Protokoll oktober 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 14 september 1917.
§2.
Vidfogande förhörsprotokoll och utdrag ur straffjournal hade brandchefen i skrivelse till
drätselkammaren anmält brandmannen n:r 4 Åberg till bestraffning för upprepad förseelse rörande
frånvaro från vakt, nu senast vid av brandchefen företagen inspektionsalarmering lördagen den 22
sistlidne september.
Sedan brandchefen vidare anmält att Åberg avvikit ur tjänsten den 29 sistlidne september, beslutade
nämnden på förslag av brandchefen bestraffa Åberg med omedelbart avsked från innehavande
befattning vid Luleå stads brandkår.
§3.
I utförligt motiverad skrivelse till drätselkammaren hade brandchefen föreslagit att, då den nuvarande
ambulansvagn till följd av den flitiga användningen börjar bliva uttjänst och väl dyrbar i underhåll,
drätselkammaren ville gå i författning om inköp av en ny ambulansvagn; och föreslog brandchefen, att
kammaren ville antaga ett från E.E.Fromell, Sundsvall, avgivet anbud å leverans av en ambulansvagn
å Kr. 2760:- incl. kälkar, vartill kommer fraktkostnader m.m., c:a 140 kronor, eller tillhopa Kr. 2900:Vid föredragning av ärendet antecknades att, sedan brandchefen avfattat sin skrivelse till
drätselkammaren ytterligare ett anbud inkommit, nämligen från Arvika Vagnfabrik, som erbjöd sig
leverera en ambulansvagn incl. kälkar till ett pris av 2800 kronor förutom frakt och övriga kostnader.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att överlämna brandchefens i ärendet ingivna skrivelse
jämte de inkomna anbuden till stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att för brandkårens räkning inköpa den av E.E.Fromell erbjudna ambulansvagnen
incl. kälkar för ett pris av 2760 kronor samt att för ändamålet anvisa ett belopp av Kr. 2900:§4.
Kungl. Lotsverkets framställning om åläggande för Luleå stad att upplåta tomt åt lotsverket
remitterades till stadskamreraren för yttrande.
§5.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en skrivelse från fortifikationsbefälhavaren i Boden
med förslag till avtal rörande upplåtelse av dispositionsrätt till visst område å Hamnholmsnäset.
§6.
Godkändes upprättat köpekontrakt rörande försäljning till Statens Järnvägar av 16581 hektar,
avsöndrade från 3/64 mantal Björsby n:r 6 i Neder-Luleå socken.
§7.
Föredrogs från magistraten inkommen skrivelse av stadsfullmäktiges protokoll för den 23 augusti
1917 för nämndens kännedom beträffande de i §§ 12, 13, 14, 17, 18 och 20 förtecknade ärenden; och
beslutade nämnden
ang. § 12: att beviljat tillstånd för Kungl.Telegrafverket att på vissa villkor få nedlägga kabelblock och
kablar samt anordna kabelbommar i stadens gator skulle delgivas byggnadskontoret;
ang. § 13: att beviljat anslag av 400 kronor för utförande av en provisorisk vattenledning till tomten n:r
3 i kvarteret Hästen skulle delgivas byggnadskontoret;

ang. § 14: att beviljat tillstånd för Aktiebolaget Stockholms Handelsbank att på vissa villkor få i
fönstret till den av banken i stadshuset förhyrda banklokalen anbringa en dörr skulle delgivas
byggnadskontoret;
ang. § 17: att beviljat anslag av 8300 kronor till belysningsanläggning för Bergvikens samhälle skulle
delgivas byggnadskontoret.
§8.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 23 nästlidne augusti, § 16, beslutat, att endast så tillvida
bifalla ett av drätselkammaren framlagt förslag till ny anordning av gatuplanteringen i Storgatan, att ett
anslag av 1224 kronor beviljas för anskaffande av galler av trä omkring träden samt att uppdraga åt
planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av gräsmattorna i
Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma, beslutade nämnden vid föredragning
av ärendet, att, sedan nämnden i samråd med representanter för planteringsnämnden vid sammanträde
den 3 sistlidne september beslutat att genom fackkunnig arkitekt utarbeta nytt förslag till förändrad
anordning av gatuplanteringen i fråga, anhålla att planteringsnämnden f.n. icke ville gå i författning
om verkställigheten av stadsfullmäktiges förutnämnda beslut.
§9.
Sedan stadsfullmäktige den 23 augusti 1917, § 18, med anledning av ett av drätselkammaren ingivet
förslag att ytterligare låta några av dem, som icke äro ordinarie befattningshavare hos staden, men som
under viss bestämd tid varit stadigvarande anställda i stadens tjänst, komma i åtnjutande av semester i
enlighet med stadsfullmäktiges bestämmelse den 4 november 1914, § 7, härtill lämnat bifall, beslutade
stadsfullmäktige i samband härmed att uppdraga åt drätselkammaren att inkomma med utredning och
förslag om lämpligheten att bevilja semester även åt andra, som lika länge haft anställning vid
elektricitetsverket eller i stadens arbeten i allmänhet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för
verkställande av den av fullmäktige begärda utredningen i ärendet.
§10.
Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll för den 23 augusti 1917, § 19, ang. övertagande av
staden av Luleå Renhållningsaktiebolags fasta och lösa egendom för en köpeskilling av 40000 kronor,
beslutade nämnden
att bestämma tidpunkten för övertagandet av bolagets egendom och verksamhet till den 1 januari
1918, varom bolaget skulle underrättas;
att göra det uttalandet att nämnden anser den lämpligaste formen för övertagandet av
renhållningsverksamheten vara att bilda ett aktiebolag med staden och fastighetsägare inom staden
som delägare; samt
att utse ledamöterna herrar Schultz och Fernlund att i samarbete med Luleå Fastighetsägareförening
upprätta förslag till stiftelseurkund och bolagsordning m.m. samt igångsätta aktieteckningen för det
blivande bolaget; och meddelades de förenämnda kommitterade rätt att anlita jurist för fullgörandet av
det sålunda erhållna uppdraget.
§11.
Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, härstädes, hade med anledning av drätselkammarens den
15 sistlidne september i ärendet gjorda hemställan, att med lågspänningsledningar få korsa Statens
Järnvägar vid Bergviken och Mjölkuddsberget å linjen Luleå-Notviken och att därvid på grund av
svårigheten att anskaffa jordkabel tillsvidare få vid korsningsställena framföra ledningen såsom
luftledning, i skrivelse till drätselkammaren meddelat att från Statens Järnvägars sida intet finnes att
erinra mot ifrågavarande korsningars utförande, innan Kungl. Maj:ts tillstånd därtill erhållits, samt mot
ledningarnes framdragande som luftledning under villkor:
att nådigt tillstånd omedelbart sökes;
att ledningen vid korsningsställena utgöres av 25 kvmm:s lina, upplagd på dubbla isolatorer å kraftiga,
väl stagade eller stagsträvade stolpar;
att vid korsningarna med längs banan framdragna svagströmsledningar anordnas stolpport eller annat
lika betryggande korsningssätt;

att i övrigt gällande bestämmelser för framdragning av elektriska starkströmsledningar inom område
för järnväg iakttagas;
att före anläggningens utförande för godkännande till bandirektören, Luleå, insändes skiss över
korsningarna, angivande stolpars och ledningars avstånd från spåret och längs banan befintliga
svagströmsledningar;
att när så av Statens Järnvägar begäres och senast år 1922 de korsade luftledningarnas ersättas med
under banan förlagd jordkabel;
att de ändringar av anläggningen, som kunna betingas av bestämmelserna i blivande koncession,
omedelbart vidtagas;
samt
att beträffande arbetets påbörjande och anläggningarnas tagande i bruk iakttages vad härom finnes
stadgat i kungörelsen den 31 augusti 1907 angående ändring av nådiga stadgan om elektriska
anläggningar; och skall innan arbetet inom Statens Järnvägars område påbörjas, baningenjören i Luleå
därom i god tid underrättas.
Sedan antecknats att stadskamreraren tillställt byggnadskontoret bestyrkt avskrift av
Distriktsförvaltningens förenämnda skrivelse, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret
att uppsätta underdånig ansökan om erhållande av tillstånd till anläggningarna i fråga.
§12.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande
1:o/ Erik Karlssons anhållan att en stengrund måtte av staden läggas under den del av
mangårdsbyggnaden å tomten n:r 7 i kvarteret Trasten, som vetter mot Stationsgatan;
2:o/ Emma Eklunds anhållan att få köpa byggnaden å fastigheten n:r 449;
3:o/ Stockholms Handelsbanks begäran om tillstånd att vid tillfällen, då så är behövligt, få använda ett
elektriskt värmeelement i bankens lokal i stadshuset.
§13.
Beslutade nämnden att godkänna utarbetade förslag till reglemente för förbrukning av elektrisk ström
och instruktion för elektricitetsverkets entreprenörer med de av nämnden gjorda ändringar.
§14.
Sedan Maria Husberg i skrivelse till drätselkammaren anhållit om ökning av det belopp, som hon fått
sig av drätselkammaren beviljat som byggnadslån, från 2660 kronor till 3000 kronor, beslutade
nämnden att härtill lämna bifall.
§15.
En skrivelse från Gustava Nordberg med begäran att drätselkammaren ville uppsätta nytt staket på
stadens del av tomten n:r 2 i kvarteret Bocken beslutade nämnden att överlämna till byggnadskontoret
för verkställande, i den mån sökandens begäran är berättigad.
§16.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas tisdagen den 2 innevarande oktober
kl. 6 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 oktober
1917.

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell.
Byggnadschefen.
§18.
På drätselkammarens förslag beslutade stadsfullmäktige den 29 mars 1917, § 15, att ställa 10000
kronor till drätselkammarens förfogande för understödjande av produktionen av smålägenheter i form
av lån på billiga villkor. För dessa medel hava fyra lån utlämnats å resp. 1200 kronor, 3000 kronor,
2800 kronor och 3000 kronor; och har medelst dessa stadens understöd frambragts 12 st. lägenheter,
därav 1 st. lägenhet om 2 rum och kök, 2 st. lägenheter om 1 rum och kök och 6 st. lägenheter om 1
järnspisrum med varmskrubb.
Sedan en ny ansökan om erhållande av byggnadslån för uppförande av en bostadsbyggnad om 4 st.
lägenheter om 1 rum och kök inkommit och ytterligare ansökningar i detta avseende helt visst äro att
förvänta, beslutade nämnden vid föredragning av den nu inkomna ansökningen att hemställa hos
stadsfullmäktige, att ett belopp av ytterligare 10000 kronor måtte ställas till drätselkammarens
förfogande för fortsatt understödjande av produktionen av smålägenheter på hittills praktiserade sätt.
Protokollet förklarades vad detta ärende angår genast justerat.
§19.
T.f. föreståndaren för elektricitetsverket, stadsingenjören E.Kinnman hade, då tvist uppstått mellan
entreprenören och beställaren i enlighet med instruktionen för entreprenören vid Luleå stads
elektricitetsverk, § 13, verkställt granskning av Elektriska Aktiebolaget Frams räkning å 4767 kronor
39 öre för utförande av diverse arbeten i stadshuset genom särskild besiktning på arbetsplatsen med
mätningar, uppräkning av materiel och uppskattning av arbetskostnad; och hade granskningen givit det
resultat, att räkningsbeloppet i fråga bör vara 2316 kronor 55 öre i stället för det belopp, som bolaget
debiterat.
Drätselkammaren hade därefter vid sammanträde den 8 augusti 1916, § 33, beslutat att förklara sig
villig dels att utbetala sistnämnda belopp 2316 kronor 55 öre med avdrag av det belopp av 1400
kronor, som drätselkontoret i förskott utbetalat den 21 juni 1915, dels ock att, då dröjsmål med
granskningen av räkningen uppstått på grund av ombyte av föreståndare för elektricitetsverket,
utbetala 5 % ränta å förenämnda belopp 2316 kronor 55 öre med avdrag av 1400 kronor eller å 916
kronor 55 öre f.o.m. den 21 juni 1915 till den dag, då likvid sker.
Med anledning av denna av t.f. föreståndaren gjorda granskning av förenämnda räkning inkom
Elektriska Aktiebolaget Fram den 2 mars 1917 med en skrivelse till drätselkammaren, däri bolaget
förklarar sig villigt att gå med på ett avdrag av 167 kronor 39 öre, i vilket fall räkningen skulle sluta
med 4600 kronor. Sedan denna skrivelse blivit remitterad till t.f. föreståndaren för elektricitetsverket
för yttrande, hade nu byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren med hänvisning till t.f.
föreståndaren vid elektricitetsverket skrivelse den 7 augusti 1916 och med vidhållande av hans däri
gjorda uttalande föreslagit, att drätselkammaren ville dels lämna Elektriska Aktiebolaget Frams förslag
till uppgörelse utan avseende dels ock att icke uttaga det belopp av 5 % å det ursprungliga
räkningsbeloppet, Kr. 238:37, vilket föreskrives i § 13 av instruktionen för entreprenören vid Luleå
stads elektricitetsverk.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med stöd av § 4 av kontrakt emellan Luleå stads
drätselkammare och Elektriska Aktiebolaget Fram av den 6 oktober 1913 till skiljedom hänskjuta
frågan, huruvida § 13 av instruktionen för entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk är tillämplig
i föreliggande fall; och utsågs i detta hänseende rådmannen P.Sandström, Luleå, som
drätselkammarens skiljoman.
§20.
Statens industrikommissions byggnadsbyrå hade med anledning av drätselkammarens skrivelse till
byrån den 12 nästlidne maj i skrivelse meddelat, att enligt byggnadsbyråns förmenande
byggnadskostnaderna för bostadshuset synas väl höga och att byrån därför vill ifrågasätta, huruvida
icke desamma kunde, därest staden begagnar sig av möjligheten att genom byråns medverkan erhålla
cement och järn, något nedbringas; och ville byrån även med avseende på den i Kungl. kungörelsen
lämnade föreskrifter om vinstbegränsning framhålla, att byrån anser sig böra fordra förbindelse från

stadens att ansvara för att den ifrågasatta bostadsbyggnaden så förvaltas, att avkastningen under minst
tio år från det byggnaden tages i bruk ej överstiger viss procent å det nedlagda kapitalet eller ock att de
uppgivna hyresbeloppen ej komma att överstiga de nu betingade.
Sedan byggnadskontoret inkommit med av nämnden infordrat yttrande, beslutade nämnden att
uppdraga till nämndens ordförande och stadskamreraren att till byggnadsbyrån avgiva det av
densamma begärda yttrande.
§21.
Godkändes av stadskamreraren upprättat hyreskontrakt rörande upplåtelse till A.Strand av
strandlägenhet å Pontusudden.
§22.
Godkändes av stadskassören uppgjord ny överenskommelse angående upplåtelse till N.F.Sandberg och
J.Hansson deras nu innehavande fastighet 104,5 ar av vreten n:r 451 å Mjölkudden i Luleå stads
donationsjord emot en avgäld av 3 kronor pr hektar.
§23.
I skrivelse till drätselkammaren hade byggnadschefen anmält, att andre maskinisten vid
elektricitetsverket C.F.Westbom under den tid, han bott i Bergviken och i Mjölkudden såsom
ersättning för elektriskt ljus erhållit fotogén på stadens bekostnad enligt närlagd räkning, upptagande
298 liter för tiden 14 januari 1915 – 9 januari 1917, Kr. 79:06. Fotogénen har han utfått hos Luleå
Ljus- & Fotogenmagasin, under år 1915 172 liter mot rekvisition, utfärdad av elektricitetsverkets
dåvarande föreståndare, ingenjören R.Bergman och under januari 1916 10 liter mot av t.f.
föreståndaren stadsingenjören E.Kinnman utfärdad rekvisition. Sedan t.f. föreståndaren därefter
meddelat Westbom, att han icke ansåg sig utan drätselkammarens medgivande kunna utlämna
rekvisition å fotogén, varför Westbom hade att hos drätselkammaren göra framställning i saken, har
Westbom under uppgift, att rekvisition senare skulle lämnas, fortsatt att i Luleå Ljus- och
Fotogénmagasin uttaga fotogén, utgörande 116 liter.
Efter anteckning härav beslutade nämnden först att betala Luleå Ljus- & Fotogénmagasins räkning å
298 liter fotogén, Kr. 79:06.
Nämnden beslutade vidare att, då föreståndaren vid elektricitetsverket icke ägde befogenhet att tilldela
Westbom fri fotogén,
att ingenjören R.Bergman skall till drätselkontoret inbetala ett belopp, motsvarande kostnaden för den
fotogén, Westbom medelst av Bergman utfärdade rekvisitioner utfått av Luleå Ljus- &
Fotogénmagasin, nämligen 66 liter á 22 öre och 106 liter á 25 öre eller 41 kronor 02 öre;
att stadsingenjören Erik Kinnman, som i egenskap av t.f. föreståndare vid elektricitetsverket medelst
utfärdad rekvisition till Westbom utlämnat 10 liter fotogén därav 8 liter á 27 öre och 2 liter á 28 öre,
skall till drätselkontoret inleverera 2 kronor 72 öre;
att för Westbom, som utan att innehava rekvisition från elektricitetsverket, från ifrågavarande affär
uttagit och tillgodogjort sig 116 liter fotogén, därav 19 liter á 28 öre, 52 liter á 30 öre och 45 liter á 32
öre, skall å till honom utgående avlöning avdragas 35 kronor 32 öre.
§24.
Sedan guldsmeden Fritz Olsson i skrivelse till drätselkammaren gjort framställning om ett avdrag av
50 % på den honom påförda betalningen för övervattensförbrukning, förorsakad av ett söndersprunget
rör, hade byggnadskontoret i av nämnden infordrat yttrande anfört, att sökandens vattenledning såsom
han uppgiver sprungit sönder under betonggolvet i fastigheten åt gatan och vattnet runnit direkt ner i
avloppet, varför sökanden icke kunde känna till förhållandet, förrän rörnätsförmannen upptäckte det
vid mätaravläsningen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på förslag av byggnadskontoret, att, då någon större
vårdslöshet icke föreligger och staden enligt uppgörelsen får sina självkostnader för vattnet ersatta,
lämna bifall till guldsmeden Olssons framställning i ärendet.
§25.

Sedan Oskar Asplund och Sven A.Johansson i skrivelse till drätselkammaren gjort anhållan att erhålla
elektriskt ljus till sina fastigheter vid Björkskatafjärden, hade byggnadskontoret i av kammaren
infordrat yttrande föreslagit, att, då staden beslutat att framdraga elektriska ledningar till Bergvikens
samhälle, erforderlig ledning lämpligast bör dragas från Bergviksnätet att utföras av elektricitetsverket
på sökandenas bekostnad.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till byggnadskontorets förslag med
följande villkor
att sökandena förbinda sig att på egen bekostnad underhålla ledningen samt
att staden berättigas att när som helst övertaga ledningen mot erläggande av ett belopp, som motsvarar
anläggningskostnaden för stolpledningen, varvid staden samtidigt övertager underhållet av densamma.
§26.
Bifölls byggnadschefens begäran att för ordnandet av papper, blanketter m.m. och för arbetet å
byggnaddskontoret anskaffa ett blankettskåp och ett skrivmaskinsbord, blankettskåpet till ett pris av
90 kronor från D.Lindgrens möbelaffär och bordet för ett pris av 39 kronor från Aktiebolaget Agentur.
§27.
Luleå Utskänkningsbolag hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit dels att i bolagets lokaler i
stadshuset nu befintliga klosetter måtte utbytas mot tre vattenklosetter dels ock att renovering av
vattenskadade tak och väggar i kontor och utminuteringslokal måtte utföras.
I av kammaren över framställningen infordrat yttrande anför byggnadskontoret, att, då för inredning av
vattenklosett i skeppsbrokällaren hinder möter, i det luftledning från den ej lämpligen kan uppdragas
genom hotellkafféet och över detsamma liggande lokaler, detta arbete bör anstå, tills frågan om
införande av W.C.-system löses för hela fastigheten, varemot ett utbyte av klosetterna i
kontorslokalerna kan tillstyrkas, i det ventilationen från dessa kan genom ljuskandelabern på terassen
alldeles utan samband med de övriga utföras.
Beträffande vidare de av bolaget begärda reparationerna av den skada, som nedrinnande vatten från
den otäta terassen särskilt vid snösmältning åstadkommit, hemställde byggnadskontoret, att dessa
måtte få anstå, tills möjlighet funnes att erhålla något pålitligt tätningsämne; och föreslog vidare
kontoret att, för att under vintern så gott sig göra låter skydda lokalerna från vatten, omedelbart låta
lägga ett provisoriskt trätak av lemmar över terassen för en kostnad av 2200 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden
att 2 st. vattenklosetter skola insättas i lokalerna i terassbyggnaden för en kostnad av högst 500 kronor,
vilket belopp skall av byggnadskontoret upptagas i förslaget till 1918 års stat; samt
att övriga arbeten skola anstå bl.a. på de skäl, som byggnadskontoret härovan anfört.
§28.
För reglering av dels Sandviksgatan och dels af tomten n:r 4 i kvarteret Laken har underhandling förts
mellan stadsingenjören för stadens räkning och kustuppsyningsmannen F.A.Bergström, ägare av östra
delen av fastigheten n:r 267.
Sedan dessa underhandlingar slutförts och resulterat i följande förslag, får drätselkammaren härmed
hemställa, att stadsfullmäktige ville med godkännande härav bemyndiga drätselkammaren att å stadens
vägnar verkställa ägoutbytet:
Luleå stad erhåller av F.A.Bergström del del av östra delen av fastigheten n:r 267, som faller inom
Sandviksgatan, i vidd innehållande 54,5 kvm. eller 618 kv.fot med villkor att den å delen stående
fastigheten får kvarstå, tills den brinner ned eller av annan anledning kommer bort.
F.A.Bergström erhåller av Luleå stad den del av utfyllningen av Gråskälsfjärden nedom hans del av
fastigheten n:r 267, som faller inom tomt n:r 4 i kvarteret Laken, i vidd innehållande 199,91 kvm eller
2268 kv.fot, vilken del genast får tillträdas mot villkor, att F.A.Bergström till staden erlägger en
mellanavgift för de 1650 kv.fot, han erhåller utöver de, han lämnar, beräknad efter dubbla zonvärdet
eller 60 öre pr kv.fot, d.v.s. 990 kronor.
Protokollet förklarades, vad detta ärende beträffar, omedelbart justerat.
§29.

Sedan drätselkammarens tekniska nämnd vid sammanträde den 4 nästlidne juni beslutat, att det av
stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterade, att folkskolestyrelsen framlagda förslag till
uppförande av ett gymnstikhus å östra folkskolestomten skulle delgivas nämndens ledamöter i tur och
ordning, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att remittera handlingarna i saken
till byggnadskontoret för utredning, huruvida icke gymnastiklokaler för folkskolan kunde förläggas till
någon av de byggnader, som planerats att skola uppföras å tomten n:r 4 i kvarteret Strutsen för
beredande av ökat utrymme för elektricitetsverket och brandkåren m.m.; och skulle handlingarne i
detta sistnämnda ärende biläggas remissen till byggnadskontoret.
§30.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 1 innevarande oktober.
§31.
Arbetsutskottet för det under uppförande varande bostadshuset hade till drätselkammaren hänskjutit en
av entreprenören byggmästaren Carl A.Flemström till arbetsutskottet ingiven framställning, däri
diverse krav på ersättning för de åtgärder, orsakade av dröjsmålet med uppförande av bostadshusets
stomme, vilka han måste utföra och som ådraga honom oförutsedda kostnader.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som anser sig förhindrad att separat till behandling
upptaga dessa av entreprenören framställda krav på ersättningar, utan önskar att vid slutuppgörelsen få
på en gång taga dessa saker i omprövning, att, då staden fritt förfogar över ström till motor och
belysning, meddela entreprenören tillstånd att använda sig av strömmen till ordinärt pris 25 öre pr kwt.
§32.
Beslutade nämnden att bemyndiga byggnadskontoret att för en kostnad av högst 200 kronor isolera
saluhallens källare med spåntade bräder och torvmullsfyllning samt att anordna dörrstängare på
nedgångsdörrarna.
Vidare skulle i mån av behov potatislårar anordnas i de källare, som ej äro upptagna för annat
ändamål, till ett antal av 6 á 7 i varje källare.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 2 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Sundell, Hellsten, Åhrström, varjämte herr förste
provinsialläkaren bevistade sammanträdet.
§1.
Protokollen för den 5, 10, 17 och 20 september 1917 föredrogos och justerades.
§2.
Godkändes till utbetalning en räkning från doktor Olsson å kr. 89:-.
§3.
Tillsyningsmannens rapport för september månad föredrogs och lades till handlingarna.
§4.

Beslutade nämnden rikta en uppmaning till Erica Burmans eftr. att ställa sig till noggrann efterrättelse
nämndens beslut angående förbud för innehavare av slakteri eller korvfabrik att dit insläppa obehöriga
personer.
§5.
Sedan tillsyningsmannen anmält, att handlanden Johan Ludvig Jonsson underlåtit att ställa sig till
efterrättelse nämndens den 19 juli 1917, § 13, fattade beslut angående föreläggande för Jonsson att
inom en månad efter delfåendet vid vite av 50 kronor hava låtit uppsnygga rökrummet i korvfabriken
m.m., beslutade nämnden göra anmälan härom till allmänna åklagaren i och för utfående av det
försutna vitet.
§6.
En skrivelse från statens industrikommissions arbetsutskott angående tillvaratagande av vissa
avfallsämnen föredrogs och bordlades till ett kommande sammanträde.
§7.
Kokerskan vid epidemisjukhuset Alma Lindmark, vilken varit längliggande sjuk från den 15 augusti
till den 26 september, hade hos nämnden anhållit att få åtnjuta lön under nämnda tid.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, att Lindmark skulle i likhet med en del stadens ordinarie
befattningshavare för nämnda tid få uppbära 4/5 av lönen.
§8.
Hos hälsovårdsnämnden hade sjuksköterskebiträdet Frida Jonsson anhållit om förhöjning av lönen
från 20 till 30 kronor per månad.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bevilja henne en förhöjning tillsvidare av 5 kronor per
månad f.o.m. den 1 oktober 1917.
§9.
Beslutade nämnden, att den kontanta lönen till sköterskan vid det provisoriska sjukhuset skulle utgå
med 2 kronor per dag f.o.m. den 17 september 1917.
§10.
Beslutade nämnden, att staden skulle övertaga mathållningen å det provisoriska sjukhuset.
§11.
Beslutade nämnden, att arvodet till assistenten å det bakteriologiska laboratoriet skulle utgå med 5
kronor per dag.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 8 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Fernlund, Lindqvist, Nilsson, Nordin, Sjöstedt, Thurfjell och
Forsgren.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 31 maj 1917.
§2.

Sedan av herr Herman Svenonius till drätselkammaren inlämnats en till stadsfullmäktige ställd
skrivelse från skidbackskommittén, vari anhållas att stadsfullmäktige ville upplåta tomt vid
Skurholmsfjärden för uppförande av en skidbacke i huvudsaklig överensstämmelse med uppgjorda
ritningar samt att fullmäktige som bidrag till backens uppförande ville anslå 2000 kronor, beslutade
drätselkammaren vid föredragning av ärendet att, då i framställningen saknades uppgift, varest
skidbackbyggnaden är avsedd att förläggas och hur stor den tomt är, som staden avses skola
tillhandahålla uppdraga till byggnadskontoret att skyndsamt dels ombestyra inritning å karta av läget
för skidbacksbyggnaden ifråga och den tomt, som skidbackskommittén önskar att staden skall upplåta
för densamma dels ock lämna utredning i vad mån skidbacken kommer att beröra enskilda tillhörig
mark.
§3.
Magistraten hade på förekommen anledning och, då enligt gällande instruktioner ej med full tydlighet
framgår, vilken av drätselkammarens tjänstemän har åliggande att upprätta kommunala röstlängden för
Luleå stad i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville vidtaga erforderliga åtgärder
för att nämnda längd må varda i behörig tid upprättad och till magistraten ingiven.
Efter föredragning av ett av stadskamreraren i ärendet avgivet yttrande beslutade drätselkammaren, att
vid det förhållandet, att magistraten enligt Kungl. Förordningen om kommunalstyrelse i stad, § 13, har
till åliggande att upprätta nämnda längd över stadens röstägande medlemmar, meddela magistraten, att
drätselkammaren anser sig förhindrad att vidtaga förutnämnda av magistraten begärda åtgärder.
§4.
Efter föredragning av från stadsfullmäktige inkommet protokollsutdrag rörande viss ändring av kassaoch räkenskapsväsendet för hamnen, beslutade drätselkammaren att den nya ordningen skall träda i
kraft f.o.m. år 1918.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nordin och Forsgren.
Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 nästlidne augusti.
§2.
Till handlingarna lades:
1:o/ Protokollsutdrag ang. konstituerande sammanträde med kommittén för Luleå stads barnkoloni;
2:o/ Protokollsutdrag rörande Luleå stads livsmedelsnämnds beslut i fråga om sättet för utbetalning av
anslaget för sänkning av mjölkpriset.
§3.
Sedan livsmedelsnämnden i skrivelse till drätselkammaren anhållit att för månaderna septembernovember innevarande år få använda karantänstallarne för uppställning av slaktkreatur och kammaren
med anledning härav i skrivelse till Kungl. Medicinalstyrelsen gjort förfrågan om tillstånd kunde
erhållas för staden att till stadens livsmedelsnämnd upplåta stallarne för ifrågavarande ändamål, hade

Kungl. Styrelsen i skrivelse till drätselkammaren meddelat att från dess sida hinder icke mötte för
staden att disponera karantänanstaltens lokaler på ovan angivet sätt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan stadskamreraren meddelat, att han tillställt
livsmedelsnämnden bestyrkt avskrift av medicinalstyrelsens förenämnda skrivelse, att lägga ärendet
till handlingarna.
§4.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en förnyad framställning från vagn- och
stallkarlen B.Hellis om avkortning av honom påförda, men obetalda kommunalutskylder för år 1915,
beslutade nämnden att remittera skrivelsen till stadsfogden för yttrande.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av
stadsfullmäktiges protokoll för sammanträdet den 23 nästlidne augusti för nämndens kännedom
beträffande i §§ 4 och 15 omförmälda ärenden.
§6.
Margarin-Aktiebolaget Zenith hade med bifogande dels av bestyrkt avskrift av Kungl. Kammarrättens
utslag den 31 oktober i fråga om bolagets taxering år 1914 till inkomstskatt och till värnskatt samt till
taxering till bevillning dels av kvitterad debetsedel över den till Malmö stad enligt nämnda utslag den
6 september 1917 erlagda kommunalskatten, i skrivelse till drätselkammaren anhållit om utanordning
och återbetalning av den bolaget i Luleå stad för år 1914 påförda och av bolaget erlagda
kommunalskatten Kr. 357:- samt prästskatten Kr. 12:75.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som icke ansåg skäl föreligga för ett
överklagande från stadens sida av Kungl. Kammarrättens förenämnda utslag i saken, att med
överlämnande av handlingarna i ärendet hemställa, att stadsfullmäktige ville på så sätt lämna bifall till
bolagets anhållan, att drätselkammaren måtte bemyndigas att till Margarin-Aktiebolaget Zenith
restituera av bolaget för år 1914 till Luleå stad erlagda kommunalutskylder 357:- kronor, men att
däremot avslå bolagets begäran, i vad avser återbetalning av prästskatten, vilka medel icke uppbäras
av staden.
§7.
Stadskassören J.O.Dahl hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tjänstledighet för enskilda
angelägenheter den 24 och 25 sistlidne september.
Vid föredragning av ärendet meddelade ordföranden att, då något sammanträde ej lämpligen kunde
hållas, innan tjänstledigheten inträdde, han beviljat densamma; och godkände nämnden den sålunda
vidtagna åtgärden.
§8.
Föredrogs och godkändes av handlanden Wilh.Thurfjell till drätselkammaren överlämnad redovisning
för av honom å drätselkontoret uppburet belopp av 450 kronor, utgörande anslag till
Kjellströmskvartettens konsertserie i Luleå under sistlidne september månad; och antecknades att
stadsfullmäktige i samband med beviljande av förutnämnda anslag vid sammanträde den 22 februari
1917, § 7, beslutat att överskottet, Kr. 133:13, skall reserveras för anordnande av ytterligare en eller
flere musikveckor.
§9.
Abel Eriksson, leverantör av hö till Luleå brandkår under år 1917, hade i skrivelse meddelat, att han
med anledning av statens beslag å allt stråfoder och därmed förenade bestämmelser är urståndsatt att
fullgöra den leverans, som han förbundit sig utföra till brandstationen; och anhöll han, att, då han till
skrivelsens datum eller den 24 sistlidne september levererat 18200 kg. hö i st.f. normalt c:a 11000 kg.,
drätselkammaren måtte anse, att kontraktets skyldigheter äro från hans sida fullgjorda och lämna
honom erkännande härå.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, att framställningen f.n. icke skulle föranleda
åtgärd.

§10.
Folkhushållningskommissionen hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att Kungl. Maj:t
tilldelat Luleå stad ett statsbidrag å 40000 kronor att användas under tiden 1 juli-31 december 1917 i
huvudsaklig överensstämmelse med den plan, som kammaren framlagt i sin ansökan till Kungl. Maj:t
och under villkor att föreskrifterna i Kungl. Kungörelsen den 8 juni 1917 noga iakttagas.
Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 juni 1917, § 39, ang. beslut att för
lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor anslå ett belopp av 20000 kronor genom uttaxering
ävensom att uppdraga åt drätselkammaren att göra underdånig ansökan om ett bidrag å 60000 kronor
av det utav riksdagen för ändamålet anvisade medel, hade drätselkammaren, då av erhållna formulär
till ingivande av förenämnda ansökan framgick, att bland de handlingar, som skulle bifogas
ansökningen, saknades såväl stadsfullmäktiges beslut rörande vilken myndighet, som skulle handhava
förvaltningen av dyrtidsanslaget som rörande vilka personer, som blivit utsedda granska utdelningen
av medlen m.m. vid sammanträde den 18 juli 1917, § 2, beslutat
att lämna Luleå stads livsmedelsnämnd i uppdrag att handhava förvaltningen av de dyrtidsmedel, som
kan komma att av Kungl. Maj:t beviljas staden; samt
att överlämna granskningen av sagda medel till de revisorer, som tillsattas av stadsfullmäktige för
granskning av stadens förvaltning och räkenskaper i övrigt.
Det skulle här antecknas, att tiden var så knappt utmätt och att ansökningstiden skulle blivit
försummad, därest stadsfullmäktiges beslut i dessa angelägenheter därförut skulle av drätselkammaren
ha inhämtats.
Efter anteckning härav beslutade nu ekonominämnden att, sedan Kungl. Maj:t enligt föregående
tilldelat Luleå stad ett statsbidrag å 40000 kronor att användas i huvudsaklig plan, som
drätselkammaren framlagt i sin ansökan till Kungl. Maj:t, till stadsfullmäktiges kännedom anmäla sina
vid förutnämnda sammanträde vidtagna åtgärder rörande förvaltningen av dyrtidsmedlen och
redovisningen av dessa med hemställan, att fullmäktige ville godkänna desamma.
§11.
Föredrogs och lades till handlingarne ett från Konungens Befallningshavande inkommet
protokollsutdrag ang. förordnande för bankdirektören L.Nordlander att jämte drätselkammaren
förvalta den fond, som skall bildas av inflytande försäljningsmedel för det bostadsområde, som skall
anordnas för personalen vid järnverkstaden å Notviken av Luleå stads donationsjord.
§12.
Sedan brandchefen medelst annons, införd i ortstidningarne, hade infordrat anbud å diverse
förbrukningsartiklar, arbeten m.m., föredrogos nu de inom den bestämda anbudstiden inkomna
anbuden jämte protokoll, fört vid öppnande av dessa ävensom en av brandchefen uppsatt
jämförelsetablå mellan årets och de priser, som begäras för instundande år.
Vid prövning av anbuden beslutade nämnden först att antaga följande anbud, gällande för år 1918
Jonssons & Erlandssons anbud å skoning av hästar såsom varande det billigaste, nämligen
för nyskoning utan grev
Kr. 6:för nyskoning med grev
Kr. 7:för omläggning
Kr 3:50
för nyskoning en fot
Kr 1:50
för nyskoning två fötter
Kr 3:Anna Esplings anbud å skurning i brandstationens logement, tamburer, trappor, förstugor, telegrafrum
och avträde mot en ersättning av 20 kronor i månaden samt för fönsterrengöring, på våren 4 kronor
och på hösten 6 kronor, eller i ett för allt 250 kronor, såsom varande det enda inkomna beträffande
detta arbete;
Brita Englunds anbud å klädestvätt för brandkårspersonalen till ett pris av 60 öre pr kg. såsom varande
det enda anbud, som inkommit å detta arbete.

Nämnden beslutade vidare att avslå de två övriga inkomna anbuden såsom varande för höga, nämligen
Hovslagaren A.Hagermans anbud å skoning av hästar och
H.Hammarbergs anbud å kosthållning.
Sedan antecknats, att några anbud icke inkommit å följande utannonserade artiklar m.m. havre, hö,
råghalm, uniformsbeklädnad, skodon, pälsmössor, sommarmössor och reparation av skodon, besluade
nämnden till sist att uppdraga till brandchefen att verkställa inköp av dessa artiklar resp. träffa
överenskommelse om förekommande arbete till billigaste möjliga priser; och skulle detta uppdrag
även gälla beträffande kosthåll.
Slutligen antecknades att efter anbudstidens utgång ett anbud å uniformsbeklädnad inkommit från
skräddaren Johan Olsson i Luleå, vilket icke togs under omprövning.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 8 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Flemström, Ullman, Hjelm samt byggnadschefen.
§73.
Protokollet för den 19 september 1917 föredrogs och justerades.
§74.
Som maskinisten A.G.Johansson låtit i strid med byggnadsnämndens den 2 februari 1916 fattade
beslut insätta eldstäder i tvenne vindsrum i fastigheten n:r 2 i kvarteret Lejonet, beslutade nämnden
härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot Johansson.
§75.
Hos byggnadsnämnden hade skomakaren Algot Sundqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning inreda en provisorisk skomakareverkstad i norra delen av uthusbyggnaden å tomt n:r 4
kvarteret Karpen.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§76.
Hos byggnadsnämnden hade Olof Wallin anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning och
tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 4 i kvarteret Hästen.
Det antecknades, att Konungens Befallningshavande medgivit tomtens bebyggande, oaktat plan över
nämnda område ännu ej fastställts av Kungl. Maj.t.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att de övre fönstren å
gavlarna ändrades, så att de finge samma utseende, som de nedre gavelfönstrena hade enligt den
företedda ritningen, ävensom att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets
utförande.
§77.
Hos byggnadsnämnden hade Viktor Viberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
och tomtkarta inreda ett järnspisrum samt tillbygga en förstuga i uthusbyggnaden å tomt n:r 3 i
kvarteret Simpan.

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§78.
Med bifogande av utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 23 augusti 1917, § 14, ävensom en av
arkitekten S.Gate, Stockholm, upprättad förslagsritning till dörr i fönsteröppningen till förrummet i
banklokalen i stadshuset hade aktiebolaget Stockholms handelsbank anhållit att byggnadsnämnden
ville bestämma nämnda dörrs form och utseende ävensom platsen i fönsteröppningen för densamma,
varefter banken skulle inkomma med den fastställda ritningen i tvenne exemplar.
Sedan det upplysts, att den företedda skissen ej överensstämde med den ritning, som förelåg vid
ärendets behandling hos drätselkammaren och stadsfullmäktige beslöt nämnden remittera ärendet till
drätselkammaren med anhållan, att kammaren ville uttala sig om det nya förslaget.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§79.
Som postiljonen L.J.Andersson låtit i strid med byggnadsnämndens de 5 augusti och 8 december 1915
fattade beslut insätta en kamin i ett vindsrum i fastigheten n:r 2 i kvarteret Ripan, beslutade nämnden
härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot Andersson.
§80.
Hos byggnadsnämnden hade Olof Wallin anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
inreda källaren i fastigheten n:r 3 i kvarteret Hästen till matbodar.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl.
Justeradt den 21 Nov 1917
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå tisdagen den 9 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 11 september upplästes och justerades.
§2.
Israel Nordin hade anhållit om meddelande till hvilket pris han kunde få arrendera ett vattenområde
om cirka 5000 kvm. utanför Luleå Verkstäders område i kvarteret Fågeln, Bofinen och Hägern, enär
han låge i underhandlingar med A-Bol Luleå Verkstäder om inköp af deras i nämnda kvarter befintliga
tomt med åbyggnader.
Därjämte hade han anhållit om uppgift om till hvilket pris han kunde få arrendera de tomtområden
verkstäderna f.n. förhyrde af staden.
Då Nordin icke besvarat skriftlig förfrågan för hvilket ändamål omskrifna områden skulle användas
beslöt Hamndirektionen på förslag af Hamnmästaren att afslå framställningen.
§3.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll angående Hamnens kassaväsens skiljande från Stadens
kassaväsen i öfrigt föredrogs och lades till handlingarne.
§4.
I nådigt bref den 23 mars 1917 hade Kngl. Maj:t föreskrifvit att det skulle åligga staden Luleå ej
mindre att så snart omständigheterna sådant medgåfve och senast från och med år 1918 låta föra
hamnens räkenskaper så, att hamnkassans verkliga ställning tydligen framginge af desamma, än äfven
om möjlighet redan från och med år 1917 låta föra hamnens räkenskaper beträffande tolagsmedlen, så
att desamma tydligt utvisa skillnaden mellan de poster, som äro att räkna till hamnens direkta utgifter
och andra utgifter.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen att för åvägabringande af lämpligt sätt för förande af
hamnens räkenskaper enligt hvad i ofvannämnda nådiga bref antydts, uppdraga åt bankkamreraren
E.Lindblad och kassören Knut Mattsson att i samråd med herr Ordföranden uppgöra förslag till den
omändring i bokföringssättet som kunde betingas af föreskrifterna i förutnämnda nådiga bref.
§4.
[felaktig numrering av paragraf]
Af värmelednings A-Bol. Celcius aflämnad borgen för behörigt fullgörande af åtagen entreprenad
rörande värme-, vatten- och afloppsledningars införande i Hamnförvaltningsbyggnaden föredrogs och
godkändes.
§5.
Tarifföreningens delegation i Stockholm hade framställt vissa anmärkningar beträffande
anordningarna för gnistsläckning å mudderverket och Balder, hvilka anmärkningar öfverlämnades till
Hamnmästaren för erforderliga åtgärders vidtagande.
§6.
Hamnmästarens kassarapport för september månad 1917 föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§7.
Hamnmästaren hade, under påpekande att under senare åren stora mängder timmer drifvit omkring löst
inom hamnområdet till stort men för sjöfarten och allvarlig fara för lif och gods, hemställt, att då alla
framställningar till flottningsföreningen och enskilda timmerägare att få det påpekade missförhållandet
afhjälpt visat sig fruktlösa, Hamndirektionen måtte ingå till K.B:de med begäran att K.B:de måtte vid
vites påföljd förständiga vederbörande att vidtaga sådana åtgärder, som förhindra timrets utsläppande
löst inom hamnområdet och att sådant, som sluppit löst genom omständigheter hvaröfver ägarna icke
råda, omedelbart åter inbärgas.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att ingå till Magistraten eller annan vederbörlig
myndighet med begäran om föreläggande för Luleå älfs flottningsförening att därest timmer, som
föreningen omhänder hade, komme löst inom hamnområdet i Luleå, föreningens vid vites påföljd
omedelbarligen skulle inbärga detsamma.
§8.
Luleå stads byggnadskontor hade i egenskap af kontrollant vid Hamnförvaltningsbyggnadens
uppförande föreslagit vissa förändringar i materialen till trapplanets vid västra ingången samt i trappan
till ångbåtskontoret m.m. hvilka förändringar af Hamndirektionen godkändes.
§9.
Förlags A-Bol. Sällström & Co. hade anhållit att för uppdragning af pålar och timmer för försäljning
och afforsling under vintern få arrendera och disponera stranden vid Gyltzauudden mellan
kallbadhuset och Grosshandlare W.Thurfjells villa.
Då det området, hvarom här vore fråga af staden iordningsställts och uppsnyggats till trefnad för
stadens innevånare och den ifrågasatta upplåtelsen skulle åtminstone delvis omintetgöras hvad som
sålunda redan åtgjorts härutinnan beslöt Hamndirektionen afslå framställningen.

Protokollet justerades härutinnan omedelbart.
§10.
En framställning från Luossavaara-Kirunavaara A-Bol. om att få hyra en af de större våningarna i
Hamnförvaltningsbyggnaden bordlades.
§11.
Då fråga uppkommit att Hamndirektionen för inköp af två ångare af isbrytare typ eventuellt skulle
upptaga ett amorteringslån och att detta lån skulle amorteras med öfverskott i inkomsterna från
Tjufholmssundet beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Hamnmästaren att uppgöra ett skisserande
förslag för lösande af denna fråga.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 13/11 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden i Luleå den 11
oktober 1917.
Närvarande: Herrar Falk, Palm, Santesson och Åhrström.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 21 september 1917.
§2.
Enär det visat sig omöjligt att med de avlöningar, som förut utgått till eldarne å ångfärjan och
bogserångaren samt mudderverkets besättning, i tjänst kvarhålla eller anskaffa dugligt folk för driftens
behöriga upprätthållande, hade hamndirektionen medelst utdrag av sitt protokoll för den 10 nästlidne
föreslagit stadsfullmäktige, att fullmäktige ville dels höja avlöningen åt eldarne å ångfärjan och
bogserångaren till 135 kronor pr månad f.o.m. den 1 juni 1917 dels ock anställa besättningen å
mudderverket mot timpenning från samma tid; och anhöll hamndirektionen tillika att den till
mudderverkets besättning intill den 1 juni 1917 utgående avlöningen, 120 kronor, måtte höjas
retroaktivt till 150 kronor i månaden under innevarande år.
Efter anteckning, att ifrågavarande av hamndirektionen benämnda tillfälliga befattningshavare å
ångfärjan, bogserångaren och mudderverket enligt stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916, §
7, f.o.m. den 1 juni samma år uppburit en månadslön av 120 kronor, beslutade lönenämnden, att med
återställande till stadsfullmäktige av den remitterade handlingen tillstyrka bifall till hamndirektionens i
ärendet gjorda hemställan.
§3.
Stadsfullmäktige hade till lönenämnden remitterat en från eldaren i stadshuset K.J.Andersson gjord
framställning dels att bliva förd på ordinarie stat med en begynnelselön av 1500 kronor och retroaktiv
tjänsteårsberäkning f.o.m. den 1 oktober 1898 dels att de tre ålderstilläggen á 150 kronor, som borde
åtfölja lönen, måtte få, alla tre, uppbäras f.o.m. den 1 juli 1917.
Lönenämnden anser det vara olämpligt att en plats sådan som en eldares, där arbetet kan utföras av en
20-årig yngling, göres ordinarie och förenas med ålderstillägg, utan anser, att den i så fall hellre borde
avlönas medelst timpenning. Att göra platsen ordinarie och förena den med ålderstillägg skulle helt
visst verka så, att han kvarstannar på platsen och slår sig i ro i avvaktan på utbekommande av de tre
ålderstilläggen, i stället för att söka skaffa sig ytterligare och mångsidigare utbildning och taga sig

fram till en bättre ställning t.ex. maskinist eller annat. I extra anställning har med samma motivering
hållits lampskötaren vid elektricitetsverket, eldarne vid hamnen m.fl.
Med stöd av det anförda vill nämnden därför föreslå, att stadsfullmäktige ville med avslag i övrigt å
framställningen tilldela eldaren i stadshuset samma lön, som hamndirektionen i framställning hos
stadsfullmäktige gör beträffande de i dess tjänst anställda eldare föreslagit eller 135 kronor pr månad
samt att eldaren K.J.Andersson berättigas att såsom personligt lönetillägg uppbära 180 kronor pr år
eller skillnaden mellan hittills fastställda lön för extra eldare i stadens tjänst 100 kronor pr månad och
den förhöjda lön av 115 kronor pr månad, som Andersson f.o.m. den 1 december 1913 uppburit med
anledning av stadsfullmäktiges särskilda bestämmelse av den 4 juni 1913, § 12, tillsvidare och
intilldess befattningen kan bliva omreglerad.
Nämnden beslutade vidare beträffande den av Andersson i skrivelsen uppgivna längden å hans dagliga
arbetstid att hemställa, att stadsfullmäktige ville uppdraga till drätselkammaren att ordna hans
tjänstgöring så, att han får sig tilldelad viss normal arbetstid och särskild betalning för övertidsarbete.
§4.
Biföll nämnden herr Santessons avsägelse av ordförandeskapet; och valdes i hans ställe herr Falk till
ordförande för innevarande år.
Som ovan
Enl. uppdrag
K.H.Santesson
Justerat:
Å lönenämndens vägnar
N.Falk”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 12 okt. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, B.A.Hellsten, V.Oskarsson,
K.H.Hultström, D.Andersson, O.Olsson, G.Landström samt undertecknad sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr O.Åhrström joch B.A.Hellsten.
§2.
E.o. folkskollärarinnan Signhild Nilssons med läkarebetyg styrkta ansökan om tjänstledighet fr.o.m.
den 1 t.o.m. den 14 innevarande okt. blev av folkskolestyrelsen bifallen.
§3.
Folkskolestyrelsen godkände som vikarie för fr. Signhild Nilsson ex.folkskollärarinnan Anna
Hallberg.
§4.
Till två ord. folkskollärarinnetjänster hade vid ansökningstidens utgång den 3 innevarande okt. anmält
sig fyra sökande, nämligen ord. folkskollärarinnorna Milly Nordmark från Saltsjöbaden och Aslög
Sahlström från Luleå samt e.o. lärarinnorna Signe Flodin och Signhild Nilsson från Luleå. Av dessa
hade folkskollärarinnan Milly Nordmark telegrafiskt återkallat sin ansökan och beslöt
folkskolestyrelsen låta vid återkallandet bero. Folkskolestyrelsen ansåg sig vidare icke kunna upptaga
folkskolelärarinnan Aslög Sahlströms ansökan till prövning, enär fr. Sahlström redan vore anställd
som ord. lärarinna vid distriktets folkskolor.
§5.

Folkskolestyrelsen förklarade sig nöjd med att antaga de båda återstående sökandena till de två
ledigförklarade folkskollärarinnetjänsterna, vadan folkskollärarinnan Signe Flodin och Signhild
Nilsson förklarades valda till ord. lärarinnor vid Luleå stads folkskolor.
§6.
Till en ledigförklarad ord. lärarebefattning vid Luleå stads folkskolor hade vid ansökningstidens
utgång den 3 innevarande okt. 13 sökande anmält sig, nämligen folkskollärarinnan O.Wennblad,
Boden, F.Eriksson, Malmberget, H.Tenerz, Lund, J.Annas, Fogdhyttan. G.Lindberg, Iggesund,
G.Svedmark, Sandarne, E.Johansson, Örkelljunga, E.M.Eriksson, Karungi, E.Holmström,
Svartbjörsbyn, J.Bjurström, Luleå, S.V.Sundberg, Kiruna, Hj.Lovén, Luleå, och G.Lindan, Upsala.
Folkskollärare H.Tenerz hade efter ansökningstidens utgång begärt att få återkalla sin ansökan, och
beslöt folkskolestyrelsen att låta vid återkallandet bero.
Vid prövning av övriga ansökningar blevo samtliga av styrelsen godkända med undantag av
ansökningen från folkskolläraren G.H.Lindan, då denne i sin meritförteckning icke angivit någon
tjäsntgöring under tiden från den 8 nov. 1916 till höstterminens början 1917 och icke heller företett
tjänstgöringsbetyg, daterat senare än den 8 nov. 1916.
§7.
Folkskolestyrelsen gick därefter att uppsätta förslag till den ledigförklarade ord. läraretjänsten. Till
första förslagsnamnet föreslogs folkskollärarna O.Wennblad och J.Annas, och blev hr Wennblad utan
omröstning uppförd i första rummet i förslaget. Till andra rummet föreslogos folkskollärrarna
F.Eriksson och J.Annas, och erhöll hr Eriksson utan omröstning detta förslagsrum. Till tredje
förslagsrummet föreslogs folkskollärarna J.Bjurström, J.Annas och G.Lindberg. Vid därefter
framställd prop. å dessa tre förklarade ordf. att hr J.Annas blivit uppförd å detta förslagsrum. Votering
med slutna sedlar begärdes, och tillfäll denna så, att hr J.Bjurström erhöll tre röster, hr J.Annas två
röster och hr G.Lindberg två röster. Ledamoten G.Nyberg deltog icke i denna omröstning.
I förslaget hade således uppsatts folkskollärarna O.Wennblad, Frans Eriksson och J.Bjurström i här
angiven ordning.
Styrelsens ordf. hr A.Gullberg samt ledamoten adjunkten K.H.Hultström läto till protokollet anteckna
sin resolution mot styrelsens beslut att i tredje rummet uppföra hr. J.Bjurström. Överläraren
P.Edv.Lindmark lät till protokollet anteckna, att han föreslagit hr O.Wennblad till första rummet, hr
F.Eriksson till andra rummet och till tredje rummet hr J.Annas eller hr G.Lindberg med något
företräde för den förre.
§8.
Folkskolestyrelsen beslöt att genast försätta val till den ord. läraretjänsten. På därom framställd
begäran förrättades valet med slutna sedlar, och erhöll den i å tredje förslagsrummet uppförde
folkskolläraren J.Bjurström fyra röster, den å första förslagsrummet uppförde folkskolläraren
O.Wennblad tre röster och den å andra förslagsrummet uppförda folkskolläraren Frans Eriksson en
röst vadan folkskolläraren J.Bjurström förklarades vald till ordinarie lärare vid Luleå stads folkskolor.
§9.
Folkskolestyrelsen förklarade folkskollärarinnan Georgina Dahl berättigad att fr.o.m. nästkommande
års ingång bliva uppflyttad i fjärde lönegraden, slöjdlärarinnan Elin Vestberg i tredje lönegraden och
vaktmästaren D.Nilsson i andra lönegraden.
§10.
I till folkskolestyrelsen ställd skrivelse föreslog överläraren på framställning av Kungl.
Folkskoleöverstyrelsens slöjdinspektris seminarieadjunkten Hedvig Sidner, att folkskolestyrelsen
måtte besluta dels att tillhandahålla fria materialier för undervisningen i kvinnligt handarbete fr.o.m.
nästa kalenderår, dels att införa undervisning i detta ämne i småskolan så fort ske kan.
Folkskolestyrelsen bifall, vad överläraren sålunda föreslagit.
§11.

Folkskolestyrelsen beslöt anmoda drätselkontoret att till styrelsen inkomma med utredning, huru stor
bristen i skolbarn var vid 1916 års slut, samt under vilka år denna brist uppkommit ävensom för
drätselkontoret framhålla önskvärdheten av att boksluten uppgöres på ett överskådligare och mot
obehagliga överraskningar mera betryggande sätt.
§12.
Folkskolestyrelsen beslöt godkänna och för stadsfullmäktige framlägga följande förslag till utgiftsoch inkomststat för år 1918:
Utgifter:
Beräknad brist från år 1917
4500:Anslag till stadens El.A.B enligt stadsfullmäktiges beslut
250:1.Underhåll av hus o gårdsplaner
5000:2. Brandstodsavgifter
650:3. Inköp o underhålla av inventarier
1500:4. Belysning
1600:5. Bränsle
18000:6. Vattenavgifter
650:7. Förbrukningsart. för skolbadet
400:8. Undervisningsmateriell
1000:9. Skolbiblioteket
425:10. Lärarelöner:
Överläraren
2800:6 ord. lärare i 4de lönegr
13500:1 ord. lärare i 3jde lönegr
1900:1 ord. lärare i 2dra lönegr
1550:3 ord. lärare i 1sta lönegr
3600:3 ord. lärarinnor i 4de lönegr
4350:3 ord. lärarinnor i 3dje lönegr
3900:
1 ord. lärarinna i 2dra lönegr
1150:6 ord. lärarinnor i 1sta lönegr
6000:1 småskollärare i 4de lönegr
1000:14 småskollärarinnor i 4de lönegr
14000:3 småskollärarinnor i 3dje lönegr
2700:1 småskollärarinna i 2dra lönegr
800:2 lärarinnor i husl.ek.
2400:59650:Provisorisk löneregl. av staten
16350:11. Bränsle o hyror
13830:12. Slöjd
a/Gosslöjd
2800:b/Flickslöjd
1125:c/Slöjd Elin Vestberg
1300:5225:13. Fortsättn. o ersättningsskola
600:14. Pensionsavgifter
3191:08
15. Vikarie o timlöner
a/Sjukvikarier
2000:b/Timlärare
1400:3400:16. Vaktmästare:
a/Östra folkskolan
1300:b/Västra folkskolan
1150:c/ Mjölkuddens folkskola
490:d/ Karlsviks folkskola
450:e/ Notvikens folkskola
250:3640:17. Pensioner
595:18. Baderska
400:19. Barnavårdsnämnden
2500:-

20. Folkskoleexpeditionen
a/Telefon o telegram
250:b/Annonser
200:c/Blanketter
850:d/Skrivmateriell
50:21. Skolmateriell åt fattig barn
22. Hyror
23. Rengöring:
a/Städn. i Östra skolan
975:b/Skurning i Östra skolan
850:c/Skurning i Västra skolan
525:d/Skurning i Mjölkuddskolan
150:e/Skurning i Karlsvik
180:f/Skolans andel i den yttre renhålln.
800:24. Slöjdmaterialier
25. Mathålln. i skolkök
26. Skor åt fattig barn
27. Skolresestipendier
28. Amorteringar o räntor:
a/1900 års obligationslån:
1.Amortering
6500:2. Ränta
8760:b/ Del i drätselkammarens lån:
1.Amortering
625:2. Ränta
815:63
c/ Lån i Domkapitlet:
Ränta
d/Lån för skolhusbyggn. i Karlsvik
29. Kommunens dyrtidstillägg, förslagsvis
30. Skoltandkliniken
31. Diverse o oförutsedda utgifter
Summa utgifter

1350:800:-

3480:800:400:500:200:-

15260:-

1440:63
1100:5300:17
17100:2000:1022:20
194109:58 kr

Inkomster:
Statsbidrag:
a/Lärarelöner
36970:b/Fortsättn.skola, slöjd, skolkök
2713:c/ Prov. löneregl.
16350:Bidrag till sjukvikarie
Pensionsbidrag
Barnavårdsnämnden:
a/Bidrag av fattigv.st.
1900:b/Statsbidrag
150:Anslag fr. Balt. Trävaruaktiebol.
Hyresmedel
Fattigvårdsst. anslag till skor
Avgifter till skoltandkliniken
Brist att uttaxera
Summa inkomster

56033.00
1500:1436:58

2050:2100:990:600:400:129000:194109:58 kr

§13.
Motiv till folkskolestyrelsens förslag till stat för år 1918:
I 1916 års slutsammandrag av folkskolans räkenskaper finnes bland skulder till år 1917 en post
’överskridet anslag 21236:04 kr’, medan i ingående balans under enhanda rubrik upptager 1114:27 kr,

som även av folkskolestyrelsen medräknats i staten för år 1917. Att under ett år en differens på över
20.000:- kr kunna uppstå är orimligt och vederlägges även av hamnräkenskaperna.
På drätselkontoret är man icke säker på räkenskapernas riktighet utan misstänker någon lucka i
bokföringssystemet, som dock icke ännu blivit kontrollerat av räkenskapsförare. Under sådant
förhållande kan styrelsen f.n. icke upptaga någon exakt brist från 1916 års räkenskaper, men vill
styrelsen dock redan nu bevisa denna sak, enär det icke är uteslutet att redan under åren 1912 och 1913
samt senare år brist uppstått, fastän denna ej framträtt i slutsammandragen för de olika åren.
Styrelsen har gått i författning om en närmare utredning, hur stor den värkliga bristen är samt när
denna brist uppstått, ävensom för drätselkontoret betonat önskvärdheten av att boksluten uppgöres på
ett överskådligare och mot misstag mera betryggande sätt.
1.Rörande denna post hänvisas till byggnadskontorets beräkning av kostnaderna för under år 1918
behövliga reparationer i de olika skolhusen. Med tillägg av 305:- kr till underhållsarbeten vid skolorna
utom staden uppgår denna kostnadssumma till 4000:- kr. Styrelsen har dessutom beräknat kostnaden
för den av stadsfullmäktige redan beslutade installeringen av elektriskt ljus i Mjölkuddens skolhus till
1000:- kr.
4; 5; 7; 8. Ökningarna under dessa poster betingade av höjda priser.
10. Höjningen av det ordinarie anslaget förorsakad av att folkskollärarinnan Georgina Dahl uppflyttats
i högre lönegrad samt att en folkskollärare- och folkskollärarinnetjänster förvandlats till ordinarie från
1 jan. 1918. Å andra sidan har en lärare i andra lönegraden blivit transporterad och ersatt med en lärare
i första lönegraden.
Kungl. Förordningen ang. statens provisoriska lönetillägg har ännu ej utkommit, varför beräkningen
endast grundar sig på tidningarnas referat av riksdagens beslut. Då summan ju återfinnes även på
inkomstavdelningen föranleder en eventuell höjning eller räntning ej någon ändring av uttaxeringen.
11. Höjningen betingad av att en e.o. folkskolläraretjänst förändrats till ord.
12. För gosslöjden har beräknats en höjning av anslaget med 200 kr, utgörande kostnaderna för
ytterligare en slöjdgrupp.
Slöjdlärarinnan Elin Vestberg har uppflyttats i högre lönegrad.
15. Anslaget till timlärare har höjts med 250:- kr. Skolstyrelsen har nämligen på grund av diverse
gjorda framställningar ansett skäligt, att timarvodet för adj. A.H.Sjöholm, som nu under ett flertal år
tjänstgjort som timlärare, höjdes till 4 kr, och att småskollärarinnan El.Magnussons arvode för
extraläsning höjdes till 1:25 i timmen.
16. Vaktmästaren i Västra skolan har uppflyttats i andra lönegraden.
20. Den ansenliga höjningen av anslaget till blanketter, kr 600:-, är endat tillfällig. Den större upplaga
terminsbetyg, som trycktes någon gång på 1890-talet är nämligen slut, varför en ny upplaga måste
tryckas. Kostnaderna för detta samt för tryckningen av avgångsbetyg ha beräknats till 600 kr.
21; 23; 24. Höjningarna betingade av höjda priser på trycksaker, såpa och slöjdvirke.
29. Anslaget under denna post är förslagsvis beräknat till 17100 kr under förutsättning av
stadsfullmäktiges bifall till folkskolestyrelsens förut gjorda framställning.
Inkomster:
Hyresmedlen ha beräknat 60 kr lägre, beroende på att f. kyrkovaktmästaren J.Nilssons hyra sänkts
med fem kr. i månaden, sedan ett rum av hans lägenhet tagits till lokal för skoltandkliniken.
Fattigvårdsstyrelsens anslag till skor har beräknats 100 kr är motsvarande utgiftspost för att täcka en
brist i detta anslag från år 1916.
Posten slöjdmedel har utgått, enär folkskolestyrelsen beslutat, att flickorna liksom gossarna skola
erhålla sina slöjdmaterialier.
§14.
Bestyrelsen för Centralförbundets för nykterhetsundervisning populärvetenskapliga kurs i Luleå den 58 nästkommande november hade anhållit, att lärarekåren måtte beredas tillfälle att deltaga i nämnda
kurs; och beslut folkskolestyrelsen med anledning härav att meddela de medlemmar av lärarekåren
som anmäla sig vilja deltaga i kursen, befrielse från undervisning under den tid kursen pågick.

§15.
Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Folkskolöverstyrelsens cirkulär med bilagda tryckta ex
av Kungl. breven den 1 juni 1917 ang. ändrad anordning av folkundervisningen för beredande av ökad
arbetskraft åt jordbruket, den 7 sept. 1917 ang. prov. föreskrifter beträffande undervisningen i vissa
skolor på grund av brist å bränsle och belysningsmedel samt den 18 sept. 1917 ang. ändrad anordning
av folkundervisningen i rikets städer för beredande av ökad arbetskraft åt jordbruket samt Kungl.
Folkskolöverstyrelsens cirkulär till Statens folkskolinspektörer rörande i omförmälda Kungl. brev
nämnda saker.
§16.
Folkskolestyrelsen lämnade i uppdrag åt ordf. o överläraren att å dess vägnar till Kungl.
Folkskolöverstyrelsen avgiva begärt utlåtande ang. framställning från Folkhushållningskommissionens
kvinnoråd rörande gemensamma måltidstimmar.
§17.
Med anledning av Domkapitlets remiss den 26 sistl. sept. av skorstensfejaremästare A.W.Kösters
besvär över folkskolestyrelsens beslut den 11 i samma månad att avslå Kösters anhållan om
avgångsbetyg enligt folkskolestadgans § 48 för sonen Karl Erik beslöt folkskolestyrelsen avgiva så
lydande förklaring:
Se bilaga!
§18.
Domkapitlet i Luleå hade till folkskolestyrelsen återremitterat styrelsens framställning den 13 sept.
1917 om stadfästelse å beslutad viss ändring i arbetsordningen för Mjölkuddens och Notvikens skolor
för handläggning i överensstämmelse med nådigt brev den 7 sept. 1917 och Kungl.
Folkskolöverstyrelsens cirkulär den 17 i samma månad.
Folkskolestyrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästföljande sammanträde.
§19.
En skrivelse från överläraren med anhållan, att styrelsen ville till prövning upptaga frågan om
uppförande av bostadshus för lärarepersonalen vid skolorna inom staden bordlades.
§20.
Styrelsen beslöt hänvända sig till livsmedelsnämnden med en anhållan, att nämnden snarast måtte
vidtaga åtgärder för påbörjande av den barnbespisning, som från nämndens sida utlovats.
§21.
Herr Daniel Anderssons anhållan, att de barn från Notviken, som gå i stadens skolor, måtte släppas
från undervisn. så tidigt, att de hinna med tåget kl. 1:45, överlämnades till överläraren.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark.
Justerat: B.A.Hellsten
Osk.Åhrström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 15 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Fernlund, Axel Nilsson, Lindqvist, Sjöstedt, Lantz och Högström.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 8 innevarande oktober.

§2.
Stadsfullmäktige hade genom utdrag av protokoll för den 31 augusti 1916, § 10, till drätselkammaren
återrremitterat A.Holms m.fl:s hos fullmäktige gjorda framställning att få hava skidbacken å
Gültzauudden kvarstående i 25 års tid för förnyat yttrande med anledning av vid sammanträdet av herr
Andersson väckt förslag, att stadsfullmäktige måtte beviljas Idrottsföreningen Kamraterna ett anslag
av 1000 kronor, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å annan plats. Vidare hade
stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Svenska Skidförbundet och Föreningen för
skidlöpningens främjande i Sverige inkommen gemensam skrivelse, däri hemställes, att skidbacken i
fråga tillsvidare måtte få kvarstå å nuvarande plats.
Med anledning härav hade drätselkammaren dels begärt yttrande av A.Holm m.flere, vilka anhållit om
skidbackens bibehållande å Gültzauudden, var skidbacken borde förläggas, därest beslut skulle
komma att fattas att av stadens medel anslå 1000 kronor såsom bidrag till skidbackens uppförande på
annan plats dels ock gjort förfrågan hos de förenämnda idrottsföreningarne vilka åtgärder, som av dem
komma att vidtagas beträffande skidbacken å Gültzauudden, därest deras begäran om backens
bibehållande å nuvarande plats blir bifallen och huruvida föreningarna ämna bekosta de i deras
skrivelse antydda åtgärderna för skidbackens iståndsättande och uppsnyggande.
Sedan Svenska skidförbundet med anledning av denna drätselkammarens skrivelse meddelat att
förbundets styrelsee beslutat att uppdraga till sin arkitekt att uppgöra förslag till och
kostnadsberäkning över skidbackens iståndsättande och uppsnyggande och A.Holm till svar å
kammarens förfrågan bl.a. meddelat, att han icke kunde ge anvisning på någon annan lämplig plats för
backens förläggning än den nuvarande, beslutade drätselkammaren, sedan dessa hänvändelser givit
negativ resultat, att i skrivelse till Idrottföreningen Kamraterna göra framställning därom, att, som till
kammarens kännedom kommit, att föreningen håller på att verkställa en utredning dels rörande
kostnaden för flyttning av skidbacken å Gültzauudden till annan plats dels rörande kostnaden för
reparation av den nuvarande backen, föreningen måtte lämna kammaren del av utredningen i fråga
samt uppgift å vilken plats föreningen alternativt tänkt sig lämplig för den nya skidbackens
uppförande. Svar härå har icke erhållits.
Emellertid inlämnades till drätselkammaren av kommitterade, tillsatta vid ett under sistlidne september
månad i Luleå avhållet sammanträde med styrelseledamöter från Svenska Skidförbundet och
Föreningen för skidlöpningens främjande och för skididrotten intresserade personer i Luleå, vilka
ansågo att skidbacken å Gültzauudden borde borttagas samt en ny skidbacke byggas, en till
stadsfullmäktige ställd skrivelse, däri dessa på uppdrag av skidbackskommittén anhålla, att
stadsfullmäktige ville upplåta tomt vid Skurholmsfjärden för uppförand av en skidbacke i huvudsaklig
överensstämmelse med uppgjorda ritningar, samt att fullmäktige som bidrag till backens uppförande
ville anslå 2000 kronor.
Vid nu företagen förnyad behandling av ärendet föredrogs först en av byggnadskontoret infordrad
kartskiss över STadshertsön, utvisande den föreslagna skidbackens läge och storleken av det område,
som erfordrades för densamma.
Sedan vidare antecknats dels att stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 nästlidne maj bordlagt
drätselkammarens förslag till ordnande och förskönande av Gültzauudden i den del, som detta avsåg,
att skidbacksbyggnaden skulle av ägarne borttagas utan kostnad för staden dels att drätselkammaren
under hand erhållit det av en från Svenska Skidförbundet och Föreningen för skidlöpningens
främjande i Sverige till stadsfullmäktige ställd gemensam skrivelse, däri de erbjuda sig att ställa 2000
kronor till förfogande under förhoppning att fullmäktige ville genom ett anslag av 2000 kronor
understödja anläggningen av en ny skidbacke i Luleå, när ansökan inkommer från idrottens
representanter i Luleå om kostnadsfri upplåtelse av mark till anläggande av en sådan vid
Skurholmsfjärden, beslutade drätselkammaren att hos stadsfullmäktige tillstyrka, att fullmäktige ville
för uppförande av en skidbacksbyggnad kostnadsfritt upplåta å bilagd kartskiss med röd färg inritade
område å Stadshertsön, i den mån det ligger inom stadens egen mark, utgörande c:a 800 kvm., på 25
års tid mot följande villkor
att en över området gående gammal byaväg, vilken kommer att till c:a 3 meters djup avskäras av
skidbacksanläggningen, nedschaktas eller flyttas å ömse sidor om densamma på av byggnadskontoret
godkänt sätt, och
att skidbacken under upplåtelsetiden underhålles i fullgott skick.

Drätselkammaren beslutade vidare att med avstyrkande av A.Holms m.fl:s begäran att få ha
skidbacken kvarstående å Gültzauudden och dels av herr G.Anderssons förslag att bevilja ett anslag av
1000 kronor till Idrottsföreningen Kamraterna, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å
annan plats, föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ville anvisa ett belopp av 1000 kronor såsom
bidrag till uppförande av den nu föreslagna skidbacken, sedan skidbacken å Gültzauudden blivit enligt
drätselkammarens förut gjorda, av stadsfullmäktige bordlagda förslag borttagen från nuvarande plats
och uppförd på nu föreslagna ställe.
Detta senare beslut fattades efter votering med 4 röster, herrar Fernlund, Nilsson, Sjöstedt och Lantz,
mot 3, därvid minoriteten, herrar Ljungberg, Lindqvist och Högström, yrkade bifall till
skidbackskommitténs begäran om beviljande av ett anslag av 2000 kronor till ifrågavarande ändamål.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 15 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson och Lantz.
§1.
Styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt i Luleå hade hos stadsfullmäktige anhållit att, i
likhet med vad fallet varit föregående år, ett anslag måtte beviljas anstalten även för år 1918 för
upprätthållande av den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten inom samhället. Som
emellertid omkostnaderna för varje föreläsning bl.a. på grund av höjda biljettpriser och ökad
traktamentsersättning till föreläsarna betydligt stegrats, anhöll styrelsen, att anslaget måtte höjas från i
år utgående 600 kronor till 750 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att tillstyrka, att stadsfullmäktige ville med bifall till
framställningen anslå ett belopp av 750 kronor för ifrågavarande ändamål för år 1918; och skulle
protokollet i denna del genast justeras.
§2.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 innevarande oktober.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Olsson och Hamnmästaren.
§1.
Från konsul A.J.Westerberg i Luleå hade inkommit en så lydande afskrift af telegram från Trafik ABol. Grängesberg-Oxelösund: ’Konsul Westerberg, Luleå. Underhandlingar pågå med

Marinförvaltningen angående ifrågasatt isbrytartjänst för någon af omnämnda trenne därstädes
stationerade isbrytare, huruvida frågan kan ordnas är ännu ovisst. Vi återkommer så fort besked
föreligger. Nu ingår meddelande från Erzkontor att Pommern äfven i år kan förhyras men både hyran
och alla öfriga omkostnader väsentligt stegrade. Om Pommern kan arrangeras föreslå att Luleå stad,
Trafikbolaget och redarne satsa en tredjedel hvar. Benäget omedelbart undersök om Luleå stad beredd
betalar en tredjedel af totalkostnaderna denna tredjedel att utgöra högst 20000 kronor. Telegrafera.
Trafikbolaget.’
Konsul Westerberg hade därjämte anhållit om H.D:Ös skyndsamma svar för att telegrafiskt framlägga
detta för Trafikbolaget.
Vid behandling af ärendet beslutade Direktionen att bekosta en tredjedel af utgifterna för isbrytningen
under innevarande höst dock med högst 15000 kronor, hvilket belopp för ändamålet funnes upptaget i
Hamndirektionens stat dock under villkor att lämplig isbrytare anskaffas och att denna afgiftsfritt
håller öppen ränna och assisterar fartyg ej mindre genom Tjufholmssundet till sjöss utan även i mån af
behof och efter H.M:s anvisning vid stadens kajer och landningsplatser.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§2.
Advokaten Tom Forssner hade såsom representant för firman Norddeutsches Erzkontor G.m.b.L.
uttagit stämning på Luleå stad med yrkande att utbekomma kr. 43993:16 jämte laga ränta, utgörande
enligt sökandens mening vägrade restutioner af hamnafgifter för firmans egna och af dem
tidsbefraktade båtar.
Stämningen hade delgifvits Hamndirektionens Herr Ordförande.
På grund häraf beslutade H.D. att hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande att å stadens vägnar
svara i målet hvilket skulle förekomma härstädes den 12 november 1917.
Protokollet justerades omedelbart i denna del.
§3.
Utanordnades räkningar å respektive kr 2392:36 och 617 kronor.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 19 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Sundell och Hellsten.
§1.
Beslutade nämnden, att mathållningen å epidemisjukhuset skulle övertagas av staden f.o,m. den 1
november 1917.
Nämnden beslutade vidare att genom annons i stadens tidningar kungöra kokersketjänsten vid
sjukhuset till ansökan ledig att tillträdas den 1 december 1917. Ansökningar, ställda till nämnden,
skulle ingivas före den 1 november 1917.
§2.
Beslutade nämnden hos drätselkammaren göra framställning om insättande av en kaminkakelugn i
föreståndarens rum i köttbesiktningsbyrån.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:

J.O.Dahl”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige i Luleå tillsatta lönenämnden den 23
oktober 1917.
Närvarande: herrar Falk, Åhrström, Santesson och Palm.
§1.
Stadsfullmäktige hade till lönenämnden remitterat dels en av maskinisten vid pumpstationen Gustaf
Westerlund gjord ansökning om ett bidrag av 300 kronor årligen att utgå fr.o.m. den 1 sept.
innevarande år, dels ock en av föreståndaren för Luleå stads hälsovårdsnämnds köttbesiktningsbyrå
gjord framställning att i likhet med stadens övriga befattningshavare komma i åtnjutande av
dyrtidstilläggg för år 1917.
Nämnden beslöt vid föredragning härav, att ansökningarna ifråga skulle efter verkställd utredning
cirkulera bland nämndens ledamöter.
§2.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 28 juli 1917 hade borgmästaren Axel Fagerlin hemställt dels om
erhållande av en årlig löneförhöjning å 3000 kr att utgå fr.o.m. innevarande år tills vidare och intill
dess en omreglering av rådstuvurättens och magistratens löneförhållanden kunde komma att äga rum,
dels att bostadslägenhet i den under uppförande varande hamnbyggnaden vid södra hamnen måtte åt
honom upplåtas tills vidare från den 1 oktober 1918 mot av stadsfullmäktige bestämt hyresbelopp,
som eventuelt kunde avdragas å det ifrågasatta lönetilläget, dels ock, att han måtte komma i åtnjutande
av sex veckors årlig semester.
Vid framställningen hade fogats utdrag av magistratens protokoll den 30 sistlidne juli, däri magistraten
beslutat tillstyrka bifall till borgmästarens framställning om beviljande av det begärda personliga
lönetillägget samt tillika hos stadsfullmäktige hemställa om beviljande av ett årligt anslag å 750 kr att
utgå från och med nästkommande år för avlönande av vikarie under semesterledighet, för
borgmästaren under en och en halv månad och för magistratssekreteraren under en månad.
Vid föredragning av detta ärende beslöt lönenämnden förorda bifall till borgmästaren Fagerlins gjorda
framställning om erhållande av ett personligt lönetillägg å 3000 kronor årligen att utgå fr.o.m.
innevarande år tills vidare och intill ovan angiven tidpunkt varjämte nämnden betr. borgmästarens
framställning om erhållande av sex veckors årlig semester ävensom betr. det av magistraten därför
begärda semesterarvodet beslöt i så måtto tillstyrka den gjorda ansökningen, att borgmästaren Fagerlin
tillerkändes rätt till en månads semester årligen fr.o.m. år 1918, för vilken semester borde anslås ett
vikariatsarvode av 300 kronor årligen.
Betr. åter framställningen i vad den avsåge upplåtande av bostadslägenhet i hamnbyggnaden ansåg sig
nämnden sakna befogenhet att härom yttra sig.
Betr. slutligen frågan om anslag av semesterarvode under ifrågasatt semester för
magistratssekreteraren under en månad årligen beslöt nämnden tillstyrka, att stadsfullmäktige måtte
tillerkänna magistratssekreteraren rätt till en månads årlig semester samt anslå ett belopp av 300
kronor årligen att utgå fr.o.m. 1918 för avlönande av semestervikarie.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justerat:
Å lönenämndens vägnar:
Nils Falk”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Brändström, Carlgren,
Åhrström, Hellsten, Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Edström, Hanson, Axel
Nilsson, D. Andersson, Solven, Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén,
Lindquist, Hedman och J. A. Nilsson samt Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades
Herrar Westerberg, Thurfjell, G. Andersson och Fröken Holm. Av dessa hade Herr G. Andersson ej
med kallelse anträffats och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Forsgren och Schultz att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 30 i denna månad
klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid
senaste sammanträdet den 27 nästlidne september förda protokoll.
§3.
Efter föredragning av ett från Konungens Befallningshavande i länet inkommet protokollsutdrag,
enligt vilket bestämts, att fyra kommunalombud skola utses vid mantalsskrivningarne för Luleå stad,
beslöto Stadsfullmäktig på hemställan av Beredningsnämnden att då fyra ombud för årets
mantalsskrivningar redan utsetts, protokollsutdraget icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§4.
Sedan lärarekåren vid stadens folkskolor till Folkskolestyrelsen översänt en till Stadsfullmäktige ställd
skriftlig hemställan, att Stadsfullmäktige även för år 1918 ville tillerkänna lärarne vid stadens folkoch småskolor ett lika stort dyrtids- och familjetillägg som under inne-varande år utgår, hade
Folkskolestyrelsen med hänsyn till att den provisoriska lönereglering, som av riksdagen beslutats för
åren 1917 och 1918, ej är att räkna som dyrtidstillägg utan tillkommit på grund av det dröjsmål med
den väntade definitiva löneregleringen, som kriget vållat, och med hänsyn till de allt mer och i allt
raskare fart stegrade levnadsomkostnaderna enhälligt beslutit att tillstyrka bifall till den av lärarekåren
gjorda framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för
år 1918 bevilja lärarne vid stadens folk- och småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå med samma
belopp och efter samma grunder, som enligt Stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916 bestämts
för 1917 års dyrtids- och familjetillägg.
§5.
Stadsfullmäktige hade till Lönenämnden för yttrande remitterat en av poliskonstaplarne Lars Finnsson,
G. A. Blomqvist, B. G. Jonsson, G. Vik-ström, C. E. Olofsson och S. E. Olsson gjord begäran att få
vid tjänsteårsberäkning för ålderstilläggs åtnjutande tillgodoräkna sig den tid, de som ordinarie
tjänstgjort vid förutvarande kombinerade polis- och brandkåren.
Efter antecknande att sökanden B. G. Jonsson numera avgått från sin befattning hade Lönenämnden
beslutit att beträffande poliskonstaplarne F. L. Finnsson och G. A. Blomqvist i så måtto tillstyrka bifall
till den gjorda framställningen, att de för föregående tjänstgöring finge tillgodoräkna sig
tjänsteårsberäkning f. o. m. den l januari 1912, varemot Löne-nämnden, enär de övriga sökandena på
egen begäran under sistnämnda år frånträtt sina befattningar i stadens tjänst och alltså genom eget
åtgörande under en tid orsakat ett avbrytande av anställningstiden hos staden, ej ansett skäl att
beträffande sistnämnda sökande tillstyrka bifall till framställningen.
Magistraten hade uti avgivet yttrande på anförda skäl förklarat sig ej kunna direkt tillstyrka den gjorda
framställningen, men icke heller vilja avstyrka densamma, enär billighetsskäl kunde tala för bifall till
sökandenas hemställan.

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Lönenämnden föreslagit, med föreskrift tillika, att för innevarande år erforderliga belopp
till ålderstillägg åt poliskonstaplarne skulle anskaffas genom uttaxering.
§6.
Sedan Konungens Befallningshavande fått sig anbefallt att efter vederbörandes hörande avgiva
underdånigt utlåtande över föreningen Sveriges Stadsfogdars underdåniga framställning om
fastställelse av minimilöner för stadsfogdarne m. m., hade Konungens Befallningshavande anmodat
Magistraten att efter Stadsfullmäktiges hörande avgiva yttrande i ärendet, varefter Stadsfullmäktige
den 29 mars 1917 remitterat ärendet till Lönenämnden.
Efter antecknande av att stadsfogden i Luleå åtnjuter 2,000 kronor i lön, fri tjänstelokal och telefon
samt omkring 1,000 kronor årligen i sportler, samt under framhållande att stadens innevånareantal
sannolikt redan år 1918 torde komma att uppgå till 10,000, i vilket fall minimilönen enligt förslaget
skulle uppgå till 3,000 kronor jämte 2:ne ålderstillägg å vardera 300 kronor, hade Lönenämnden
beslutit att tillstyrka bifall till ifrågavarande underdåniga framställning.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
förklara sig ej hava något att erinra emot bifall till den av föreningen Sveriges Stadsfogdar gjorda
underdåniga framställning.
§7.
Uti avgivet yttrande över en av kronojägaren J. O. Rönnqvist hos Stadsfullmäktige gjord begäran att i
likhet med stadens övriga lägre befattningshavare bliva tillerkänd skäligt dyrtidstillägg för vart och ett
av åren 1915 och 1916 hade Lönenämnden vid det förhållande, att Rönnqvist hade sin huvudsakliga
sysselsättning å stadens skogar samt ej kommit i åtnjutande av de utav Stadsfullmäktige den 20 april
och den 21 december 1916 beslutade dyrtidstilläggen för åren 1915 och 1917, beslutit tillstyrka, att
Rönnqvist för vart och ett av sistnämnda år tilldelades ett dyrtidstillägg av 200 kronor.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Rönnqvist de begärda
dyrtidstilläggen för åren 1915 och 1917 med tillhopa 400 kronor att anskaffas genom uttaxering.
§8.
Genom beslut den 29 mars 1917, § 15, hade Stadsfullmäktige ställt till Drätselkammarens förfogande
10,000 kronor för understödjande av produktionen av smålägenheter i form av lån på billiga villkor,
och hade för dessa medel utlämnats 4 lån å resp. 1,200, 3,000, 2,800 och 3,000 kronor, varigenom
åstadkommits 12 st. lägenheter, därav l lägenhet om 2 rum och kök, 2 lägenheter om l rum med kök
och 6 lägenheter om l järnspisrum med varmskrubb.
Sedan en ny ansökan om erhållande av lån för uppförande av en bo-stadsbyggnad om 4 st. lägenheter
om l rum och kök till Drätselkammaren inkommit och ytterligare ansökningar i detta avseende
säkerligen äro att förvänta, hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att ett
belopp av ytterligare 10,000 kronor måtte ställas till Kammarens förfogande för fortsatt
understödjande av produktionen av smålägenheter på hittills praktiserat sätt.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§9.
I utförligt motiverad skrivelse till Drätselkammaren hade Brandchefen föreslagit, att då den nuvarande
ambulansvagnen till följd av flitig användning börjar bliva uttjänt och väl dyrbar i underhåll,
Kammaren ville gå i författning om inköp av en ny ambulansvagn, och föreslog Brandchefen
antagandet av ett från E. E. Fromell i Sundsvall inkommet anbud, slutande å 2,760 kronor, inklusive
kälkar, vartill kommer fraktkostnader m. m., cirka 140 kronor.
Efter antecknande att ytterligare ett anbud sedermera inkommit, nämligen från Arvika Vagnfabrik,
som erbjöd sig leverera en ambulans-vagn inklusive kälkar till ett pris av 2,800 kronor förutom frakt
och övriga kostnader, hade Drätselkammaren beslutit överlämna handlingarne i ärendet till
Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att för
brandkårens räkning inköpa den av E. E. Fromell erbjudna ambulansvagnen inklusive kälkar för ett
pris av 2,760 kronor samt att för ändamålet anvisa ett belopp av 2,900 kronor.

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att för inköpet erforderligt belopp 2,900 kronor
skulle uttaxeras.
§10.
Efter föredragning av från Folkskolestyrelsen inkommet, av motiv åtföljt förslag till utgifts- och
inkomststat för distriktets skolväsen för år 1918, slutande å ett utgiftsbelopp av 194,109 kronor 58 öre
och en brist att uttaxera å 129,000 kronor, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att oförändrat godkänna förslaget i fråga samt överlämna detsamma titl
Magistraten för att tagas i betraktande vid uppgörande av generalförslag till stat för nästkommande år.
§11.
Margarinaktiebolaget Zenith hade med bifogande av bestyrkt avskrift av Kungl. Kammarrättens utslag
den 31 oktober 1916 i fråga om bolagets inkomsttaxering år 1914 i skrivelse till Drätselkammaren
anhållit om restitution av den bolaget i Luleå stad för år 1914 påförda och av bolaget erlagda
kommunalskatt 357 kronor samt prästskatt Kr. 12: 75.
Drätselkammaren, som icke ansåg skäl föreligga för ett överklagande från stadens sida av
ifrågavarande utslag, hade beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville på så sätt
bifalla bolagets anhållan, att Drätselkammaren måtte bemyndigas att till bolaget återbetala av bolaget
för år 1914 erlagda kommunalutskylder 357 kronor, men att däremot avslå bolagets begäran, i vad den
avsåge återbetalning av prästskatten, vilka medel icke uppbäras av staden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att beloppet i fråga skulle uttaxeras.
§12.
Folkhushållningskommissionen hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att Kungl. Maj:t
tilldelat Luleå stad ett statsbidrag å 40,000 kronor att användas under tiden l juli - 31 december 1917 i
huvudsaklig överensstämmelse med den plan, som Kammaren framlagt i sin ansökan till Kungl. Maj:t
och under villkor att föreskrifterna i Kungl. Kungörelsen den 8 juni 1917 noga iakttagas.
Vid föredragning av Stadsfullmäktiges den 21 juni 1917 fattade beslut att för lindrande av de mindre
bemedlades levnadsvillkor anslå ett belopp av 20,000 kronor ävensom att uppdraga åt
Drätselkammaren att göra underdånig ansökan om ett bidrag å 60,000 kronor av det utav riksdagen för
ändamålet beviljade anslag, hade Drätselkammaren, då av erhållna formulär till ingivande av
förenämnda ansökan framgick, att bland de handlingar, som skulle bifogas ansökningen, saknades
såväl Stads-fullmäktiges beslut rörande vilken myndighet, som skulle handhava förvaltningen av
dyrtidsanslaget, som rörande vilka personer, som blivit utsedda att granska utdelningen av medlen m.
m., vid sammanträde den 18 juli 1917 beslutat
att lämna Luleå stads livsmedelsnämnd i uppdrag att handhava förvaltningen av de dyrtidsmedel, som
kan komma att av Kungl. Maj:t beviljas staden,
att överlämna granskningen av sagda medel till de revisorer, som tillsättas av Stadsfullmäktige för
granskning av stadens förvaltning och räkenskaper i övrigt.
Efter anteckning att tiden var så knappt utmätt och att ansökningstiden skulle blivit försenad, därest
Stadsfullmäktiges beslut i dessa angelägenheter därförut skulle ha av Drätselkammaren inhämtats,
hade Drätselkammaren, sedan Kungl. Maj:t numera tilldelat staden ett statsbidrag å 40,000 kronor,
beslutit att till Stadsfullmäktiges kännedom anmäla sina vid förutnämnda sammanträde vidtagna
åtgärder rörande förvaltningen av dyrtidsanslaget och redovisningen av detta med hemställan, att
Fullmäktige ville godkänna desamma.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att godkänna
de av Drätselkammaren sålunda vid-tagna åtgärder.
§13.
I och för reglering av dels Sandviksgatan och dels tomten N:o 4 i kvarteret Laken hade
Drätselkammaren uppgjort följande förslag till ägoutbyte med kustuppsyningsmannen F. A. Bergström
samt anhållit om Stadsfullmäktiges godkännande av detsamma:

Luleå siad erhåller au F. A. Bergström den del av östra delen av fastigheten N:o 267, som faller inom
Sandviksgatan, i vidd innehållande 54,5 kvm. eller 618 kv.-fot med villkor, att den å området stående
fastigheten får kvarstå, tills den brinner ned eller av annan anledning kommer bort.
F. A. Bergström erhåller au Luleå stad den del av utfyllningen av Gråskälsfjärden nedanför hans del av
fastigheten N:o 267, som faller inom tomt N:o 4 i kvarteret Laken, i vidd innehållande 199,91 kvm.
eller 2,268 kv.-fot, vilken del genast får tillträdas, mot villkor att Bergström till staden betalar en
mellan-avgift för de 1,650 kv.-fot, han erhåller utöver de han lämnar, beräknat efter dubbla zonvärdet
eller 60 öre per kv.-fot, d. v. s. 990 kronor.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att godkänna detta förslag samt
bestämde, att inflytande medel skulle läggas till fastighetsfonden.
§14.
Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 15 oktober
1917.
§2.
Stadsfullmäktige hade genom utdrag av protokoll för den 31 aug. 1916, § 10, till drätselkammaren
återremitterat A. Holms m. fl:s hos stadsfullmäktige gjorda framställning att få hava skidbacken å
Gültzauudden kvarstående i 25 års tid för förnyat yttrande med anledning av vid sammanträdet av herr
Andersson väckt förslag, att stadsfullmäktige måtte bevilja Idrottsföreningen Kamraterna ett anslag av
1,000 kronor, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å annan plats. Vidare hade
stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Svenska Skidförbundet och Föreningen för
skidlöpningens främjande i Sverige inkommen gemensam skrivelse, däri hemställes, att skidbacken i
fråga tillsvidare måtte få kvarstå å nuvarande plats.
Med anledning härav hade drätselkammaren dels begärt yttrande av A. Holm med flere, vilka anhållit
om skidbackens bibehållande å Gültzauudden, var skidbacken borde förläggas, därest beslut skulle
komma att fattas att av stadens medel anslå 1,000 kronor såsom bidrag till skidbackens uppförande på
annan plats, dels ock gjort förfrågan hos de förenämnda idrottsföreningarne, vilka åtgärder, som av
dem komma att vidtagas beträffande skidbacken å Gültzauudden, därest deras begäran om backens
bibehållande å nuvarande plats blir bifallen och huruvida föreningarna ämna bekosta de i deras
skrivelse antydda åtgärderna för skidbackens iståndsättande och uppsnyggande.
Sedan Svenska skidförbundet med anledning av denna drätselkammarens skrivelse meddelat, att
förbundets styrelse beslutat att uppdraga till sin arkitekt att uppgöra förslag till och kostnadsberäkning
över skid-backens iståndsättande och uppsnyggande, och A. Holm till svar å kammarens förfrågan bl.
a. meddelat, att han icke kunde ge anvisning på någon annan lämplig plats för backens förläggning än
den nuvarande, beslutade drätselkammaren, sedan dess hänvändelser givit negativt resultat, att i
skrivelse till Idrottsföreningen Kamraterna göra framställning därom, att, som till kammarens
kännedom kommit, att föreningen håller på att verkställa en utredning dels rörande kostnaden för
förflyttningning av skidbacken å Gültzauudden till annan plats dels rörande kostnaden för reparation
av den nuvarande backen, föreningen måtte lämna kammaren del av utredningen i fråga samt uppgift å
vilken plats föreningen alternativt tänkt sig lämplig för den nya skidbackens uppförande. Svar härå har
icke erhållits.
Emellertid inlämnades till drätselkammaren av kommittérade, tillsatta vid ett under sistlidne september
månad i Luleå avhållet sammanträde med styrelseledamöter från Svenska Skidförbundet och
Föreningen för skidlöpningens främjande och för skididrotten intresserade personer i Luleå, vilka
ansågo att skidbacken å Gültzauudden borde borttagas samt en ny skidbacke byggas, en till
stadsfullmäktige ställd skrivelse, däri dessa på uppdrag av skidbackskommittén anhålla, att
stadsfullmäktige ville upplåta tomt vid Skurholmsfjärden för uppförande av en skidbacke i
huvudsaklig överensstämmelse med uppgjorda ritningar, samt att fullmäktige som bidrag till backens
uppförande ville anslå 2,000 kronor.
Vid nu företagen förnyad behandling av ärendet föredrogs först en av byggnadskontoret infordrad
kartskiss över Stadshertsön, utvisande den föreslagna skidbackens läge och storleken av det område,
som erfordrades för densamma.

Sedan vidare antecknats dels att stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 sistlidne maj bordlagt
drätselkammarens förslag till ordnande och förskönande av Gültzauudden i den del, som detta avsåg,
att skidbacksbyggnaden skulle av ägarne borttagas utan kostnad för staden, dels att drätselkammaren
under hand erhållit del av en från Svenska Skidförbundet och Föreningen för skidlöpningens
främjande i Sverige till stadsfullmäktige ställd gemensam skrivelse, däri de erbjuda sig att ställa 2,000
kronor till förfogande under förhoppning, att fullmäktige ville genom ett anslag av 2,000 kronor
understödja anläggningen av en ny skidbacke i Luleå, när ansökan inkommer från idrottens
representanter i Luleå om kostnadsfri upplåtelse av mark till anläggande av en sådan vid
Skurholmsfjärden, beslutade drätselkammaren att hos stadsfullmäktige tillstyrka, att fullmäktige ville
för uppförande av en skidbacksbyggnad kostnadsfritt upplåta å bilagd kartskiss med röd färg inritade
område å Stadshertsön, i den mån det ligger inom stadens egen mark, utgörande c:a 800 kvm., på 25
års tid mot följande villkor:
att en över området gående gammal byaväg, vilken kommer att till c:a 3 meters djup avskäras av
skidbacksanläggningen, nedschaktas eller flyttas å ömse sidor om densamma på av byggnadskontoret
godkänt sätt, och
att skidbacken under upplåtelsetiden underhålles i fullgott skick.
Drätselkammaren beslutade vidare att med avstyrkande dels av A. Holms m. fl.:s begäran att få ha
skidbacken kvarstående å Gültzauudden och dels av herr G. Anderssons förslag att bevilja ett anslag
av 1,000 kronor till Idrottsföreningen Kamraterna, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å
annan plats, föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ville anvisa ett belopp av 1,000 kronor såsom
bidrag till uppförande av den nu föreslagna skidbacken, sedan skidbacken å Gültzauudden blivit enligt
drätselkammarens förut gjorda, av stadsfullmäktige bordlagda förslag borttagen från nuvarande plats
och uppförd på nu föreslagna ställe.
Detta senare beslut fattades efter votering med 4 röster, herrar Fernlund, Nilsson, Sjöstedt och Lantz,
mot 3, därvid minoriteten, herrar Ljungberg, Lindqvist och Högström, yrkade bifall till
skidbackskommitterades begäran om beviljande av ett anslag av 2,000 kronor till ifrågavarande
ändamål.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
Som ovan.
På drätselkammaren vägnar:
A. Ljungberg.
K. H. Santesson.’
Beredningsnämnden hade hemställt att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit, med den ändring, att anslaget till skidbackens uppförande bestämmes till 2,000 kronor,
vilket belopp anskaffas genom uttaxering.
Vid behandling i Stadsfullmäktige av detta ärende yrkades dels bifall till Drätselkammarens förslag,
dels bifall till Beredningsnämndens förslag, dels ock av Herr Falk bifall till nämndernas förslag om
upplåtelse av mark för skidbacken, men avslag å framställningen om anslag till dess flyttning.
Då vid verkställd omröstning Herr Falks förslag förklarades antaget, begärdes votering, varvid till
kontraproposition i huvudvoteringen med 17 röster mot 9 antogs Beredningsnämndens förslag. Vid
huvudvoteringen avgåvos 18 röster för sistnämnda förslag och 8 röster för Herr Falks förslag, vadan
Stadsfullmäktige bifallit Beredningsnämndens förslag.
§15.
Styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt i Luleå hade hos Stadsfullmäktige anhållit att i
likhet med vad fallet varit föregående år ett anslag måtte beviljas anstalten även för år 1918 för
uppehållande av den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten inom samhället. Som emellertid
omkostnaderna för varje föreläsning bland annat på grund av höjda biljettpriser och ökad
traktamentsersättning till föreläsarne betydligt stegrats, hade styrelsen anhållit om anslagets höjning
från i år utgående 600 kronor till 750 kronor.
Drätselkammaren hade i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen.

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
med bifall till ansökningen bevilja ett belopp för ifrågavarande ändamål för år 1918 av 750 kronor, att
anskaffas genom uttaxering.
§16.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Luleå stads Livsmedelsnämnd hemställt, att då på
grund av det mycket krävande arbete, som påvilar Livsmedelsnämnden, det visat sig nödvändigt att för
det löpande arbetet taga i anspråk även vice ordföranden i nämnden, agronomen Axel Schalin, men
han emellertid icke är ledamot av nämnden, Stadsfullmäktige måtte tilldela honom sådant
ledamotskap.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att utse
agronomen Axel Schalin till ledamot av Livsmedelsnämnden för tiden till innevarande års slut.
§17.
Sedan advokaten Tom Forssner såsom befullmäktigat ombud för firman Norddeutsches Erzkontor G.
m. b. H. uttagit stämning till Luleå Rådstuvurätt å Luleå stad med yrkande att utbekomma 43,993
kronor 16 öre, utgörande för åren 1910-1914 av staden uppburna hamnavgifter för av firman L.
Possehl & C:o i Lübeck ägda eller tidsbefraktade fartyg, jämte ränta och rättegångskostnader, beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att befullmäktiga Hamndirektionen att själv eller
genom den Hamndirektionen i sitt ställe kunde förordna å stadens vägnar svara i målet, vilket skulle
förekomma vid Rådstuvurätten den 12 november 1917; och skulle utdrag av detta protokoll därvid
tjäna såsom fullmakt.
§18.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Carlgren, under framhållande av att möjlighet nu
förefinnes att till Luleå stad få förlagd en framtidsindustri, föreslagit att Stadsfullmäktige ville besluta
dels att tillsätta en kommitté av tre eller högst fem personer med uppdrag att så snart sig göra låter
förebringa utredning till anordnande inom stadens område av välbelägna och tillräckligt rymliga
industriella tomtplatser, eventuellt förenade med egnahemstomter för arbetarne, samt att inför
Stadsfullmäktige framlägga det förslag, vartill utredningen kan giva anledning; börande kommittén
äga rätt att med sig för ändamålet adjungera ej blott lämpliga stadens tjänstemän, utan även andra
sakkunniga personer, dels ock att för bestridande av med uppdragets fullgörande förenade kostnader
anvisa ett belopp av intill 2,000 kronor.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att med bifall till motionen för ändamålet tillsätta en kommitté av fem personer
samt till medlemmar i denna kommitté utse Herrar G. A. Schultz, sammankallande, A. Carlgren, A. J.
Westerberg, H. Björnlund och G. H. Högström, varjämte bestämdes, att erforderligt belopp intill 2,000
kronor för kostnadernas bestridande skulle uttaxeras.
§19.
Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning
för försäljningsåret 1916 beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att för sin del
tillstyrka ansvarsfrihet åt Utskänkningsbolaget för det år revisionen omfattat.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarne en från bataljonsläkaren Wilh. Morsing i Boden inkommen
återkallelse av hans ansökan till stadsläkaretjänsten härstädes.
§21.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) G. Groths avsägelse av ledamotskap av Lönenämnden;
2:o) En framställning från pensionsnämndens ordförande om 500 kronors anslag för år 1917
till skrivmaterialier m. m;
3:o) Kronokassörens begäran om 600 kronors anslag till avlönande av ett fast skrivbiträde.

§22.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts begäran om anslag för år 1918;
2:o) Nordsvenska Dövstumföreningens begäran om understöd till anskaffande av lokal m. m;
3:o) Arbetslöshets- och hjälpkommitténs framställning om arvode för 1917 års verksamhet;
4:o)
En framställning från invånare i Mjölkudden om utvidgning av den beslutade
belysningsanläggningen därstädes;
5:o) Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassas begäran om anslag;
6:o) Föreståndarinnans för flickläroverket begäran om bidrag till tillfällig löneförbättring åt
lärarinnorna för år 1918;
7:o) Stadsdrängen Oskar Johanssons begäran om pension;
8:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten under år 1918;
§23.
Till Lönenämnden remitterades:
l:o) Hamndirektionens framställning om vissa ändringar i löneförmåner och verksamhet för en del
hamnens befattningshavare;
2:o) Poliskonstapeln J. A. Lindbloms begäran om rätt att tillgodoräkna sig tjänsteår från
anställningsdagen.
§24.
Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades:
l:o) Vintersjöfartskommitténs för Norrland framställning om anslag från staden för anskaffande av
isbrytare;
2:o) L. P. Petterssons begäran att få köpa eller hyra ett område nedanför Bergviken för sågverksrörelse
och upplag;
3:o) Luleå Kol- & Materialaffärs framställning om ägoutbyte
med staden m. m.
§25.
Till Hälsovårdsnämnden remitterades av särskilda kommitterade verkställd utredning rörande
anställande av ytterligare en stadsläkare.
§26.
Till styrelsen för pantlånekontoret remitterades enkefru Sofie Sundgrens begäran om förlängd pension.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
S. Forsgren.”

C. A. Schultz,

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Ulander, Lindgren och Wikén, fruarna Sundström och
Bohlin, fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 28 september 1917 föredrogs och justerades.

§2.
Avslog styrelsen Naima Bergströms anhållan att få sin yngsta gosse utackorderad och i stället få taga
hand om Nils, som f.n. är utackorderad.
§3.
Svenska fattigvårdsförbundets skrivelse angående konsulentverksamheten i hushållning och
matlagning vid fattigvårdsinrättningar föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Understödslistorna för november månad föredrogos och godkändes.
§5.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75 kronor.
§6.
Föredrogs rapport över utdelade extra understöd under oktober månad, slutande å kr. 343:35.
§7.
Beslöt styrelsen utackordera flickebarnet Greta Elisabet Svensson hos hemmansägaren Petter
Fabricius i Avan för ett arvode av 144 kronor per år.
§8.
Sedan tillsyningsmannen verkställt utredning angående användningen av det pensionsunderstöd, som
stationsmästaren Hj.Bengtsson i Sandträsk obehörigen utbetalt till Elisabet Drugge, vilken på
styrelsens bekostnad vårdas å Sandträsk tuberkulossjukhus, beslutade styrelsen att låta härvid bero.
§9.
På framställning av arbetaren N.J.Öqvist beslutade styrelsen bidraga med 10 kronor per månad till
utackorderingskostnaden för hans dotter Lea.
§10.
På därom gjord framställning beviljades fru Helena Kjellgren i Karlsvik ersättning med 15 kronor per
månad för vård och underhåll av dotterdottern Anna Elisabet Kjellgren.
§11.
På därom gjord framställning beviljades fru Anna Eriksson ett par skor till fostergossen Sven
Romanus Westman.
§12.
På därom gjord framställning beviljades snickaren C.E.Thurfjell förhöjning från 12 till 15 kronor per
styck för till fattiggården levererade likkistor.
§13.
På därom gjord framställning beviljades arbetaren M.Adamsson 15 kronor i månaden f.o.m. den 1
november för vård och underhåll av Magdalena Lindqvists dotter Gunhild Severina.
§14.
Beslöt styrelsen tilldela änkan Märta Helena Eriksson, vilken på grund av sjukdom vore oförmögen att
försörja sig, ett månatligt understöd av 10 kronor och skulle, vad styrelsen sålunda komme att få för
henne vidkännas, utsökas hos vederbörande kommun.
§15.
Beslöt styrelsen utackordera Anna Sofia Nilssons son Karl Gösta.
§16.

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Kristina Matilda Karlsson och Fredrik Hjalmar Gällman samt Konungens
Befallningshavandes i Västerbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Gustaf Fahlgren.
§17.
Beslutade styrelsen hos Kungl. Kammarrätten överklaga Konungens Befallningshavandes i Jämtlands
län utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Westin, i vad detsamma avser storleken av den utdömda
dagersättningen.
§18.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Isak Valdemar Pettersson,
Signe Linnea Granqvist och Elin Henrika Olsson samt förklaringar i fattigvårdsmål rörande Kristina
Matilda Karlsson och Emma Ekelund.
§19.
Till herrar Nilsson och Boman remitterades en skrivelse från den av stadsfullmäktige tillsatta
inkorporeringskommittén för avgivande av förslag till svar å i skrivelsen framställda frågor.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§20.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 27 september 1917, § 18, angående införande av
centralvärmeledning i fattiggården föredrogs och lades till handlingarna.
§21.
Stadsfullmäktige hade till styrelsen för yttrande remitterat en framställning från frälsningsarméns
slumstation om ett anslag för år 1918 av 500 kronor.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen tillstyrka bifall till ansökningen.
§22.
I skrivelse till styrelsen hade vagnkarlen J.E.Dahl anhållit om ersättning för vård och underhålla av
barberaren Göran Hellman, vilken på grund av sjukdom (lungblödning) vore oförmögen att själv
försörja sig.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen bevilja Dahl en ersättning av 20 kronor per månad f.o.m.
den 1 oktober 1917.
§23.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 8 oktober: Göta Ingeborg Maria Frölander
den 14 oktober: Anna Elisabet Danell
den 14 oktober: Bertil Danell
den 16 oktober: Ester Alvina Rask
den 27 oktober: Ida Augusta Bergdahl
samt att följande utgått, nämligen
den 7 oktober: Brita Kristina Palm (död)
den 17 oktober: Birgit Vilhelmina Nilsson
den 17 oktober: Anna Aqvilina Löfgren
den 18 oktober: Göta Ingeborg Maria Frölander
den 23 oktober: Gustaf Fahlgren (död)
den 26 oktober: Anna Vilhelmina Nilsson
den 26 oktober: Ingrid Elisabet Nilsson
§24.
Bouppteckningen efter avlidne arbetaren Fridolf Sundvall föredrogs och beslutade styrelsen att av
behållningen likvidera Sundvalls skuld till handlanden A.Brännström i Svartöstaden, kr. 149:67.

§25.
Beslutade styrelsen godkänna vaktmästare Larzéns åtgärd att för en kostnad av i ett för allt kr. 252:53
inköpa en fargalt och skulle Bensby svinavelsförening erbjudas att övertaga köpet och hava galten
uppställd å fattiggården för ett pris av 200 kronor per år.
§26.
På därom gjord framställning beviljades arbetaren J.A.Karlsson, Karlsvik, förhöjning i
fosterbarnsarvodet för gossen Sven Axel Hedlund från 15 till 20 kronor per månad, varemot hans
anhållan om kläder och skor åt barnet avslogs.
§27.
Efter därom gjord ansökan beviljades vaktmästaren B.A.Larzén avsked från vaktmästaretjänsten vid
fattiggården med rätt för honom att begagna sig av tre månaders uppsägningstid; och skulle kungörelse
om tjänstens ledigförklarande införas i stadens tidningar.
§28.
Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattsson att inköpa strumpgarn för fattiggårdens behov.
§29.
Beslöt styrelsen att av anslaget till mobiliserades familjer bevilja Mimmi Kristina Johansson ett
understöd av 25 kronor per månad tillsvidare.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
J.Lindgren
Ellen Sundberg”

”Protokoll fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Mattsson och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterat en framställning från Borgmästaren
A.E.Fagerlin för yttrande i hvad framställningen afsåge upplåtande af bostadslägenhet i den under
uppförande varande Hamnförvaltningsbyggnaden.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen förklara att Direktionen vore villig ställa en af de större
lägenheterna i Hamnförvaltningsbyggnaden till Stadsfullmäktiges förfogande intill dess
Hamndirektionen för egen del kunde blifva i behof af densamma; dock att Hamndirektionen förbehölle
sig att för denna liksom för öfriga lägenheter i byggnaden föreslå hyresbeloppen samt att uppbära den
hyra, som kunde blifva bestämd för densamma.
§2.
Hamnmästarens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1918 föredrogs och godkändes med ett par
smärre ändringar.
§3.
Hamnmästarens förslag till viss ändring i instruktionen för Hamnmästaren och Hamnbokhållaren
bordlades tills vidare.

§4.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 1917 befullmäktigat Hamndirektionen att
själv eller genom den Hamndirektionen i sitt ställe kunde förordna å Luleå stads vägnar svara i ett af
advokaten Tom Forssner såsom befullmäktigadt ombud för firman Norddeutsches Erzkontor G.m.b.H.
mot Luleå stad anhängiggjort mål angående utbekommande af 43933 kronor 16 öre utgörande för åren
1910-1914 af staden uppburna hamnafgifter för af firma L.Possehl & Co i Lybeck ägda eller
tidsbefraktade fartyg, beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sin sekreterare t.f. länsbokhållaren
H.Glimstedt eller den han i sitt ställe förordnade att å Hamndirektionens vägnar uppträda som ombud i
målet. Utdrag af detta protokoll skulle tjäna som fullmakt.
§5.
Utanordnades kronor 4464:40 för införandet af s.k. aga belysning å ångaren Balder och vid färjläget
vid Bergnäset.
§6.
Detta protokoll förklarades i sin helt genast justerat.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”

