Protokoll september 1915
”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 2
september 1915.
Närvarande: Ordf. hr G.Åhrström, hrr K.H. Hultström och O.E. Wester, fröken Märta Bucht
samt undert. sekr.
§1.
Till protokollet skulle antecknas, att folkskolläraren J. Gunnarsson och småskollärarinnan
Hildegard Gunnarsson av nämnden den 7 juli genom beslut å vidkommande lista tilldelades så
lydande tjänstgöringsbetyg:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla
Ordning och i övrigt leda ungdomens
Uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömlig;
Vandel
Hedrande.
§2.
Av ordförande anmäldes, att han den 7 ang. enligt förslag av överläraren utfärdat följande
tjänstgöringsbetyg för e.o folkskollärarinnan Anna Bergqvist, som tjänstgjorde vid Luleå
folkskolor, höstterminen 1914, nämligen;
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
Undervisningsnämnden godkände denna åtgärd.
§3.
På erinran av barnens föräldrar gjorda framställningar beviljade nämnden nedan nämnda
barns avgång från skolan enligt folkskolestadgans § 48, dock med villkor att barnen besökte
ersättningsskolan och skolköket;
Hedvig Engman, Karlshäll f. 1901
Lina Sehlstedt f.1900 och Signe Öhlund f.1901. Liknande framställningar rörande barnen
Ingeborg Johansson, Edvard Wennberg, Annie Björklund, Karl Backman, Viktor Juhlin, Elsa
Lindgren, Helge Bergström, Alfred Nilsson, Gärda Nilsson och Elof Bäckström blev
avslagna.
Dag som ovan
Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 3
sept.1915.
Närvarande: Herrar Sandström, Danielsson, Edström, Nilsson, Nordin och stadsbyggmästaren
samt undertecknad.

§1.
Föredrogs ett anbud från aktiebolaget Luleå Kol- och Materialaffär på 800 ton prima ångkol á
kronor 3:85 pr hl att levereras fritt å stadens upplag. Med hänsyn till dels, att vid föregående
annonsering om leverans af 600 ton kol endast ett anbud, och detta från samma bolag,
inkommit till sammanträdet den 25 sistlidne juni och det således vore antagligt, att äfven nu
för hälften så stort parti en annonsering icke skulle leda till bättre resultat, dels att ett inköp
för stadens behof af partiet vore alldeles nödvändigt såväl för elektricitetsverkets drift som för
stadshusets värmeledning, dels att vintertid snart vore inne och dels att priset under nuvarande
förhållanden vore moderat och i alla händelser lägre än i det vid sammanträde den 25 juni
ingifna anbudet, beslöt nu nämnden antaga bolagets anbud om leverans af 300 ton kol till ett
pris af 3 kronor och 85 öre pr hektoliter.
§2.
Föredrogs en skrifvelse från stadsbyggmästaren med anmälan att källarmästarne Edberg i
stadshusets maskintvätt tvättade kläder för Piteå stadshotell; och beslöt Nämnden, som ansåg
det icke vara för hyresgästen tillåtet att i stadshotellet utan tillstånd använda och således sluta
de för detsammas drift afsedda maskinella anordningar utom för härvarande hotellrörelser, att
förelägga herrarna Edberg att icke vidare använda maskintvätten annat än för härvarande
stadshotells eget behof. I sammanhang härmed beslöts uppdraga åt stadsbyggmästaren att
värkställa utredning angående den kostnad, som borde påföras källarmästarna Edberg för det
att de användt maskintvätten för Piteå stadshotells behof.
§3.
Föregående paragrafer förklarades genast justerade.
Justeras:
P.Sandström”

In fidem
Erik Kinnman

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 6 september
1915.
Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Bennet, Fernlund, J.A. Nilsson, stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren och brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 10 augusti 1915.
§2.
En framställning från Bodens elektriska aktiebolag om tillägg å entreprenadsumman för
elektrisk belysningsinstallation i Karlsviks folkskola överlämnades till folkskolestyrelsen.
§3.
Sedan Svenska Skogsbrandsförsäkringsbolaget uti skrivelse till jägmästaren i Bodens revir
gjort förfrågan, huruvida staden önskade brandförsäkra sin skog hos bolaget ävensom lämnat
uppgift å inträdesavgiften och årspremiens ungefärliga belopp, hade jägmästaren med
förmälan att värdet av en dylik försäkring på grund av skogsskiftenas goda läge vid vatten
tillgång på folk m.m ej syntes svara mot kostnaderna överlämnat skrivelsen till Drätselkammaren. Nämnden, som ansåg försäkringskostnaden vara alltför hög i förhållande till

avkastning, beslöt överlämna ärendets avgörande till stadsfullmäktige med hemställan, att
stadsfullmäktige ville besluta att icke brandförsäkra stadens skog.
§4.
Från jägmästaren i Bodens revir hade inkommit infordrat yttrande rörande omfattningen av
den skada, som tillfogats Hamnholmen genom landstormens skyttegravsgrävningar hösten
1914. Av yttrandet inhämtades att 42 träd till ett värde av kt.73:20 avverkats, varjämte
återställandet av norra udden skulle draga en kostnad av kr. 100:-. Efter föredragning härav
beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarne.
§5.
Sedan Ekonominämnden till samfällda drätselkammaren översänt av elektricitetsverkets
föreståndare infordrad förklaring med anledning av magistratens anmälan till stadsfullmäktige
att kammarens bokslut icke inom i lag stadgad tid avlämnats, hade samfällda
drätselkammaren remitterat ärendet till nämnden för yttrande. Vid föredragning härav
beslutade nämnden avgiva det yttrandet, att nämnden på grund av de erfarenheter, den gjort
under samarbetet med ingenjör Bergman, icke anser sig hava någon anledning motsätta sig
det förslag till uppsägning av Bergman, vilket på sin tid framställdes av beredningsnämnden.
§6.
Beslutade nämnden tillsätta en kommitté, bestående av herrar Schultz, sammankallande,
Fernlund och Sander, med uppdrag att inkomma med förslag till nämndens yttrande över det
av särskilt utsedde kommitterade utarbetade förslaget till omorganisation av den tekniska
förvaltningen.
§7.
Stadsbyggmästaren, stadsingenjören och brandchefen hade i enlighet med nämndens den 1
februari 1915, § 18, meddelade uppdrag inkommit dels med skissritning till ifrågasatta
nybyggnader för brandkåren och förrådet i kvarteret Strutsen ävensom kostnadsförslag till
desamma dels ock kostnadsberäkning och förslag till användning av de lokaler, som möjligen
skulle bliva lediga genom nybyggnaden. Vid föredragning härav beslutade nämnden att
uppdraga åt samma personer att inkomma med nya kostnadsförslag, dels till nybyggnad för
brandkåren särskilt och i samband med beredande av ökat utrymme för elektricitetsverket
dels till ordnande av stadens förrådsfråga och skulle det förslag, som av kommitterade
förordades vars åtföljt av motivering.
§8.
Uti infordrat yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl föreslagit, att årliga
arrendebeloppet för ett till F.Flygare år 1878 upplåtet område å Mjölkudden om 10514 kvm
måtte bestämmas till kr. 141:71 eller 5 % å beräkande nuvarande markvärdet. Då nämnden
ansåg det gjorda arrendeavtalet förverkat, i detsamma utan stadens tillstånd överlåtits på
annan person, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att medgiva att
markinnehavarne, därest de önska kvarbo, få arrendera respektive tomter under 5 år f.o.m. den
1 jamuari 1916 mot en årlig arrendeavgift av 40 kronor för resp. tomt. Nämnden beslutade
vidare, att E.A. Lundström skulle avfordras skriftligt erkännande, att ovannämnda upplåtelse
förverkats och återfallit till staden.
§9.
På därom gjord framställning beviljades brandmannen Oskar Lundberg tjänstledighet under
en månad f.o.m. den 3 september 1915 för fullgörande av militär tjänstgöring.

§10.
Godkändes till betalning en av herr G. Isakssson ingiven räkning å kr 21:50, utgörande för
högt debiterad avgift för vatten under år 1914.
§11.
Föredrogs och godkändes följande förslag till köpebrev, nämligen;
1/ ang. 804,4 kvm av vreten N:ris 84 – 87, fallande inom tomt n:r 2 i kv. Hästen, vilken
fastighetsdel staden jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 3 juni 1915, § 10, skall inköpa av
Gertrud Isaksson för ett pris av kr. 912:50;
2/ ang. 182,58 kvm av fastigheten 251, fallande inom Storgatan, vilken fastighetsdel staden
jämlikt stadsfullm. beslut den 3 juni 1915, § 25, skall inköpa av P. Lalander för ett pris av
kr.985:60.
§12.
En framställning från C.J. Johansson att få utstämplat erforderligt stängselvirke för underhåll
av s.k. grindvaktarboställets gärdesgårdar ävensom att till ved få utstämplad torr och skadad
skog remitterades för yttrande till stadsingenjören med uppdrag för denne att, därest han så
ansåg behövligt, inhämta revirförvaltarens yttrande i ärendet.
§13.
Stadsbyggmästaren hade inkommit med infordrat förslag till avhjälpande av den osunda lukt,
som enligt anmälan från domkapitlet trängde upp till det över stadsvaktmästarens kök belägna
rummet i rådhuset. Vid föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt stadsbyggmästaren att undersöka, huruvida lukten möjligen härrörde från trossfyllningen i
rummets tak samt därefter låta avhjälpa felet för en kostnad ej överstigande 60 kronor.
§14.
Från stadsbyggmästaren hade inkommit av skissritning och kostnadsförslag åtföljt yttrande
över en av föreståndarinnan vid Luleå elementarläroverk för flickor gjord framställning om
inredning av ett skolkök antingen i den nu befintliga läroverksbyggnaden eller i en för
ändamålet särskilt uppförd byggnad. Av yttrandet inhämtades att frågan icke kunde lösas på
ett tillfredsställande sätt utan nybyggnad samt att denna skulle draga en kostnad av kr. 11500:Vid föredragning härav beslutade nämnden överlämna stadsbyggmästarens utredning till
föreståndarinnan med tillkännagivande, att anläggningen skulle draga för ändamålet alltför
stora kostnader.
§15.
Med stöd av § 6 i ordningsstadgan för stadens vattenledning hade stadsingenjören hemställt,
att för öppnande av vattenledning, som avstängts på grund av bristande betalning av påförd
avgift, av 2 kr till täckande av stadens kostnad för avstängningsåtgärden. Vid föredragning
härav beslutade nämnden att i ovan angivna fall skulle uttagas en avgift av 1 krona.
§16.
Hemställde stadsingenjören om bemyndigande att med elektriska aktiebolaget Fram upprätta
kontrakt ang. montering av luftledningen till pumpstationen, vilket arbete bolaget åtgagit sig
utföra för ett pris av 700 kronor. Nämnden beslöt emellertid uppdraga åt stadsingenjören att
infordra anbud även från Bodens elektriska aktiebolag och bemyndigades ordföranden att
antaga det billigaste anbudet.

§17.
På förslag av stadsingenjören beslöt nämnden hos aktiebolaget Luleå verkstäder för leverans i
mån av behov beställa 50 st. serviskapslar, 10 st. nedstigningsbrunnsbetäckningar och 10 st.
spolbrunnsbetäckningar till ett pris av respektive kr. 2:-, kr.35:- och kr. 10 pr. styck.

Justeradt den 28/9 1915
H.K.Brändström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 6 sept. 1915
Närvarande: Ordf. herr A.Gullberg, herr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultsröm,D.Andersson,
fröken Märta Bucht samt undertecknad sekr.
§1.
Till justeringmän av protokollet valdes hr G.Nyberg och fröken Märta Bucht.
§2.
Folkskollärare Aug.W. Fuchs med läkareintyg styrkta anhållan om tjänstledighet under
höstterminen 1915, bifölls.
§3.
Ordförande meddelade, att semestervikarie för folkskollärare A.W. Falk från terminens början
tjänstgjort ex folkskollärarinnan Astrid Sahlström. Folkskolestyrelsen beslöt antaga fr.
Sahlström till vikarie under höstterminen.
§4.
Överlärare P.Edw. Lindmarks anhållan att få mottaga befattningen som föreståndare för
Norrbottens föreläsningsförbund blev av styrelsen bifallen.
§5.
Ekonominämnden anmälde att den s.k småkoks, som av Drätselkammaren inköpts för Östra
folkskolan och Notviksskolan, vid de prov, som av nämnden anordnats, visat sig fullkomligt
oanvändbar till eldning såväl i ugnar som i ångpanna. Detta koksparti utgjorde ex. 273 av den
koks som skolorna erhållit för nu påbörjade bränsleår. – Folkskolestyrelsen ansåg sig under
sådana förhållanden icke kunna för skolans räkning mottaga ovannämnda koksparti och beslöt
anmäla detta för drätselkammaren.
§6.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att till lägsta pris inköpa erforderlig mängd koks för
skolornas behov.
§7.
På förslag av av överläraren beslöt folkskolestyreslen ingå till stadsfullmäktige med anhållan
att e.o .lärarinnetjänster vid folkskolan måtte förändras till ordinarie från och med den 1 juli
1916. Under förutsättning av stadsfullmäktiges bifall till nämnda anhållan, beslöt styrelsen, att
de båda tjänsterna till vidare skulle förläggas till Karlsviks och Mjölkuddens skolor.

§8.
Till baderska vid skolbadet antogs Beda Burström med åtnjutande av hittills utgående
löneförmåner.
§9.
Kungl.Befallningshavandes utslag i Alb.Sjöbergs besvärsmål, enligt vilket besvären ogillades,
lades till handlingarna.
§10.
Överläraren anmälde, att barnen Elin Lundgren, Sofia Riström och Helge Anton Edvin
Bergström icke infunnit sig till skolgång vid terminens början. Styrelsen beslöt anmäla
förhållandet för församlingens pastor för åtgärders vidtagande i enlighet med bestämmelserna
i folkskolestadgan § 51.
§11.
Styrelsen beslöt inköpa en symaskin, ävensom försälja en äldre oanvänd sådan.
§12.
Ekonominämnden anmälde att två anbud inlämnats å reparationsarbetena i Notviken, ett av
mål. Lundqvist å 174:- kr och ett av mål. A.Vesterlund å 147:-kr av vilka nämnden antagit hr
Vesterlunds anbud, samt att nämnden utan entrepenader låtit utföra en del smärre reparationer
i Notviken.
§13.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att utreda frågan om förbrukningen av elström i fröken
Envéns lägenhet och att fatta de beslut vartill utredningen kan föranleda.
§14.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma utfärdat tjänstgöringsbetyg åt
folkskollärare J.P Gunnarsson, småskollärarinnan Anna Bergqvist, samt att barnen Hedvig
Engman, Linda Sehlstedt och Signe Öhlund erhållit avgångsbetyg efter folkskolestadgan § 48.

Justerat:
Märta Bucht
Georg Nyberg”

Dag som ovan
Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 13 september
1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 9 nästlidne augusti.
§2.
Sedan Stadsfullmäktige enligt Nämndens uppdrag den 14 nästlidne juni inkommit med förslag
till den hyra, som skall erläggas för grindstugan från den tid, dödgrävaren J.Åström erhållit

avsked från dödgrävarebefattningen eller f.o.m. den 1 maj innevarande år, beslutade Nämnden
att med bifall till förslaget bestämma nämnda hyra till 300 kronor pr år.
§3.
Sedan Kungl. Pensionsstyrelsen med åberopande av Kungl. Kungörelsen den 10 april 1915
angående gäldande av landstingens och kommunernas andelar i pensionstillägg och understöd
enligt lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913 anhållit att drätselkammaren ville
på styrelsens räkning i Riksbanken insätta å Luleå stad belöpande andel av nämnda
pensionstillägg eller fyrahundrafemtiotvå kronor 24 öre, beslutade Nämnden vid föredragning
av ärendet att utbetala beloppet. Som emellertid anslag till mötande av denna utgift icke
finnes upptaget i drätselkammarens utgiftstat för innevarande år beslutade Nämnden vidare att
hos Stadsfullmäktige göra anmälan om förhållandet.
§4.
Föredrogs av AB Luleå Kol- & Materialaffär upprättat kontrakt rörande avtalad leverans till
staden av 3600 hl prima ångkol till ett pris av kr.3:85 pr hektoliter; och beslutade
Ekonominämnden att godkänna kontraktet under villkor att i detsamma införd klausul att
leveransen sker under reservation för force majeure, krig etc, utgår.

Justeras:
A.Ljungberg”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 13 september 1915.
Närvarande: Herrar C. Lindgren, Gullberg, Nilsson, J. Lindgren, Danielsson, fru Sundström,
fröken Sundberg och tillsyningsmannen.
§1.
Till leverantör av mjölk för fattiggårdens behov under tiden 1 okt. 1915 – 1 okt. 1916 beslöt
styrelsen antaga ende anbudsgivaren, fru Anna Berggren, Gammelstad till följande priser:
för oskummad mjölk
15 öre per liter
för skummad mjölk
8 öre per liter
för filmjölk
16 öre per liter
§2.
Konungens Befallningshavande hade med överlämnande av fattigvårdslagstiftningens
kommittés förslag till lag om fattigvården m.fl. författningar infordrat styrelsens yttrande över
nämnda förslag innan den 10 november 1915. Vid föredragning härav beslöt styrelsen tillsätta
en kommitté med uppdrag att inkomma med förslag till yttrande. Till ledamöter i kommittén
utsågos fru Sundström, fröken Sundberg, herrar Gullberg, Boman och Dahl, sammankallande,
samt till suppleant herr Nilsson.
§3.
På därom gjord framställning beviljades Maria Nilsson ett extra understöd på 10 kronor.
§4.
Ett förslag om inköp av ett mindre parti pliggade barnskor hos rådman Baudin föranledde f.n.
ingen åtgärd.

Justeradt
Alfr. Gullberg
M.Sundström
Axel Nilsson”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 15 sept. 1915.
Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Aurén och Mattsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet för den 10 nästlidne augusti.
§2.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästförflutna augusti månad.
§3.
Sedan Hamndirektionen på sätt protokollet för den 13 sistlidne juli § 9 utvisar till
Hamnmästaren för yttrande remmitterat en från hamnspårstillsyningsmannen Axel Björck
inkommen framställning om erhållande av en uniformskostym och en regnkappa på hamnens
bekostnad, hade Hamnmästaren i avgivet yttrande hemställt, att då inga av hamnens övriga
tjänstemän åtnjuta fri uniform framställningen i denna del icke måtte vinna bifall varemot
Hamnmästaren ansåge att en regnkappa borde på hamnens bekostnad anskaffas åt
hamnspårstillsyningsmannen. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen i enlighet
med Hamnmästarens förslag att ej i annan mån bifalla framställningen, än att en regnkappa på
hamnens bekostnad skulle åt Björck anskaffas.
§4.
Hamntjänsten B.Jansson hade hos Hamndirektionen gjort framställning om åtnjutande från
och med innevarande år av det tredje ålderstillägget å 150 kronor. Vid ärendets föredragning
beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att Jansson, på skäl som av
Hamnmästaren i infordrat yttrande anfört, från och med år 1916 måtte komma i åtnjutande av
sitt tredje ålderstillägg.
§5.
I enlighet med honom lämnat uppdrag hade Hamnmästaren infordrat anbud å nödigt virke för
reparation av den s.k. bryggerikajen och hade nu två anbud inkommit ett från v.konsul Th.
Åkerström i Neder Kalix och ett från P.Flodin i Luleå och hade Hamnmästaren hemställt, att
det av Åkerström avgiva anbudet såsom fördelaktigast måtte antagas. Då ett från Åkerström
senare inkommet telegram gåve vid handen att ännu billigare priser, än vad han i det tidigare
anbudet uppgivit, skulle från honom kunna betingas, beslöt Hamndirektionen att lämna
Hamnmästaren i uppdrag att av Åkerström till billigaste pris inköpa 900 st torrfuruträd, dock
högst till ett pris av 28 öre per kubikfot fritt Luleå.
§6.
På Hamnmästarens förslag beslöt Hamndirektionen bifalla en av J.P. Thelin inkommen
framställning om utbekommande av 10 kronor såsom bidrag till kostnader för läkarevård åt
dennes dotter, vilken skadats å södra kajen under därstädes pågående reparationsarbeten.

§7.
En från Johan Landström å ångfärjan Trafik inkommen framställning om erhållande av
lönetillägg från och med innevarande års ingång remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§8.
Till Hamnmästaren remmitterades för yttrande en från maskinisten å ångaren Balder
inkommen framställning om erhållande av någon andel i den ångaren Balder inseglade
vinsten.
§9.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att besvara en från Eric Lindberg Hudiksvall inkommen skrivelse
med anhållan att Hamndirektionen ville hos Svenska Hamnförbundets styrelse understödja av
Lindberg därstädes gjord framställning om utredning av frågan om och medverkan till
förlängt öppenhållande av sjöfarten å Norrlands hamnar medelst isbrytning.
§10.
Sedan till Hamnmästaren för prövning remmitterats inkomna anbud å torrfurutimmer avsett
för reparation av den s.k. Pontuskajen hade Hamnmästaren i avgivet yttrande hemställt, att ett
av P.Flodin avgivet anbud i medeltal 25 öre pr kbf måtte antagas och beslöt Hamndirektionen
att i enlighet med Hamnmästarens hemställan antaga det av Flodin sålunda avgivna anbudet
förutsatt att timret vore friskt och rakt och i övrigt lämpligt för sitt ändamål.
§11.
På hemställan av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för en kostnad av 950 kronor
inköpa en klyvsåg för hamnens behov.
§12
Till Hamnmästaren remmitterades en från hamnservisen Karl Friberg inkommen ansökan om
erhållande av ett lönetillägg å 250 kronor från och med år 1916.
§13.
Utanordnades diverse räkningar.

Justeradt den 1/10 1915
Gustaf Burström”

Som ovan
In fidem
Hilding Glimstedt

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 16 september 1915.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Wester, Olsson, Stadsbyggmästaren och
Stadsingenjören.
§90.
Protokollet för de 5 augusti 1915 föredrogs och justerades.
§91.
Hos byggnadsnämnden hade J. Eriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning insätta ett fönster å östra gaveln till boningshuset å tomt n:o 436 i kvarteret Kajan. Vid

föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningnen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§92.
Hos byggnadsnämnden hade fru Hanna Tjelldén anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning inreda tvenne gavelrum i boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret Staren. Vid
föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§93.
Hos byggnadsnämnden hade fattigvårdsstyrelsen anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett svinstall inom s.k. kommunlhemsområdet. Vid
föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen, enär det område, å vilket
byggnaden skulle uppföras, icke enligt nu gällande stadsplan finge bebyggas.
§94.
Hos byggnadsnämnden hade J.O. Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta tillbygga en förstukvist till boningshuset å tomt n:o 151 i kvarteret
Haren. Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§95.
Efter därom gjord framställning beviljades fru Maria Pettersson anstånd till den 1 december
1915 med uppförande av brandmur mot tomt n:o 1 i kvarteret Tjädern.
§96.
Efter därom gjord framställning beviljades fru Maria Hansson anstånd till den 1 augusti 1916
med en del föreskriven målnings och reparationsarbeten å fastigheten n:o 6 i kvarteret Uttern.
§97.
Hos byggnadsnämnden hade fru Hilda Boholm anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingivna ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus av trä å tomt n:o 1 i kvarteret Poppeln.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§98.
Hos byggandsnämnden hade guldsmeden Fritz Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning insätta ett butiksfönster i norra boningshuset å tomt n:o 2 i kvarteret
Rudan. Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§99.
Sedan stadsbyggmästaren anmält att fotografen Oskar Ruthström utan nämndens tillstånd
börjat uppföra en bakugn i uthusbyggnaden å tomt n:o 159 b i kvarteret Torsken, beslöt
nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för åtals anställande emot
Ruthström.
§100.
En av Oskar Ruthström gjord framställning att i uthusbyggnaden å tomt n:o 159 b i kvarteret
Torsken få uppföra en bakugn med villkor att han förbunde sig att utan kostnad för staden

borttaga densamma, då Storgatan komme att framdragas eller senast efter två år, avslogs av
nämnden.
§101.
Sedan stadsbyggmästaren anmält, att ägaren till fastigheten n:o 1 i kvarteret Strutsen låtit utan
nämndens tillstånd insätta tvenne butiksfönster och en butiksdörr i boningshuset vid
Storgatan, beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande.

Justeradt den 6 okt.1915
På nämndens vägnar
Axel Fagerlin”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 20 september
1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, H.K.Brändström, Danielsson, Fernlund, Axel Nilsson,
Sandström, Schultz, J.A.Nilsson, L.Brännström och Lindqvist. Stadsingenjören.
§1.
Tekniska nämnden hade vid sammanträde den 10 nästlidne augusti vid behandling av
Stadsfullmäktige återremiss den 3 juni 1915 av ärendet rörande anordnandet av ett
egnahemsområde för Statens Järnvägars verkstadspersonal i Notviken beslutat att hänskjuta
ärendet till samfällda Drätselkammarens avgörande. Sedan vid ärendets föredragning
Tekniska nämndens i saken förda protokoll blivit uppläst, meddelade distriktschefen Schultz,
att Kungl. Järnvägsstyrelsen i skrivelse till Distriktsförvaltningen dels förklarat sig fortfarande
villig att biträda en eventuel överenskommelse angående utbyte av mark för verkstadspersonlens egna hem vid Notviken på de villkor, som i Tekniska nämndens förenämnda protokoll
relateras dels att för den händelse Drätselkammaren ej skulle anse sig kunna hos
Stadsfullmäktige till antagande tillstyrka Statens Järnvägars ifrågavarande förslag oförändrat,
förhandling om eventuells ändringar i detsamma skulle ske mellan Distriktsförvaltningen och
staden, med bemyndigande för Förvaltningen att därvid träffa för Statens Järnvägar bindande
avtal i frågan. Vid ärendets behandling antecknades att Statens Järnvägars förenämnda förslag
daterat den 2 nästlidne juni, innebär ett utbyte av mark för verkstadspersonalens i Notviken
egna hem på sätt och villkor att den tilltänkta egnahemskolonien vid Gammelstadsviken blir
förlagd å ett område om 223514 kvm söder om järnvägsverkstaden enligt bilagd karta,
förbindande sig Stadsfullmäktige därvid att av angivna område tillhandahålla Statens
Järnvägar mark i mån av behov till byggnadstomter åt verkstadspersonalen till ett pris av 35
öre pr kvm, dock under förutsättning att Järnvägen inom ett år efter beslutets fattande gör ett
första inköp av egnahemstomter för sammanlagt minst 10000 kronor, men i övrigt med
samma skyldigheter för staden, som angivits i Stadsfullmäktiges beslut av år 1907 beträffande
anordnandet av vägar samt vatten- och avloppsledningar inom området. Sedan vidare
antecknats att Tekniska nämndens i första hand förordade alternativ till frågans lösning endast
i en punkt skiljer sig från förenämnda av Statens Järnvägar framlagda förslag, i det nämnden
yrkar att Järnvägen verkställer ett första inköp av tomter för minst 15000 kronor, då däremot
Järnvägen håller före att förstahandsinköpet skall begränsas till 10000 kronor, beslutade
Drätselkammaren att med remisshandlingarnes återställande föreslå Stadsfullmäktige att
antaga förenämnda av Statens Järnvägar framlagda förslag till utbyte av egnahemsområde,
men att Stadsfullmäktige i samband med detta beslut ville hemställa hos

Distriktsförvaltningen att Förvaltningen vill på följande skäl öka det första inköpet av tomter
med 5000 kronor. Då Stadsfullmäktige år 1907 fattade sitt beslut i den föreliggande frågan
beräknades säkerligen, att staden genom beslutet icke skulle ådraga sig några direkta
kostnader utan snarare göra en smula vinst på saken. Det visar sig emellertid nu att även vid
ett fullständigt utbyggande av 1907 års egnahemsområde liksom ock av det nu föreslagna
området stadens kostnader överskrida den ersättning, som Stadens Järnvägar skola lämna
staden, dels ock att ett fullständigt utbyggande icke är att på längt när förvänta, varigenom
staden får under lång tidsföljd ligga ute med ett ytterligare avsevärt räntelöst kapital. Då
Statens Järnvägar vidare icke förrän efter c:a 8 år tagit stadens utfästelse i anspråk och
därigenom direkt avsevärt ökat stadens kostnader för anläggningen samt tillika genom utbytet
ett ur alla synpunkter betydligt fördelaktigare egnahemsområde ställes till Järnvägens
disposition, vill Drätselkammaren hysa förhoppning att Statens Järnvägar ville medverka
därtill att förstahandskostnaden ungefärligt delas mellan Järnvägen och staden, vilket ernås
om Distriktsförvaltningen ville besluta sig för att öka förstahands- inköpet av tomter till
15000 kronor. Drätselkammaren beslutade vidare hemställa att Fullmäktige ville besluta att
inköpa de enligt Tekniska nämndens protokoll av E.A.Johansson, J.Olsson och Lina Linder
enligt anbud med däri innefattande villkor och förbehåll erbjudna områdena för ett
sammanlagt pris av 28975 kronor 36 öre samt att hos Kungl Maj:t göra underdånig
framställning om tillstånd att få till Statens Järnvägar med äganderätt upplåta mark av
vretarne n:o 686,687,688,689,694,695,696,697,698,707 och 738 eller det område, som ligger
emellan en å vidlagd karta dragen röd linje och verkstadsområdet.
§2.
Beslutade Kammaren att protokollet skulle justeras av ordföranden, vice ordföranden och herr
Fernlund.

Justeras:
A.Ljungberg
H.K.Brändström
Herman Fernlund”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 september 1915.
Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson, Hellstén och Åhrström.
§1.
Protokollen för den 27 och 30 juli samt den 16 augusti 1915 föredrogos och justerades.
§2.
Beslöt nämnden uppdraga åt stadskamreraren att utanordna alla ordinarie avlöningslistor för
under nämnden lydande tjänstemän.
§3.
Sedan nämnden vid sammanträde den 27 juli 1915 uppdragit åt sin sekreterare att inkomma
med yttrande över en av hälsovårdstillsyningsmannen V. Oskarsson gjord anhållan att få
komma i åtnjutande av lön i enlighet med den av Stadsfullmäktige år 1912 fastställda
lönestaten, anförde nu sekreteraren nu följande. Oscarsson hade i likhet med övriga stadens
befattningshavare varit berättigad att redan f.o.m 1912 års början uppbära lön enligt

ovannämnda lönestat, men hade vägrar ingå på densamma, huvudsakligast av den anledning,
att han ansåg sig berättigad att få uppbära den i lönen inräknade hyresersättningen, 400
kronor, kontant i stället för att i enlighet med lönestaten åtnjuta bostad in natura. Sedermera
har
Oscarsson
till
nämnden
ingivit
förslag
till
särskild
lönestat
för
hälsovårdstillsyningsmannen, men har nämnden hos Stadsfullmäktige hemställt, att 1912 års
stat måtte äga tillämpning på honom, varvid dock särskild ersättning, av nämnden föreslagen
till 200 kronor, borde beredas honom för den kommunla yrkesinspektionen. Vid sammanträde
den 26 mars 1915 beslöto också Stadsfullmäktige i huvudsaklig överensstämmelse härmed,
men höjde arvodet för yrkesinspektionen till 300 kronor, varjämte en årlig ersättning av 50
kronor för fosterbarnstillsynen, vilken icke ansågs tillhöra den egentliga tjänsten, tillerkändes
honom. Enligt bestämmelse i det av Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda
lönereglementet är befattningshavare skyldig skriftligen förbinda sig att underkasta sig de
villkor och bestämmelser, som finnes upptagna under §§ 1 – 13 av nämnda reglemente, för att
den nya lönestaten skall kunna vinna tillämpning på honom. Då Oscarsson emellertid först
den 26 juni 1915 förklarat sig vilja övergå till den nya lönestaten, kan detta givetvis ej verka
retroaktivt från 1915 års början. I Stadsfullmäktiges ovan omförmälda beslut av den 26 mars
1915 finnes ej heller något, som kan ge stöd åt en sådan uppfattning. Övergången till ny
lönestat skulle i stället räknas från den 27 juli 1915, då Oscarssons skrivelse inkom till
nämnden. Någon restitution av erlagda belysningsavgifter skulle då ej heller ifrågakomma,
enär någon dylik avgift för tiden efter maj månads utgång icke uttagits. Oscarsson har på egen
begäran beviljats avsked från tjänsten f.o.m. den 1 juli 1915 och hans sedermera gjorda
framställning att få återtaga sin avskedansökan har ännu ej av nämnden behandlats, utan på
Oscarssons eget förslag uppskjutits, till frågan beträffande en del av herrar Hellstén och
Oscarsson anmärkta brister i epidemisjukhusets skötsel blivit av nämnden slutbehandlad.
Huruvida Oscarsson under sådana förhållanden f.n. kan betraktas som ordinarie
befattningshavare och berättigad till lön enligt 1912 års stat, kan möjligen vara tvivelaktigt
och fordra särskild prövning. Skulle nämnden av en eller annan anledning anse sig sakna
befogenhet att utan vidare annullera Oscarssons avskedsansökan, men sedermera ånyo
anställa honom såsom ordinarie befattningshavare, kommer en sådan åtgärd givetvis att
inverka på hans tjänsteårsberäkning och följaktligen på rättigheten att redan nu komma i
åtnjutande av ålderstillägg. En anledning härav beslutade nämnden uppdraga åt sekreteraren
att tillskriva Oscarsson med förfrågan, huruvida han önskade, att hans framställning att få
återtaga sin av nämnden beviljade avskedsansökan måtte av nämnden ofördröjligen behandlas
och skulle ärendet vila i avvaktan å Oscarssons svar härå.
§4.
Till handlingarna lades:
1:o Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, § 17, ang. inköp av en del inventarier av
f. vaktmästaren C.f. Johansson,
2:o Stadsfullmäktiges protokoll den 20 augusti 1915, § 27, ang. inköp av diverse inventarier
till epidemisjukhuset.
§5.
Sedan magistraten anmodat nämnden att före den 15 oktober 1915 inkomma med uppgift å de
åtgärder nämnden kunde finna skäligt vidtaga i anledning av de anmärkningar förste
provinsialläkaren i sin årsberättelse för år 1915 framställt beträffande renhållning och andra
förhållanden inom staden, beslutade nämnden remittera ärendet till stadsläkaren för yttrande.

§6.
Till handlingarna lades en anmälan från vagnkarl A. Johansson, att han som fosterbarn tagit
gossebarnet Axel Georg Johansson, född den 24 nov 1914.
§7.
En av Konungens Befallningshavande i länet till nämnden överlämnad anmälan från C.P.
Rosenflykt rörande en del olägenheter, som skulle vållats därav att handlanden Frans Dahlén
dreve matvaruaffär i förening med lumphandel, överlämnades till ordföranden för yttrande.
§8.
Till Stadsingenjören remitterades en av A.B. Öberg gjort ansökan att i fastigheten n:o 1 i
kvarteret Räven få inmontera 4 à 5 vattenklosetter.
§9.
En framställning från tillsyningsmannen V. Oscarsson att få komma i åtnjutande av
hyresbidrag för den tid han på grund av pågående reparationsarbeten varit utestängd från sin
bostad remitterades till Drätselkammaren med anhållan att stadsbyggmästaren måtte avfordras
förklaring med anledning av det sätt, varpå reparationsarbetena bedrevos.
§10.
På därom gjord framställning beviljades t.f. hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson
ledighet under tiden 10 – 30 september med f. tillsyningsmannen C.M. Rosén till vikarie.
§11.
Tillsyningsmannens rapporter för juli och augusti föredrogos och lades till handlingarna.
§12.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsov.nämnden – se bil.1
Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, postiljonen
A.H.Öberg. vid vite av femtio kronor att hava inom en månad efter härav erhållen del låtit
försätta butiken i snyggt och prydligt skick. Denna paragraf förklarades genast justerad.
§13.
Sedan medicinalstyrelsen infordra nämndens yttrande över förslag till lag angående vattenoch luftföroreningar m.m beslöt nämnden uppdraga åt stadsläkaren att inkomma med förslag
till sådant yttrande.
§14.
Beslöt nämnden att genom kungörelse i stadens tidningar bringa till allmän kännedom
stadgandet i Kungl. Förordningen den 4 sept. 1914 ang. vissa åtgärder mot utredning av
lungsot, om obligatorisk läkareundersökning av personer, som äro sysselsatta i mejerirörelse
eller annan mjölkförsäljningarbete.
Justeradt
F.Rosengren”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl

”Protokoll, vid Luleå stads lönenämnds sammanträde den 24 september 1915.

Närvarande: Herrar Sandström, Tillman, Santesson och Palm.
Herr ordförande meddelade, att herr Falk erhållit kallelse till sammanträdet men ej anmält
förhinder att närvara.
§1.
Efter erhållet uppdrag att avgiva yttrande över en hos Stadsfullmäktige gjord framställning
om lönereglering för brandkårens befäl hade lönenämnden vid sammanträde den 22 mars
innevarande år uppgjort följande förslag till lönestat för brandchefen.
”Arvode-------- kr.2300:- varav 1200 kr. kontant, 800 kr beräknat värde av fri bostad om 4
rum, 1 hall, vindsrum å gaveln samt ett annat vindsrum med takbelysning samt 300 kr.
beräknat värde av vedbrand och lyse. Två ålderstillägg efter resp. 5 och 10 års tjänst å 150 kr.
Begynnelsearvodet fördelas sålunda att 1650 kr utgör lön och 650 kr tjänstgöringspengar.
Ålderstilläggen hänföras till lön. Såsom villkor för erhållande av denna reglering gäller att
brandchefen i likhet med vissa övriga stadens tjänstemän skyldigkännas att, intill dess
annorlunda kan varda bestämt i avseende å finansieringen, årligen erlägga bidrag, till sin
pensionering med tre procent å innehavande lön. Denna lönereglering skall gälla från och med
den 1 januari 1915, och äger den nuvarande brandchefen rärr att räkna lönetur fr.o.m. 1910.
Rörande brandchefens framställning om pensionens storlek hade lönenämnden ansett ej böra
göra annat uttalande än att fråga härom borde avgöras i samband med bestämmandet för
stadens övriga befattningshavare. Vid ärendet behandling av stadsfullmäktige den 22 april
beslöto fullmäktige med anledning av en från brandchefen till stadsfullmäktige samma dag
inkommen skrivelse att återremittera ärendet till lönenämnden. Uti berörda skrivelse hade
brandchefen hemställt om den ändring i lönenämndens förslag, att de båda ålderstilläggen
måtte höjas til 300 kr. vardera. Då ärendet åter föreslogs till behandling inför lönenämnden,
antecknades efter inhämtade upplysningar följande; nuvarande brandchefens löneförmåner
från hans övriga två av honom själv omförmälda ordinarie befattningar nämligen såsom
gymnastiklärare vid högre allm. läroverket och lantarbetarområdets befälhavare.
Begynnelselönen för gymnastiklärarebefattningen utgjorde 1400:-, vartill komme tre
ålderstillägg á 200 kr efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst. Ullman har uppnått tredje årsklassen
och har således nu 1800 kr. Efter anteckning härav och sedan lönenämnden såsom sin
uppfattning särskilt framhållit, att brandchefsbefattningen måtte anses såsom en huvudsyssla
och ålderstilläggen med hänsyn härtill skäligen ej borde sättas lägre än den i brandmästarens
lönestat ingående två ålderstilläggen som utgjorde vardera 250 kr, beslöt lönenämnden att uti
sitt ovannämnda förslag till lönestat för brandchefen göra den ändringen, att ålderstilläggen
höjde till 250 kronor vardera och att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till förslag med
denna ändring.
§2.
Sedan Stadsfullmäktige den 15 oktober 1914 till Hamndirektionen och lönenämnden
remitterat hamnbokhållaren Berner Fridströms ansökan om löneförhöjning från 2000 kr till
2400 kr och om rätt till tjänsteårsberäkning fr.o.m. år 1910, då han av hamndirektionen
anställdes som biträde å hamnkontoret, hade lönenämnden den 27 januari 1915 till
stadsfullmäktige återlämnat handlingarna i ärendet med det yttrandet, att nämnden ansåge sig
icke kunna fatta beslut i frågan, förrän den från hamndirektionen fått detaljerade uppgifter om
såväl det arbete, som för närvarande utfärdas av hamnmästaren, som detta arbete, vilket för
närv. utfärdas av hamnbokhållaren, samt gränsen mellan dessa befattningshavares olika
uppgifter i förhållande till vars och ens tjänst blivit för framtiden närmare bestämt. Efter
remiss till hamndirektionen hade direktionen till stadsfullmäktige översänt en av
hamnmästaren och hamnbokhållaren undertecknad specificerad uppgift å de arbeten, som för
närv. utfärdas av hamnmästaren och hamnbokhållaren var för sig, och hade stadsfullmäktige

vid sitt sammanträde den 20 maj 1915 åter remitterat ärendet till lönenämnden. Då nu ärendet
åter företogs till behandling beslöt lönenämnden, som ansåg ansökningen i vad den avsåge
löneförhöjningen väl motiverat, å likhet med hamndirektionen tillstyrka ansökningen i denna
del med för Fridström till denna löneförhöjning fr.o.m den 1 januari 1915 men avstyrka bifall
till ansökningar i fråga om ändring av tjänsteårsberäkningen och att således hos
stadsfullmäktige hemställa att hamnbokhållarens lön skall utgå med 2400 kr, räknat
retroaktivt fr.o.m den 1 jan. 1915.
§3.
Till lönenämnden hade stadsfullmäktige till sammanträdet den 20 augusti 1915 remitterat en
av personalen vid staden poliskår hos stadsfullmäktige gjord framställning om ett tillfälligt
dyrtidstillägg för innevarande år med 300 kronor att utgå med 25 kr i månaden från den 1
januari. På uppdrag av en del av stadens lägre tjänstebefattningshavare hade
fattigvårdstillsyningsmannen N.Boman och brandmästaren O.P.Stråhle i skrivelse den 16
innev. sept hos stadsfullmäktige anhållit, att stadsfullmäktige i samband med behandlingen av
polispersonalens av ovannämnda framställning om dyrtidstillägg måtte taga i övervägande,
huruvida icke stadens all övriga lägre befattningshavare, såväl extra som ordinarie personal
borde komma i åtnjutande av samma dyrtidstillägg, som eventuellt komme att beviljas
polispersonalen. Boman och Ståhle hade samtidigt till lönenämndens ordföradne överlämnat
avskrift av sitt ovannämnda till stadsfullmäktige inlämnade skrivelse jämte avskrift protokoll
vid sammanträde med de lägre befattningshavarne den 12 innev.sept. samt anhållit att
lönenämnden måtte upptaga detta ärende till behandling i samband med behandlingen av
polispersonalens framställning. Vid behandling av nu nämnda båda framställningar, beslöt
lönenämnden dels att med överlämnande av handlingen till Magistraten anhålla att
Magistratens yttrande även nämnda framställningar, i vad de ansåg sådana befattningshavare,
som sorterade under Magistraten, dels och att hos stadsfullmäktige hemställa att, för den
händelse jämväl den sistnämnde av de båda framställningarna bleve hänskjuten till
lönenämnden, denna nämnd även måtte få i uppdrag att, i den mån den samme ansåg det
erforderligt, infordrar vederbörande styrelses yttrande i saken.
§4.
Förklarades sammanträdet avslutat; och uppdraga åt herr ordföranden att framdeles bestämma
tid för nästa sammanträde; ock förklarades detta protokoll genast justerat.

Justerat:
P.Sandström”

Som ovan
Vid protokollet
E.Emilén

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 24 sept. 1915
Närvarande: Ordf. Domprosten J.Hansson, hrr K.H.Hultström och M.Lindqvist, fröken Märta
Bucht samt undertecknad sekr. därjämte närvoro lärarna O.Åhrström, M.Hammarström och
E.Brännström samt lärarinnan Anna Sundvall.
§1.
Till sammanträdet hade infunnit sig hustrun Isaksson med sonen Folke, hustrun Hilda Johanna
Sjörling med sonen Einar samt hustrun Johanna Nordin med sönerna Egon och Sigurd. Folke
Isaksson: Enligt polisrapporten av den 5 juli, 9 juli, 11 sept. och 21 sept. detta år, hade Folke
Isaksson gjort sig skyldig till följande större och mindre förseelser: den 9 aug. 1912 tagit

500:- kr ur en rock tillhörig bromsaren Lars Olof Eriksson. Den 16 april 1914 tagit häst och
åkdon från jordägaren Johan Petter Johansson å Mjölkudden samt begivit sig ut på en åktur i
sällskap med gossen Edvin Lindfors. Under sommaren 1913 vid flera tillfällen tagit matvaror
och dylikt, ur åkdon, som varit inställda på handl.Rylanders gård. Den 2 juli 1915 tagit häst
och åkdon från hemmansägaren Karl Johan Sundkvist i Björsbyn samt åkt ut till Bensbyn och
Björsbyn i sällskap med Karl Oskar Johansson, nu intagen å Västbyns skyddshem, tagit
pengar ur kassalådan i fiskaffären, Tullgatan 19. Den 31 aug. 1915 tagit 20 öre från gossen
Sten Arvid Stenudd. Den 10 sept. 1915 tagit 1 kr från flickan Rut Stenudd. Den 20 och 21
sept.1915 tagit halftannat dussin handdukar och en bordduk ur en mangelkorg tillhörig
hushållerskan Lina Lundmark; stulit äpplen vid järnvägsstationen; tagit kaffe, brödrester m.m
från borden i saluhallens kafé; tagit en tobakspipa som försålts för 15 öre; tagit en portmonnä,
hade dock genast lagts tillbaka, då folk fanns i närheten; tagit 1:50 ur en bordslåda i en byrå
på en ångbåt; tagit en portmonnä med 9:25 kr från ett bord på en bogserbåt, givit sig ut på
åktur med en häst och vagn, som dock snart återtagits av ägaren; tagit en säck potatis och
tjuvlånat en kärra, på vilken potatislådan fraktats till hamnen då försöken att sälja potatisen
misslyckats, ställdes kärran vid Jägers magasin; tagit fast två st. hundar, av vilka en dresserats
till att tjäna som vakthund under natten som tillbringats i en lekstuga. Under båda dessa dagar
hade Folke Isaksson haft sällskap med Einar Sjörling och under den 21 delvis med Sigurd och
Egon Nordin. Dessutom hade Folke Isaksson erkände sig ha begått samtliga de i
polisrapporten ovannämnda förseelserna samt fann efter långvarigt nekande och flerfaldiga
försök att svänga sig för gott att erkänna att han begått det ovannämnda inbrottet i automaten,
då vid ca 6 kr tillgripits, samt att han genom att låta de stulna pengarna gå genom automaten
medan lådan var öppen, ”köpt” choklad m.m. dessutom erkände han sig ha slagit sönder ett
stort antal stenplattor i Folkets park. – Enligt rapport från Folkets park ca 200 st. – Vid ett
tillfälle under hösten 1914 han tillsammans med Karl Oskar Johansson tagit ett par galoscher
från seminariet och en psalmbok på läroverket. Galoscherna hade försålts till fru Sellén för 15
öre men psalmboken hade genast återtagits av ägaren, en elev vid läroverket. – Vid inbrottet i
automaten hade gossen Gunnar Gustavsson, son till arb. John Nestor Gustavsson, varit med
och fått 1,07 kr av de stulna pengarna. Folke Isaksson hade använt pengarna till inköp av
kaffe, godsaker och cigaretter samt i någon mån delat med sig till kamrater. Folke IsakssonLammi är född den 2 mars 1905 och son till arb. Isak Arvid Isaksson-Lammi. Ejnar Sjörling,
som sedan förut varit inkallad hos barnavårdsnämnden, hade vid sammanträde den 27 april
1915 och därvid erhöll varning för medhjälplighet i stölder, erhåller sig ha varit med Folke
Isaksson-Lammi den 20 och 21 sept. och varit honom behjälplig vid de allra flesta av de
förseelser som begåtts. Under förhöret framkom, att Ejnar Sjörling, som försålt 26 ex av
Norrbottens-Tidningen, lämnat tidningsbuntarna som skulle räkna hur mycket det var. Folke
hade dock behållit pengarna och lämnat Ejnar endast 45 öre, vilket erkändes av Folke efter en
stunds ihärdigt nekande. På kvällen den 21 hade Ejnar och Folke köpt tre biljetter till Boden,
dit de skulle i sällskap med Sigurd Nordin. De komme dock inte med tåget utan finge stanna i
staden. Ejnar Sjörling är född den 18 feb 1905 och son till arb. P-O Sjörling. Sigurd Nordin
erkände sig ha varit i gossarna Isakssons och Sjörlings sällskap tisdagen den 21 dennes varvid
han varit dem behjäplig vid stölden av potatissäcken. Däremot förnekade han, att han mottagit
några pengar. Ejnar Sjörling, som inför polisen uppgivit, att Sigrid Nordin fått pengar,
medgav nu att han farit med osanning. Egon Nordin hade varit de båda gossarnas sällskap på
e.m. den 21, varvid han låtit bjuda sig på biograf m.m. samt mottagit 1:10 kr i pengar. Av
dem hade dock kr 1:05 återlämnats på polisstationen. Han erkände sig vara starkt begiven på
cigarettrökning och förklarade sig ofta av andra ha mottagit pengar för inköp av cigaretter.
Modern medgav att hon visste att pengarna användes på detta sätt. Gossarna Nordin äro söner
till för sedlighetsbrott straffade arb. J.G. Nordin. Egon är född den 11 feb 1901 och Sigurd
den 5 juli 1905.

§2.
Med stöd av vad som under förhöret framkommit beslöt barnavårdsnämnden låta skilja
gossen Folke Axel Isaksson-Lammi från hemmet och söka inträde för honom i skyddshem för
vanartade barn.
§3.
Nämnden beslöt skilja gossen Ejnar Sjörling från hemmet och utackordera honom i enskilt
hem,
§4.
Nämnden beslöt låta skilja gossarna Egon och Sigurd Nordin från hemmet och utackordera
dem i enskilt hem. Som stöd till detta beslut skulle till protokollet antecknas icke endast, att
gossarna varit behjälpliga vid en del av de stölder som begåtts av Folke Isaksson och Ejnar
Sjörling utan också, att hemmet är av den beskaffenhet, att barnen uppenbarligen blivit redligt
försummade, och att någon ändring till det bättre kunde den närmaste tiden icke heller vara att
förvänta. Fadern befinner sig f.n. på straffanstalt och modern, som för övrigt för ett
oordentligt levnadssätt, vistas hela dagarna borta på arbete.
§5.
Till sammanträde hade infunnit sig skomakaren J.O. Wennberg med sonen Edvin Oskar
Fabian, född den 21 jan 1904, och arb. A.K. Nilsson med sonen Bror, född den 25 dec 1903.
Enligt polisrapporten av den 16 sept. 1915 hade gossarna Edvin Wennberg och Bror Nilsson
den 13 e.m, brutit sig in i ett salustånd i Folkets park och ur en där befintlig låda tillgripit sig
6:20 kr och den 14 december stulit mat ur en matkorg, som tillhörde arb. Hedström från
Stockholm samt slagit sönder en i korgen befintlig kaffepanna. Dessutom hade Edvin
Wennberg från olika fastighetsägare i staden tillgripit nycklar. Gossarna erkände, vad som
lagts dem till last. Dessutom erkände Wennberg, att han söndagen den 19 dennes tagit en
mängd tomma patronhylsor ur ett stängt skjul på skjutbanan i avsikt att sälja dem till någon
skrothandlare. Då stölden blivit upptäckt, hade dock hylsorna återburits till skjutbanan. Till
protokollet skulle antecknas, att Edvin Wennberg såväl vid förhören å polisstationen som
inför överläraren visat synnerligen liten lust att hålla sig till sanningen.
§6.
Nämnden beslöt låta skilja gossen Edvin Wennberg från hemmet och utackordera honom i
enskilt hem.
§7.
Gossen Bror Nilsson erhöll av ordf en allvarlig varning, varjämte överläraren erhöll ni
uppdrag att tala med fadern om lämpligheten att utackordera gossen.
§8.
Enligt polisrapport av den 23 jul 1915 hade gossen Henning Sören Hjalmar Öström, född den
9 febr. 1904 och son till hamnarbetaren Hjalmar Öström, den 21 i samma månad tagit en
klocka från gossen Torsten Englunds kläder medan denne badat i kallbadhuset.- Överläraren
meddelade att gossen Öström av honom erhållit varning och aga, och beslöt nämnden låta vid
detta bero samt att införa gossen i den längd, som finns i § 22 i barnavårdslagen.
§9.
Överläraren meddelade, att han preliminärt träffat överenskommelse med hr G.Åström i
Persön, att hos honom utackordera gossen Linus Barmberg, skulle erhålla avgång utgång från

folkskolestadgans § 48 samt att ersättningen för Bramberg skulle utgå med 50 kr, per år.
Nämnden besöt godkänna överenskommelsen i de delar; densamma fick under nämndens
beslutande rätt.
§10.
Enligt utdrag ur protokollet, hållet inför Kungl.Bef.de i Norrbottens län den 26 juli d.å hade
malmarbetaren F.O.Johansson och hans hustru samma dag förklarat sig icke längre motsätta
sig barnen Alfrida Engberg och Karl Öström skiljande från hemmet och överlämnades till
uppfostringsanstalt. – Nämnden beslöt lägga protokollsunderlaget till handlingarna.
§11.
Nämnden beslöt göra framställningen hos stadens skrothandlare, att ej göra affärer med
minderåriga och cigaretthandlande att ej till dem sälja cigarrer och cigaretter.
§12.
Fröken Märta Bucht erhöll i uppdrag att göra framställningar hos stadens kaféidkare i avsikt
att åstadkomma en ändring till det bättre i fråga om minderårigas vistande å kaféer.
§13.
Överläraren erhöll i uppdrga att rådgöra med stadens tidningar i avsikt att åstadkomma bättre
ordning ifråga om minderårigas anställande som tidningsförsäljare och tidningsbud.
§14.
Överläraren erhöll i uppdrag att bringa nämndens vid detta sammanträde fattade beslut i
verkställighet.
§15.
Till protokollet skulle antecknas, att nämnden den 26 juni d.å,. beslutat beträffande Frida och
Karl Oskar Johansson att i avgivna påminnelser förklara att barnavårdsnämnden saknar
anledning att vidare yttra sig i ärendet, och ”beträffande Nancy Nicolina Lindqvist att ansökan
skulle göras om inträde å Sandsträsks sanatorium”, varvid nämnden skulle ansvara för
betalningen samt den 17 juli d.å., att Syster Johansson skulle intagas i diakonianstaltens
skyddshem Fristad.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 28
september 1915.
Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Fernlund, J.A.Nilsson och L.Brännström.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 6 innevarande september.
§2.
Distriktlantmätaren L.Brännström hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att
kartläggningen av Luleå stads mark å Stadsön vid Gammelstad och i samband därmed
uppgång av gränserna mot övriga jordägare utsatts att börja måndagen den 4 oktober 1915

kl.10 f.m. med sammanträde å Järnvägskaféet vid Gammelstad station. Vid föredagning av
detta ärende beslutade nämnden att till stadens ombud att vid nämnda och kommande
sammanträden bevaka stadens rätt utse stadsingenjören E.Kinnman; att uppdraga till
stadsingenjören att ombestyra att hantlangare finnas att tillgå vid förrättningen samt stakar till
linjenätets uppgång samt att kartläggningen skulle utföras i skalan 1.2000, denna del genast
justerat; och skulle utdrag av detta protokoll tjäna Kinnman såsom fullmakt.
§3.
I skrivelse till drätselkammaren hade vägbyggnadsdirektionen för vägen Luleå-SvartöstadenHertsön anhållit om medgivande för direktionen att i stadens sandgrop å Svartön uttaga s.k.
bindjord till vägen till Svartöstaden för den del, som faller inom Neder-Luleå område. Sedan
stadsingenjören vid ärendets föredragning avstyrkt ansökningen på skäl, att sandgropen i
fråga vore den enda plats, där lämplig för stadens eget behov, beslutade nämnden att avslå
vägdirektionens anhållan.
§4.
Sedan H.A.Hornberg inkommit med ritning till det uthus, han i till drätselkammaren ställd
ansökan anhållit få upphöra, beslutade nämnden att remittera ansökningen till stadsingenjören
med uppdrag att efter samråd med stadsbyggmästaren inkomma med yttrande i ärendet.
§5.
Sedan hälsovårdsnämnden i översänt protokollsutdrag anhållit, att drätselkammaren ville
avfordra stadsbyggmästaren förklaring med anledning av det sätt varpå reparationsarbetena i
hälsovårdstillsyningsmannens bostad i köttbesiktningsbyrån bedrivits, beslutade nämnden att
remittera ärendet till stadsbyggmästaren för yttrande.
§6.
B.Petterssons från Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterade ansökan om tillstånd
ombyggnad och flyttning av ett uthus å vreten n:o 665 a remitterades till stadsingenjören för
yttrande.
§7.
Föredrogs och bordlades jägmästarne i Bodens revir skrivelse till drätselkammaren med
begäran om bidrag av Luleå stad för inköp av en motorbåt för revirets räkning.
§8.
Stadsingenjören hade till drätselkammaren insänt ett av honom uppgjort nytt förslag till plats
för instrumenteringen i pumpstationen, i vilket förslag densamma skulle förläggas till
verkstadsrummet, men anordningen i maskinsalen i övrigt i huvudsak följa den förut
godkända ritningen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till
stadsingenjören att hos entrepenören efterhöra, om ändringen skulle medfölja någon ökad
kostnad och i så fall vilken kostnad; och skulle nämnden sedan svar ingått på nästkommande
sammanträde besluta i ärendet.

Justeradt 4/10 1915
H.K.Brändström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 29 sept.
1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Edström och Lindqvist, Stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 13 innevarande september.
§2.
Folkskolestyrelsen hade genom protokollsutdrag anmält till drätselkammaren att, då den s.k.
småkoks, som av kammaren inköpts, vid de prov, som av styrelsen anordnats, visat sig
fullkomligt oandvändbar till eldning såväl i ugnar som i ångpanna, styrelsen icke ansåg sig
kunna mottaga detta koksparti, som utgjorde 2/3 av den levererade koksen. Vid föredragning
av detta ärende meddelade vidare stadsbyggmästaren, att ifrågavarande småkoks även visat
sig oandvändbar för stadshusets lågtryckspanna. Med anledning härav beslutade
Ekonominämnden att omedelbart göra anmälan till leverantören, AB Luleå kol - &
materialaffär, att 2/3 av det av bolager levererade bokpartiet, bestående av kokstybb, vore
odugligt till bränsle enligt vad proveldning utvisade och leveransen sålunda icke blivit på
avtalat sätt fullgjord, varför drätselkammaren anhåller att den odugliga koksen måtte återtagas
och kammaren återfå den del av köpeskillingen, som belöper på det odugliga partiet.
§3.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll behandlade ärende meddelade
stadsingenjören att hamnmästaren förklarat sig villig att för hamnens räkning övertaga den till
bränsle odugliga koksstybben till ett pris av 1 kr. pr hk; och uppdrog nämnden med anledning
härav till stadsingenjören ett av Hamnmästaren begära bindande anbud i saken från hamnens
sida.
§4.
Fattigvårdsstyrelsen hade med åberopande av rådande bostadsbrist, i det en mängd fattiga
familjer, som äro utan lägenheter, vänt sig till fattigvården, utan att utrymme finnes att bereda
dem åt fattiggården, som redan är strängt anlitad, i skrivelse till drätselkammaren hemställt,
att kammaren ville hos hamndirektionen utverka uppskov med borttagandet av den s.k.
Bodellska villan samt ställa densamma till styrelsens förfogande för skrivelsen angivet
ändamål. Sedan antecknats, att drätselkammaren enligt kontrakt förbundit sig att borttaga
byggnaden i fråga från tomten senast den 1 nästkommande november, beslutade
Ekonominämnden under förutsättning att hamndirektionens tillstånd till byggnadens
kvarstående å tomten kan utverkas att ställa Bodellska villan till fattigvårdstyrelsens hyresfria
disposition, så länge hamndirektionen medgiver att densamma får kvarstå på platsen mot det
villkor, att styrelsen vidkänner sig och ansvarar för alla under upplåtelsetiden på fastigheten
belöpande onera och omkostnader, ävensom sådana, som kunna bliva en följd av behövliga
ändringar av inredningar; och fritog sig drätselkammaren från allt ansvar för byggnadens
beboelighet. Nämnden beslutade vidare att utdrag av detta protokoll skulle tillställas
fattigvårdsstyrelsen och hamndirektionen.
§5.
Sedan Luleå stads lifsmedelskommitté till drätselkammaren översänt en till Stadsfullmäktige
ställd skrivelse med anhållan att på i densamma anförda skäl en nedsättning å priset å stadens
vetemjöl måtte beslutas till belopp, som svarar mot nedsättningen å vetemjöl hittills eller

framdeles enligt överenskommelsen mellan regeringen eller statens lifsmedelskommission å
ena och kvarnföreningen å andra sidan, beslutade ekonominämnden att till Stadsfullmäktige
översända kommitténs skrivelse med hemställan om bifall till framställningen.
§6.
Som f. hamnkapten A. Wolff icke kunnat förmås att godvilligt betala sin skuld till stadens
gatuarbeten, kr.26:50, beslutade nämnden uppdraga åt stadskassören J.O.Dahl eller den han i
sitt ställe förordnar att på laglig väg utöka stadens fordran, och skulle utdrag av detta
protokoll i sådant avseende lända honom till fullmakt.
§7.
Samtliga §§ i detta protokoll förklarades genast justerade.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”
”Protokoll, fördt vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 29 sept. 1915.
Närvarande: C.Lindgren, Jonsson, J.Lindgren, fru Sundström, fru Johansson och fröken
Sundberg samt undertecknad.
§1.
Föredrogs från särskilda komiterade utarbetadt förslag rörande insättande af en kommunal
vedgård (bil.A.) och beslöt styrelsen bifalla hvad komitén däruti föreslagit. Denna paragraf
förklarades genast justerad.
§2.
Styrelsen beslöt godkänna såsom understöd för oktober månad de belopp som af de olika
distriktsråden föreslagits, slutande för 1:sta distriktet å kronor 402:80
2:dra distriktet å kronor 295:16
3:dje distriktet å kronor 359:95
4:de distriketet å kronor 266:§3.
Listan öfver på annan ort vistande understödstagare, slutande å kronor 120 godkändes. Till fru
Maria Nilsson, Korsträsk, beslöts ett understöd af 20 kronor.
§4.
Tillsyningsmannens rapport öfver extra understöd under september månad, slutande å kr
495:52, lades med godkännande till handlingarna.
§5.
Anbud å leverans af matvaror m.m. till understödstagare och till fattiggården skulle infordras
till den 15 oktober, att gälla för tiden 1 november 15 – 30 april 1916.
§6.
Beslöt styrerlsen att låta afhämta sinnesjuke Karl Gustafsson från Göteborg, för hvilken
inträde skulle sökas vid Piteå hospital.

§7.
I anledning af en från Alnö fattigvårdsstyrelse inkommen skrifvelse rörande förhöjt understöd
från 15 till 20 kronor per månad från 1 oktober i år till 1 juni nästa år till Sofia Emerentia
Hellman, beslöt styrelsen godkänna nämnda framställning.
§8.
Från fru Marie Åhrström hade inkommit skriftlig anhållan om befrielse för henne att erlägga
sin skuld till fattigvårdstyrelsen för resterande vårdkostnader för hennes aflidne man. Sedan
antecknats att skuldbeloppet var 139:95 kronor, beslöt styrelsen bifalla fru Åhrströms
begäran.
§9.
Föredrogs följande rapport från vaktmästaren vid fattiggården:
Inkomna:
1 – 9 Lindfors, Edvin
1 – 9 Bergman, Karin
17 – 9 Drugge, Elisabeth
17 – 9 Stenberg, Arvid
Utgågna:
16 – 9 Larsson, Anton ( till hospital )
16 – 9 Hedgren, Hedvig ( till hospital )
19 – 9 Stenberg, Arvid
28 – 9 Eriksson ( till Hälsan )
28 – 9 Drugge, Elisabeth ( till Hälsan )
Inkomster:
Af manliga understödstagare utf. arb. 40:50
Af kvinnliga ”
”
69:Kr. 109:50
§10.
Ett protokollsutdrag från byggnadsnämnden föredrogs och lades till handlingarna.
§11.
Från Kungl. Telegrafverket hade ingått uppsägning telefonabonnemangskontrakt gällande för
n:r 124.
§12.
Listan öfver för utackorderade barn utgående utackorderinsgarvoden, för 3.dje kvartalet,
slutande å kr.1784:- kronor godkändes.
§13.
För förklaringars och påminnelsers afgifvande öfverlämnades till sekreteraren följande mål
rörande.
Hilda Sofia Berggren
G.A.Sundqvist
Ottilia Sundqvist
Herman Burman
Per Richard Ljungberg, barn
Isak W. Granbom
Ferd.Nilsson

§14.
Till handlingarna lades Kungl.Kammarrättens utslag den 6 augusti 1915 rörande Isak W.
Granbom och Kungl. Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag den 7 aug. 1915 rörande
Brita Erika Gran.
§15.
Från fastighetsbolaget Brage inkomna räkning å resterande hyra från Abraham Enqvist å kr.
12:- godkändes till betalning.
§16.
Styrelsen godkände åtgärden att hos drätselkammaren begära få disponera s.k. Bodellskyrkan
för uthyrning åt en del husvilla i samhället; och uppdrogs åt utskottet och tillsyningsmannen
att ordna med uthyrningen och hvad i öfrigt stod i samband med lägenheternas
iordningställande.

Justeradt:
Alfr.Gullberg, ordf.
M.Sundström
Bror Johansson”

Som ofvan
Alfr. Gullberg
e.u.

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 29 september 1915.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Rosengren, Grafström, och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 20 september 1915 föredrogs och justerades.
§2.
Sedan hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson, som den 23 mars 1915 på egen begäran
beviljats afsked från tjänsten f.o.m. den 1 juli 1915, den 29 mars 1915 anhållet att få återtaga
sin afskedansökan, hade nämnden uppdragit åt rådmannen P. Sandström att utreda, huruvida
nämnden kunde upptaga frågan till förnyad behandling. Vid nämndens sammanträde den 31
mars 1915 anhöll Oscarsson, att behandlingen af hans begäran att få återkalla sin
afskedsansökan måtte tillsvidare uppskjutas, hvilken anhållan också af nämnden bifölls.
Sedermera hade Oscarsson, som jämväl inkommit med ansökan att få komma i åtnjutande af
de med tjänsten förenade löneförmåner enligt den år 1912 fastställda lönestaten, den 21
september 1915 hos nämndens sekreterare anhållit, att frågan om återtagandet af hans
afskedsansökan måtte ofördröjligen behandlas. Med anledning häraf beslutade nämnden
meddela herr Oscarsson, att nämnden ansågs sig förhindrad frångå sitt den 23 mars 1915
fattade beslut, hvarigenom Oscarsson beviljats afsked f.o.m. den 1 juli 1915. Nämnden
beslutade vidare att ånyo antaga herr Oscarsson till hälsovårdstillsyningsman f.o.m. den 1
oktober 1915, från hvilken tid alltså 1912 års lönestat på honom skulle äga tillämpning.
Beträffande åter frågan, huruvida Oscarsson för åtnjutande af ålderstillägg finge räkna sig till
godo sin föregående ordinarie tjänstgöring ansåg sig nämnden ej kunna därom besluta, utan
hänvisades Oscarsson att i sådant afseende hänvända sig till stadsfullmäktige. Denna paragraf
förklarades genast justerad.

§3.
En från Konungens Befallningshafvande till nämnden öfversända anmälan från åkaren C.P
Rosenflykt, att handlanden Frans Dahlén bedrefve lumphandel i förening med matvaruaffär
föranledde ej någon åtgärd, sedan länsveterinären upplyst, att lumphandeln bedrefs i särskild
lokal.
§4.
Med anledning af en fråga från byggnadsnämnden öfverlämnad rapport vid inspektion, som af
stadsbyggmästaren och hälovårdstillsyningsmannen förrättats i uthusbyggnaden å tomt n:r 1 i
kvarteret Uttern, hvaraf inhämtades, att där funnes inrymdt ett boningsrum, som vore
högeligen besväradt af vatten, som rann under husets golf från den högre belägna delen af
gården, samt att rummet i öfrigt befunne sig i ett skick, som gjorde detsamma mindre lämpligt
till människoboning, beslöt nämnden förbjuda fastighetens ägare, grosshandlanden N.O.
Lundström, att uthyra lägenheten ifråga till människoboning och skulle densamma vara
utrymd inom en månad efter af detta beslut erhållen del vid vite för Lundström af 50 kronor.

Justeras
F.Rosengren”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 30 september 1915.
Närvarande: Herr vice ordföranden, samt herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Brändström,
Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Algot Lind, Falk, fröken Svensson,
herrar Lindgren, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Widlund,
Forsgren och K.A. Lind, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg,
G.Andersson, Flodmark, Hansson, Sandberg och Gillqvist. Av dessa hade Herr G.Andersson
ej med kallelse anträffats, herrar Westerberg, Flodmark och Gillqvist hade anmält sig
förhindrade att bevista smmanträdet och herrar Hansson och Sandberg voro frånvarande utan
anmält laga förfall.
§1.
Utsagos herrar Fernlund och Nilsson att jämte herr vice ordföranden tisdagen den 5
instundande oktober klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid senaste sammanträdet den 20 nästlidne augusti förda protokoll.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 15 oktober 1914 till Byggnadsnämnden
återremitterat förslaget till ny stadsplan för s.k. Östermalm eller stadsdelen öster om
järnvägen för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt förslag i ärendet, hade
Byggnadsnämndens förslag i ärendet, hade Byggnadsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige
ville besluta: att godkänna det föreliggande förslaget till ny stadsplan för Östermalm med
bibehållande av kvarteret Cedern som byggnadskvarter, men med den ändring, att
Lulsundsgatan framdrages utanför seminarietomtens hörn enligt kartan med streckade linjer
inritad riktning; att i förslaget till byggnadsbestämmelser följande tillägg göres; ”uthus å
tomterna i seminariekvarteret få icke uppföras mot seminariets gräns eller med baksida mot

detsamma utan måste uppföras mot annan granntomt och minst 6 meter från
seminarietomten”; samt att Byggnadsnämnden erhållet i uppdrag att efter förnyade åtgärder
enligt Kungl. Kungöreslen den 31 augusti 1907 ingå till Kungl.Maj:t med underdåning
ansökan om fastställelse å den ändring i stadsplanen, som å kartan angives, inklusive
föreslagen tomtindelning för kvarteren Pilen, Säljen, Häggen, Syrenen, Oxeln, Hasseln,
Cedern och seminariekvarteret. Sedan Beredningsnämnden vid behandling av detta ärende
hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Byggnadsnämnden vid behandling av detta
ärende hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Byggnadsnämnden sålunda föreslagit,
med den ändring att kvarteret Cedern skall bibehållas såsom allmän plats, hade
Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 sistlidne mars återremitterat ärendet till
Byggnadsnämnden för uppgörande av ett alternativt förslag, som mera tog hänsyn till de av
Kungl.Överintendentsämbetet uttalade önskemål och i vilket trafikleden söder och öster om
seminariekvarteret med hänsyn till de dryga kostnaderna för dess anordnande i förhållande till
den därav härflytande nyttan i alla händelser vore utesluten. Uti avgivet yttrande i ärendet
hade stadsingenjören framhållit, att ett förslag enligt det av Stadsfullmäktige senast antydda
alternativ skulle stöta på så gott som oövervinnerliga svårigheter samt att hela
ändringsförslaget är stött på trafikleden omkring seminarietomten, så att ett borttagande av
densamma skulle förhindra staden att på något sätt använda det stora området söder om
seminariet, varefter Byggnadsnämnden beslutit att, innan något alternativt förslag uppgjordes,
lämna Stadsfullmäktige tillfälle att taga del av stadsingenjörens yttrande, i vilket Nämnden för
sin del instämt. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att
Stadsfullmäktige ville fatta beslut i enlighet med Beredningsnämndens förra förslag i ärendet.
Stadsfullmäktige beslöto att återremittera ärendet till Byggnadsnämnden för upprättande av
det utav Stadsfullmäktige den 26 mars 1915 begärda alternativa förslag.
§4.
Sedan Konungens Befallningshavande genom beslut den 17 juli 1915, enär den av
Stadsfullmäktige antagna brandordning enligt sin lydelse är avsedd att gälla även för område
utanför den fastställda stadsplanen, för vilket brandstadgan för rikets städer icke är gällande,
men brandordning för sådant område icke kan fastställas i den för brandordning för
stadsplanlagda område föreskriven ordning, funnit hinder för fastställelse å Stadsfullmäktiges
beslut om antagande av ifrågavarande brandordning, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan
av Beredningsnämnden att återremittera ärendet till Drätselkammaren för uppgörande av
förslag till de ändringar uti brandordningen, som kunde finnas erforderliga.
§5.
August Fredriksson hade uti till Stadsfullmäktige ingiven framställning föreslagit ett
ägoutbyte mellan honom och staden på så sätt, att staden till sökanden avstår den del av
fastigheten n:o 476, som faller inom tomt n:o 4 i kvarteret Gladan mot att sökanden till staden
överlåter motsvarande areal av fastigheten n:o 478, fallande inom Sandviksgatan, allt i
enlighet med ärendet bfogad karta. På tillstyrkan av stadsingenjören hade Drätselkammaren
uti angivet yttrande hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till ansökningen. Vid ärendets
behandling beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
ansökningen.
§6.
På uppdrag av Hamnmästaren hade ingenjören K.Bergman utarbetat förslag till omändring av
fasta lyftkranen vid södra kajen för elektrisk drift, varav framgick, att en komplett anläggning
i driftfärdigt skick enligt programmet kan utföras för 6400 kronor, varvid dock
servisledningen till kranen, vilken inkomemr som jordkabel till fundament, bekostas särskilt

av hamnen. Med godkännande av ingenjör Bergmans förenämnda program av den 25 juni
1915 hade Hamndirektionen beslutit att ingå Stadsfullmäktige med anhållan om ett anslag av
7000 kronor till arbetets utförande. Vid behandling av detta ärende beslöt Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att anvisa anslaget att upptagas i nästa års stat.
§7.
Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå utskänkningsbolags räkenskaper och
förvaltning för försäljningsåret 1914 beslöt Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att för sin del tillstyrka ansvarsfrihet för bolagets styrelse och förvaltning
för det försäljningsår revisionen omfattar.
§8.
Antecknades att herr Hansson under behandlingen av det i föregående paragraf antecknade
ärende infunnit sig å sammanträdet.
§9.
Från Drätselkammaren hade inkommit tvänne protokollsutdrag.
§10.
Sedan Drätselkammaren till Stadsfullmäktige överlämnat en av Lina Linder gjord ansökan att
få utbyta 6615 kvm av henne tillhöriga vreta n:o 447 mot lika stor areal av staden tillhöriga
vretan n:o 418 – 420 och för egen del tillstyrkt bifall till ansökningen under villkor att
sökanden lämnade ersättning till staden för den å det ansökningen på av Drätselkammaren
föreslaget villkor. Som Lina Linder, vilken håller före, att då staden erhåller ett avröjt till
betesmark dugligt område, men avstår endast en stenig skogsmark, bytet borde ske jämt om
jämt, därför icke velat gå in i bytesavtalet, hade Drästelkammaren icke kunnat verkställa
Stadsfullmäktiges ovannämnda beslut. Då emellertid den mark, som ifrågavarande ägoutbyte
avser att tillföra staden, ingår i det område, som är ämnat till egnahemsområde för
verkstadspersonalen, vare sig området överlåtes till Statens Järnvägar eller behålles av staden
för att uppdelas till tomter för ifrågavarande ändamål, hade Drätselkammaren föreslagit, att
Stadsfullmäktige dels vill godkänna det föreslagna ägoutbytet med Lina Linder med
frångående av det av Fullmäktige den 23 mars 1911 satta villkoret, att Linder skall lämna
ersättning till staden för den del å det tillbytta området växande skogen, dels dock besluta att
hos Kungl.Maj:t göra underdåning ansökan att få i byte med fru Linder föryttra ifrågavarande
mark till henne. Vid detta ärendes behandling beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
§11.
Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade stadens livsmedelskommitté med hänsyn
därtill, att priserna å mjöl genom senast träffade överenskommelse mellan regeringen och
kvarnföreningen undergått en betydande sänkning, anhållit om rätt att sänka priset å stadens
mjölparti så mycket under självkostnadspris, som svarar emot sänkningarna genom nu träffad
eller framtida överenskommelser mellan regeringen eller statens livsmedelskommission å ena
samt kvarnföreningen å andra sidan. Uti angivet yttrande hade Drätselkammaren hemställt om
bifall till framställningen. På förslag av Beredningsnämnden beslöt Stadsfullmäktige att
bemyndiga livsmedelskommittén att försälja ifråga varande mjölparti på det för staden minst
förlustbringande sätt.

§12.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Falk föreslagit, att Stadsfullmäktige ville
hos Magistraten anhålla att få del av den utredning, som må hava blivit verkställd med
anledning av Stadsfullmäktiges begäran om undersökning rörande en del anmärkta
missförhållanden å epidemisjukhuset. Stadsfullmäktige beslöt att remittera motionen till
Beredningsnämnden.
§13.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Länstyrelsens skrivelse angående anvisande av medel till understödjande av arbetslösa
inom staden,
2:o) Stadskontorets skrivelse rörande ifrågasatt upphörande av den till staden utgående
bötesersättning;
3:o) Slumsystrarnas begäran om 200 kronors anslag till slumverksamheten, under år 1916,
4:o) O.R. Marklunds anbud å köp av den s.k.stabbgärdan invid Notviken.
5:o) Johan Bloms begäran om avkortning av utskylder;
6:o) Aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning om ägoutbyte m.m;
7:o) Fattigvårdstyrelsens förslag om inrättande av en kommunla vedgård;
8:o) Herr Falks motion om utredning rörande lämpligheten av en kommunal byggnadsverksamhet.
§14.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Folkskolestyrelsens förslag om två e.o. folkskolelärarinnetjänsters förändring till
ordinarie;
2:o) Drätselkammarens framställning angående gäldande av stadens andel i pensionstillägg.
§15.
Till Lönenämnden remitterades en framställning om dyrtidstillägg från stadens lägre
tjänstebefattningshavare

Justerat:
A.Ljungberg
Herman Fernlund
Axel Nilsson”

Som ovan
På Stadsfullmäktiges vägnar
A.Ljungberg

