn samt från Thure
Hagberg 125 famnar barrved a 11,50 kr pr famn.
§29.
Diakonissans rapport för jul föredrogs och lades till med godkännande till handlingarna.
§30.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under juli, slutande å kr
91:Som ofvan
Justeradt:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren
A.Glaad
M.Sundström
Alfr.Gullberg
Se beträffande §§ 22 och 24 i nästa protokoll”

