Protokoll januari 1909
”Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Pastor Hansson,
Fru Fagerlin och Fröken Burman.
§ 1.
Justerade protokollet för sammanträdet den 1 nästlidne December.
§ 2.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva ytterligare påminnelser i fattigvårdsmål
ang. Petter augusti Severt.
§ 3.
Beslöt Styrelsen att äfven för innevarande år fastställa ett pris af 1 krona per dag för å
fattigvården intagna hjon, som tillhöra främmander kommuner.
§ 4.
Bestämdes att räntan af Borgska donationen äfven för innevarande år skulle användas till
beklädnad af fattiga barn.
§ 5.
Utsågos Herrar Nordström och Lidgren att verkställa inventering å fattiggården.
§ 6.
På därom gjord begäran beviljade styrelsen Fru Segergren en månads afgift i förskott för
Rob.Nilssons barn.
§ 7.
Föredrogs en skrifvelse från L.O.Fahlborg i Kiruna med tack för den honom tilldelade
Fattigvårdsstyrelsens premiefond, och skulle skrifvelsen öfverlämnas till fondens stiftare
Adjunkten A.Edman.
§ 8.
Anmäldes, att N.P.Nilsson och Hedvig Bylund förra månaden intagits på fattiggården, hvilka
åtgärder af Styrelsen godkändes.
§ 9.
Godkändes följande under förra månaden utbetalda understöd, nämligen: till Amanda Lund
40 kr, till Maria Holmqvist 35 kr och till J.P.Börjeson 20 kr mot återbetalningsskyldighet.
§ 10.
Som Fvstn nödgats utbetala 5 kr till underhåll af N.M.Johansson Styfs minderåriga barn Elin
samt dessutom ikläda sig ansvaret för hennes vidare underhåll, beslöt Styrelsen att som Styf,
hvilken numera lämnat staden, alltså står under Styrelsens husbondevälde, uttaga hos
stationskarlförmannen Lindskog innestående aflöning för Styf, och befullmäktigades
tillsyningsmannen Palm att uttaga och utkvittera beloppet.

§ 11.
Uppdrog Styrelsen åt Tillsyningsmannen och Herr Lidgren att försöka anskaffa en bättre och
billigare bostad åt J.V.Anderssons familj.
§ 12.
Förre handlanden E.A.Palmén, hvilken under december månad erhållit ett understöd af 15 kr,
hade uti ingifven skrifvelse begärt hjälp äfven för januari. Styrelsen uppdrog åt Ordföranden
och Tillsyningsmannen att undersöka hans ställning samt att i fall af behof lämna intilkl 15
kronor för denna månad.
§ 13.
Som arbetaren J.O.Englund, hvilken förut flere gånger erhållit varning af Styrelsen för sitt
oordentliga lefverne och sin försummelse att taga vård om sin familj, nu åter enligt ingången
anmälan under förra månaden gått sysslolös och försummat sin familj, hvilken en lång tid
uppburit understöd af fattigvården, beslöt Styrelsen att förelägga Englund att senast inom en
vecka efter häraf erhållen del inställa sig på fattiggården för att där utföra det arbete, som kan
anvisas honom af Styrelsen.
§ 14.
Beslöts att hos Fvstn i Neder Kalix göra framställning om hemsändande af Elin Olsson.
§ 15.
Beslöts att indraga understödet till Anna Karlsson och hänvisa henne till Fvstn i Neder Luleå
socken, där hon eger hemortsrätt.
§ 16.
Beslöt Styrelsen att med snaraste intaga Josefina och Margreta Dahl på fattiggården.
§ 17.
Beviljade Styrelsen Sofia Eklund ett understöd af 20 kronor för denna månad samt sedan
inträde på fattiggården.
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§ 19.
Beslöt Styrelsen att bevilja C.G.Jonssons familj ett understöd af 20 kronor i månaden under
den tid mannen vistas vid sanatorium, men med skyldighet för honom att återbetala
detsamma, när han blir frisk.
§ 20.
Med anledning af en begäran från Oskar Vestholm om understöd uppdrog Styrelsen åt
Tillsyningsmannen att efter undersökning lämna erforderlig hjälp.
§ 21.
Beslöts att när Maria Eriksson återkommer från sjukhuset i Stockholm intaga henne på
fattiggården, därest ej annat lämpligt hem kan beredas henne.

§ 22.
Sedan Stadsfullmäktige uppdragit åt Fvstn att utse en ledamot i en kommitté, som har att
inkomma med förslag till erforderliga nödhjälpsarbeten för de arbetslöse, beslöt Styrelsen att
till ledamot i kommittén välja Herr J.U.Nordström.
§ 23.
Afslogs en begäran om understöd från Maria Granberg, enär hon ej företett behörigt
sjukintyg, men då hon ej kan förmås att afhålla sina barn från att gå omkring i staden och
bettla beslöt Styrelsen att i skrifvelse till Fvstn i Neder Luleå socken anhålla, att familjen
måtte hemtas härifrån.
§ 24.
Beviljades åt Felix Lundströms hustru matvaror för högst 10 kronor.
§ 25.
Vid behandling af barnbespisningskommittén begäran att Fvstn ville tillhandahålla fri ved för
bespisningen beslöt Styrelsen att då dess vedförråd är så hårdt medtaget, att det sannolikt ej
räcker ens för Styrelsens eget behof, afstå framställningen.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
J.Lidgren.”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 5 januari 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Johansson, Burman, Baudin, Santesson och Grafström.
§ 1.
Företogs val af Ordförande och vice Ordförande i Kammaren för innevarande år, och utsågs
värdvid till Ordförande Direktören A.Ljungberg med 5 röster af 6 afgifna och till vice
Ordförande Kamreraren A.Baudin med 3 röster. Herrar Johansson, Carlgren och Burman
erhöllo hvardera en röst.
§ 2.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 30 sistlidne december beslutit tillsätta en
nödhjälpskommitté, bestående af 5 personer, samt anmodat Drätselkammaren att utse en
ledamot af densamma, beslöt Kammaren att till sin ledamot i nämnda kommitté utse
Disponenten Axel Westerlund, om hvilket val kommitténs sammankallande ledamot Herr
V.Thurfjell skulle underrättas.
§ 3.
Från barberaren A.Gullberg, som öfvertagit fältskär A.Lundholms hyreskontrakt å
raksalongen i stadshuset, hade inkommit begäran om nedsättning af hyran för densamma till
800 kronor per år, värmen inberäknad, men fann Kammaren hans begäran ej förtjäna
afseende.
§ 4.
Föredrogs en skrifvelse från arrendatorn af Hermansängen H.M.Johansson med
tillkännagifvande att han ej kunde gå in på Kammarens vid sammanträde den 3 sistlidne
November gjorda erbjudande rörande ersättning för uppförande af hölador och för uppodling
af den oodlade jorden, och beslöt Kammaren att låta härvid bero.
§ 5.
Arrendatorn af Moritzängen H.M.Johansson hade uti ingifven skrifvelse anhållit om
uppförande af 2 nya hölador å lägenheten samt förklarat sig villig att för ett pris af 100 kronor
per stycke uppföra desamma.
Drätselkammaren beslöt att erbjuda honom samma vilkor som rörande Hermansängen, d.v.s.
att han får uppföra 2 nya hölador mot en ersättning från staden af 50 kronor för hvardera samt
uppodla den ej odlade jorden mot en ersättning af 50 kronor per tunnland, och skulle, om han
går in på dessa villkor, hans arrendekontrakt förlängas till att gälla under 15 år.
§ 6.
Från stadens ombud vid mantalsskrifningsförrättningarne för år 1909 J.U.Nordström,
J.Lidgren och C.A.Palm hade inkommit en räkning å tillhopa 90 kronor öfr 5 dagars tidspillan
för hvardera, men ehuru Kammaren fann, att ersättning borde utgå för detta uppdrag samt att
de fordrade beloppen voro skäliga, ansåg sig dock Kammaren böra underställa ärendet
Stadsfullmäktiges pröfning.
§ 7.
Från egaren af fastigheten No 149 härstädes J.Asplund hade inkommit ett erbjudande till
staden att mot gällande zonvärde få inlösa den inom Lulsundsgatan fallande delen af nämnda
fastighet, i areal innehållande 1320 kv.fot, mot vilkor att han får hafva den å området

upppförda byggnad kvarstående, intill dess staden för regleringsarbeten fordrar dess
borttagande.
Drätselkammaren, som fann Asplunds erbjudande billigt med hänsyn därtill att staden för
flere år sedan utan tillstånd afschaktat området i fråga, beslöt att hos Stadsfullmäktige
tillstyrka dess antagande, under hemställan tillika, att köpeskillingen 396 kronor skulle få
tagas ur donationsjordsfonden.
§ 8.
Från änkan Sofia M. Löf hade inkommit en framställning om utbyte af dess henne tillhöriga
198,34 kv.meter eller 2250 kv.fot af vretan Nris 61-62, hvilken fastighet såsom fallande inom
gata och för allmänt behof afseddt område enligt donationsjordsbrefvets föreskrifter skall
afstås till staden, emot staden tillhöriga tomt No 2 i kvarteret Enen eller eventuelt tomt No 8 i
kvarteret Grenen.
Af Stadsingenjörens utredning i ärendet inhämtades, att änkan Löfs fastighet efter zonpris
beräknadt hade ett värde af Kr 562:50, tomt No 2 i Enen ett värde af Kr 935:60 och tomt No 8
i Grenen kr 875:68, samt att prisskilnaden, som sökanden alltså rätteligen hade att erlägga,
utgjorde resp Kr 373:10 och kr 313:18. Som Drätselkammaren emellertid erfarit, att änkan
Löf vore i den ekonomiska ställning, att hon ej kunde betala någon prisskilnad och ett strängt
tillämpande af donationsjordsbrefvets föreskrift om fastighetens inlösning till 10 procent af
zonvärdet skulle medföra hennes ekonomiska ruin, beslöt Drätselkammaren tillstyrka bifall
till bytet på så sätt, att sökanden i utbyte mot sin egande del af vretan No 61-62 utan
prisskilnad erhåller tomt No 8 i kvarteret Grenen samt berättigas att hafva den å hennes
fastighet uppförda byggnad kvarstående, till dess staden för gatans framdragande påfordrar
dess borttagande.
§ 9.
Sedan Kammaren i och för behandling af Folkbibliotekets framställning hos Stadsfullmäktige
om anslag för innevarande år hos Folkbibliotekets Styrelse begärt en tablå öfver dess
ekonomiska ställning, hade nu inkommit utdrag af dess räkenskaper för år 1907, men då
Kammaren ansåg sig för ändamålet ha behof af 1908 års räkenskaper, beslöt Kammaren att
infordra utdrag af dessa, så snart de blefve tillgängliga, äfvensom en specifik uppgift öfver
1908 års inkomster och utgifter.
§ 10.
En framställning från arrendatorn af Rutviksängen E.A.Johansson om förlängning af
arrendetiden remitterades till skogvaktaren för yttrande, särskildt huruvida å lägenheten finnes
odlingsbar mark.
§ 11.
Från båglampskolaren H.Vikström och eldaren J.Blomqvist vid elektricitetsverkets hade
inkommit begäran om löneförhöjning från 1100 kronor till 1380 kronor för hvardera från
1909 års början.
Som Vikström varit i stadens tjänst i öfver 5 år, beslöt Kammaren hos Stadsfullmäktige
hemställa att hans lön från detta års början höjes från 1100 kronor till 1200 kronor, hvaremot
Kammaren, med hänsyn därtill att Blomqvist ännu ej varit i stadens tjänst längre tid än väl ett
halft år, ej ansåg hans begäran f.n. förtjäna afseende.
§ 12.
En begäran från Gamla Karleby Exporthandelsbolag att för 1909 års seglation få förhyra
stadens karantänsstall remitterades till helsovårdsnämnden för yttrande.

§ 13.
Sedan Beredningsnämnden till Kammaren återremitterat N.J.Lindbäcks ansökan att på stadens
bekostnad varda försedd med ett metallöga för utredning, huruvida för detta ändamål är
nödvändigt att Lindbäck nedreser till Stockholm, beslöt Kammaren anmoda Stadsingenjören
att anskaffa den begärda utredningen.
§ 14.
På förslag af Stadsbyggmästaren beslöt Kammaren att fixera kostnaden för uppvärmning
under år 1909 af Bank a.b. Norra Sveriges lokaler i stadshuset till 1200 kr.
§ 15.
Utsåg Kammaren Herr J.P.Johansson att tillsammans med Ordföranden skrifva på de vexlar
som för stadens räkning erfordras.
§ 16.
Sedan Stadsfullmäktige bemyndigat Drätselkammaren att för innevarande år upptaga ett
kreditiv eller löpande räkning å 100.000 kronor i den bank där förmånligaste vilkor kunde
erhållas, hade lika lydande anbud å lånet inkommit från Bank a.b. Stockholm – Öfre Norrland
och Bank a.b. Norra Sverige, nämligen gällande kreditivränta + ½% afgift p.å., och beslöt
Kammaren att anta Norrlandsbankens anbud.
§ 17.
Beviljade Kammaren Arvid Karlsson såsom entreprenör för Vattenledningsarbetena vid
epidemisjukhuset rätt att lyfta innestående 10% af entreprenadsumman, sedan han aflämnat
borgene af A.Bol. C.Brandfors och A.Bol. Luleå Kol- & Materialaffär för arbetets bestånd
under garantitiden.
§ 18.
Från Viktor Sundqvist hade inkommit framställning om egoutbyte med staden enligt följande
förslag:
Sundqvist afstår till staden vretan Nris 1-2 om 5051,1 kv.meter eller 57.300 kv.fot med ett
zonvärde af 4 öre per kv.fot
Värde Kr 2292:00
Staden afstår till Sundqvist tomterna Nris 1 och 8 i kv. Enen om tillhopa 2061,82 kv.meter
eller 23389 kv.fot i zonvärde 8 öre pr kv.fot
Värde kr 1871:12
Värdeskilnad Kr 420:88,
hvarå staden enligt nådiga brefvet den 27 maj 1904 betalar 10% eller Kr 42:09, minskadt med
rättegångskostnad 10 kronor, eller Kr 32:09.
Drätselkammaren beslöt att tillstyrka det föreliggande förslaget på så sätt att fastigheterna gå i
utbyte mot hvarandra utan någon mellangift.
§ 19.
En från H.A.Hornberg inkommen begäran om tillstånd att å vretan No 406-409 å Mjölkudden
få uppföra en ladugårdsbyggnad i enlighet med ingifna ritningar beslöt Drätselkammaren
öfverlämna till Herrar Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till framställningen.
§ 20.
Genom Stadsbyggmästaren hade infordrats anbud å leverans af för stadens behof erforderlig
koks och kol, och brötos nu de inkomna anbuden, hvilka voro afgifna af:
Wahlman Hålund & Co i Stockholm

W.Jäger i Luleå
A.Bol. Luleå Kol- & Materialaffär
A.Bol. Robert Asplund i Luleå
Gustaf Westerberg
Åt Stadsbyggmästaren uppdrogs att till nästa sammanträde upprätta jämförande tablå öfver
anbuden.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1909.
Närvarande: Herrar Flemström, Thorslund, Wahlgren, Grafström, Ljungberg, Nordström,
Melkerson, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Palmér, Burman, Brändström, Aurén, SvenNilsson, Segerstedt, Block, Santesson, Håkansson, Linder, Sandlund och Lindqvist, hvaremot
såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström, Lundmark, Schultz, Isakson och Carlgren,
af hvilka Herrar Schultz och Carlgren icke med kallelse anträffats samt Herr Hellström låtit å
kallelselistan anteckna, att han af tjänsteresa vore förhindrad att infinna sig å sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Grafström och Ljungberg att jämte Herr Ordföranden måndagen den 11
innevarande januari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Med 21 af afgifna 22 röster valdes Herr Wallin till Stadsfullmäktiges ordförande för året.
§ 3.
Utsågs Herr Hellström genom acklamation till Stadsfullmäktiges vice Ordförande för
innevarande år.
§ 4.
Att jämte Herrar Ordföranden och vice Ordföranden detta år tillhöra Stadsfullmäktiges
Beredningsnämnd utsågos Herrar Ljungberg med 19 röster, Thorslund med 17 röster,
Nordström och Westerberg med hvardera 16 röster, Schultz med 15 röster, Block med 12
röster och Carlgren med 10 röster.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeras:
Harald Wallin.
J.Frith.Grafström.
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 12 januari 1909.
Närvarande: Herrar Forsgren, Burström, Linder, Nygren och Lind.
§ 1.
Företogs val af ordföranden och vice ordförande för innevarande år; och utsågos därvid till
ordförande Ingeniören J.A.Forsgren och till vice ordförande Disponenten Gustaf Burström.
§ 2.
Justerades protokollen för Hamndirektionens sammanträden den 10 och 14 november samt 5
december 1908.
§ 3.
Från Stadsfullmäktiges beredningsnämnd hade ankommit en skrifvelse, hvari begärdes, att
Hamndirektionen ville till Stadsfullmäktige inkomma med yttrande i anledning af en
Stadsfullmäktiges ordförande delgifven stämning, hvari snickaren B.A.Hellsten yrkade
förpliktande för staden att utbetala resterande accordssumma, 612 kronor, för utförande af
tillbyggnaden till vaktstugan å Tjufholmen.
Hamndirektionen, som vid sammanträde den 5 sistlidne december beslutat till Hellsten
utbetala 212 kronor af det fordrade beloppet, beslöt nu, med hänsyn därtill att utgången af en
blifvande rättegång med Hellsten måste anses oviss, att till Hellsten utbetala det af honom
fordrade beloppet i dess helhet, hvarom Stadsfullmäktiges beredningsnämnd skulle
underrättas.
§ 4.
Som föreståndaren för godsexpeditionen härstädes C.Lindberg, hvilken på sin tid med Kongl.
Järnvägsstyrelsens medgifvande åtagit sig uppdraget att för Hamndirektionens räkning
uppbära och redovisa afgifter för de järnvägsvagnar som trafikerade hamnspåret, numera
afflyttat från orten, beslöt Hamndirektionen hos vederbörande distriktsförvaltning göra
framställning därom att medgifvandet till innehafvande af omförmälda uppdrag måtte
öfverflyttas å föreståndaren för godsexpeditionen att gälla för framtiden utan afseende å
blifvande ombyten af innehafvare till nämnda tjänst.
§ 5.
En af Konsul A.J.Westerberg i samråd med sekreteraren upprättade räkning å firman
Gunnerson & Elzelingen, upptagande hyra för mudderverket m.m. samt ersättning för
förbrukad material och emottagna förbrukningsartiklar, föredrogs och godkändes.
§ 6.
Beslöt Hamndirektionen till sekreteraren K.Hamrin för indrifning öfverlämna åtskilliga
räkningar å oguldne hamnumgälder, platshyror m.m; och bemyndigades sekreteraren att, om
sådant visade sig nödvändigt, å Hamndirektionens vägnar anhängiggöra och utföra rättegång
mot vederbörande i och för utbekommande af ifrågavarande belopp, därvid utdrag af
protokollet skulle tjena sekreteraren såsom fullmakt.
§ 7.
Af Lule elfs flottningsförening hade framställts anmärkning däremot att Hamndirektionen vid
likviderande af flottningsföreningens räkning å hyra för mudderverket ’Säfvast’ gjort en del
enligt flottningsföreningens förmenande obehöriga afdrag; och beslöt Hamndirektionens
såtillvida godkänna ifrågavarande anmärkning, att flottningsföreningen skulle utöfver förut

uppburern hyra ega utbekomma 82 kronor, hvaremot föreningens yrkande om utbekommande
af ytterligare 61 kronor 25 öre, motsvarande afdrag för hållande af en extra besättningskarl, i
anseende till bristande utredning, för närvarande afslogs.
§ 8.
Föredrogs skriftlig framställning från föreståndaren för signalstationen å Tjufholmen
B.G.Sätterlund om ersättning till samma belopp som föregående år för hållande af tjänstebåt
vid signalstationen under den gångna seglationstiden; och beslöt Hamndirektionen med
hänsyn till Sätterlunds ringa aflöning för denna gång bevilja Sätterlund en ersättning af 100
kronor.
§ 9.
Skrifvelser från firman Erica Burman samt Rolf Burman innehållande framställning om
restitution å erlagda hamnumgälder för ved remitterades till Hamnmästaren för utredning.
§ 10.
I anledning af framställning från Hälsovårdsnämnden beslöt Hamndirektionen uppdraga åt
Hamnmästaren att vidtaga åtgärder för öppenhållande jämväl vintertid af hamnens pissoarer.
§ 11.
Beslöt Hamndirektionen afslå en utaf L.A.Lidén framställd begäran att få taga sten till
nubbstenstillverkning från den nedanför länslasarettet befintliga gamla stenarmen.
§ 12.
Föredrogs en skrifvelse från R.Ekvall i Örnsköldsvik, innehållande förfrågan, huruvida
Hamndirektionen vore villig till Örnsköldsviks hamnbyggnad uthyra hamnens pålkran; och
beslöt Hamndirektionen lämna till besked, att direktionens icke vore villig uthyra pålkranen,
enär dylikt uthyrande icke kunde vara med stadens fördel förenligt.
§ 13.
En skrifvelse från firman Gunnerson & Elzelingen, innehållande framställning om förhöjning
i entreprenadsumman för Tjufholmssundets uppmuddring, bordlades till kommande
sammanträde.
§ 14.
På framställning af sekreteraren beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Herrar Burström och
Lind att i samråd med sekreteraren afgöra en del viktigare bokföringsfrågor som väntades
skola uppstå vid afslutandet af räkenskaperna för förra året.
§ 15.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att hos firman Gunnerson & Elzelingen, göra förfrågan därom,
huruvida firman önskade för kommande år hyra stadens mudderverk med pråmar.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin.
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll hållet hos brandstyrelsen i Luleå den 14 januari 1909.
Nde undertecknad ordf samt herrar Wolff, Forsgren och Wikberg jämte brandchefen
Zetterstedt.
§ 1.
Protokollet för föregående sammanträde upplästes och justerades.
§ 2.
Anmälde herrar Forsgren och Wikberg att inventering af brandkårens material och persedlar
blifvit verkställd.
§ 3.
Anmälde Kassakontrollanten Wolff att han jemte herr Thorslund verkställt denna dess
inventering af kassan.
§ 4.
Sedan brandchefen hvilken uppsagt dennes sin befattning till den 1 innevarande februari, på
derom gjord framställning nu blifvit beviljad från brandchefsbefattningen från och med den
15 i denna månad, så förordade brandstyrelsen Löjtnanten U.Ullman att förestå
brandchefsbefattningen här, utses från och med den 15 denna månad till den 1 febr. 1909 samt
derefter tillsvidare och intilldess befattningen kunde blifva tillsatt eller annorledes blifvit
beslutadt.
Som ofvan
Ax.E.Fagerlin.
Justeradt
Axel E.Fagerlin.“

“Protokoll hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 29 januari 1909.
Närvarande: Herr vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, Wahlgren, Grafström,
Lundmark, Ljungberg, Melkerson, Thurfjell, Burman, Brändström, Aurén, Segerstedt, Block,
Isaksson, Santesson, Håkansson, Carlgren, Sandlund och Lindqvist, hvaremot såsom
frånvarande antecknades Herr Ordföranden samt Herrar Nordström, Westerberg, Schultz,
Palmér, Sven-Nilsson och Linder, af hvilka Herr Palmér icke med kallelse anträffats samt af
de öfrige förhinder att närvara anmälts af Herr Ordföranden på grund af sjuklighet, af Herr
Schultz på grund af tjänsteresa och af Herr Sven-Nilsson på grund af mottaget förordnande att
tjänstgöra såsom landskamrerare i länet.
§ 1.
Utsågos Herrar Lundmark och Melkerson att jämte Herr vice Ordföranden måndagen den 1
nästa februari kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Anmärktes mot det öfver Stadsfullmäktiges sammanträde den 30 december 1908 förda
protokoll, dels att däri ej fanns antecknadt Stadsfullmäktiges då fattade beslut att utse till
ledamot i Pantlånekontorets styrelse för åren 1909-1911 Herr R.Lundmark och till andre
suppleant i samma styrelse för nämnda tid Herr V.F.Lundmark dels att däri angifvits att till
stadens ombud vid mantalsskrifningsförrättningen detta år utsetts bland andra Herr
M.Hammarström, då valet afsetts Vagnmästaren Herr A.Hammarström.
Mot protokollet öfver Stadsfullmäktiges sammanträde den 7 innevarande januari förekom ej
anmärkning.
§ 3.
Föredrogs från Hamndirektionen inkommet förslag till södra hamnplanens ordnande,
hvarefter, på hemställan af Beredningsnämnden, förslaget remitterades till Drätselkammaren
för inhämtande af dess yttrande i saken.
§ 4.
Med anledning däraf att B.A.Hellstetn härstädes utverkat stämning å Luleå stad med yrkande
om utbekommande af fordran för arbete, som Hellsten för Hamndirektionens räkning utfört,
och detta mål utsatts att förekomma vid Rådstufvurätten härstädes den 22 nästa februari, hade
Beredningsnämnden hemställt, att Hamndirektionen eller den Hamndirektionen i sitt ställe
förordnade skulle befullmäktigas att, därest uppgörelse ej mellankomme, i förevarande mål
föra stadens talan.
Då nu detta ärende skulle företagas till behandling anmäldes, att från Hamndirektionen
inkommit meddelande, att Hellsten blifvit till fullo godtgjord för sin ifrågavarande fordran på
grund hvaraf Herrar Fullmäktige beslöto att låta bero vid, hvad i ärendet förekommit.
§ 5.
Till Drätselkammaren hade Ingenjören Axel Löthner och Luleå Elektrotekniska Byrå
inkommit med skrifvelse innefattande hemställan om sådan ändring af § 10 i det för stadens
elektricitetsverk gällande reglemente, att all försäljning af glödlampor från elektricitetsverket
liksom äfven tillhandahållandet af säkerhetsproppar öfverlämnades till verkets entreprenörer.
Redan vid detta ärendes tidigare behandling hos Beredningsnämnden hade
Beredningsnämnden uttalat den åsikt, att med bibehållande af elektricitetsverkets försäljning
af lampor till själfkostnadspris allmänheten borde berättigas att äfven från annat håll förskaffa
sig sitt behof af glödlampor, hvarefter ärendet återremitterats till Drätselkammaren för

förebringande af utredning, huruvida, med en ändring af ifrågavarande § i angifven riktning,
några särskilda ordnings- och kontrollföreskrifter behöfde meddelas.
Utredning från föreståndaren för elektricitetsverket härutinnan förelåg nu, och hade
Beredningsnämnden, med anledning af hvad däri förekommit hemställt, att nämnda § skulle
erhålla följande förändrade lydelse:
’Glödlampor, nernstbrännare och säkerhetsproppar tillhandahålles abonnenterna af
elektricitetsverket till själfkostnadspris med rätt för abonnenterna att äfven från annat håll
förskaffa sig sitt behof af ofvannämnda artiklar’.
Emellertid beslöto Herrar Fullmäktige att återremittera ärendet till Drätselkammaren för
elektricitetsverkets föreståndares hörande beträffande den redigering af paragrafen, som
Beredningsnämnden föreslagit.
§ 6.
Biföllo Herrar Fullmäktige efter hemställan af Beredningsnämnden en af H.A.Hornberg hos
Kammaren gjord framställning om tillstånd att å vretan n:ris 406-409 å Mjölkudden få
uppföra en ladugårdsbyggnad i enlighet med åberopad ritning.
§ 7.
Från ägaren af fastigheten n:o 149 härstädes J.Asplund hade till Drätselkammaren inkommit
en framställning att staden måtte mot gällande zonvärde inlösa den inom Lulsundsgatan
fallande delen af nämnda fastighet, i areal innehållande 1.320 kvadratmeter, med sökanden
bibehållen rätt att få hafva den å området uppförda byggnad kvarstående, till dess staden för
regleringsarbeten fordrade dess borttagande.
Drätselkammaren, som funnit Asplunds framställning billig med hänsyn därtill, att staden för
flera år sedan utan tillstånd afschaktat området ifråga hade förordat bifall till densamma samt
föreslagit, att köpeskillingen, 396 kronor, skulle utgå ur donationsjordsfonden.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Herrar Fullmäktige att med godkännande af
detta Drätselkammarens förslag bifalla framställningen.
§ 8.
Drätselkammaren hade underställt Stadsfullmäktiges pröfning en från stadens ombud vid
mantalsskrifningsförrättningen år 1908 J.U.Nordström, J.Lidgren och C.A.Palm till
Kammaren inkommen räkning å tillhopa 90 kronor för 5 dagars tidspillan för hvardera för
fullgörande af nämnda uppdrag.
I detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att som Stadsfullmäktige ej beslutit, att
ersättning skulle utgå för dylika uppdrag, Stadsfullmäktige måtte vägra räkningens
utbetalande.
Denna Beredningsnämndens hemställan bifölls af Herrar Stadsfullmäktige.
§ 9.
Från båglampskolaren H.Wikström och eldaren J.Blomqvist hade till Drätselkammaren
inkommit begäran om löneförhöjning från 1.100 kronor till 1.380 kronor för dem hvardera
från 1909 års början.
Som Wikström varit i stadens tjänst öfver 5 år, hade Kammaren föreslagit, att hans lön från
detta års början skulle höjas från 1.100 kronor till 1.200 kronor. Däremot hade Kammaren
med hänsyn därtill, att Blomqvist ännu ej varit i stadens tjänst längre tid än väl ett halft år, ej
ansett hans begäran böra för närvarande förtjäna något afseende.
Efter hemställan af Beredningsnämnden fattade Herrar Fullmäktige beslut i ärendet i enlighet
med hvad Drätselkammaren sålunda anfört.

§ 10.
Från änkan Sofia Löf, som ägde 198,34 kvadratmeter eller 2.250 kvadratfot af vretan n:ris 6162 här i staden, hvilken fastighet såsom fallande inom gata och för allmänt behof afsedt
område enligt donationsjordsbrefvets innehåll skall afstås till staden, hade till
Drätselkammaren inkommit en framställning om utbyte af nämnda fastighetsdel mot tomten
n:o 2 i kvarteret Enen eller eventuellt tomten n:o 8 i kvarteret Grenen.
Af Stadsingenjörens utredning i ärendet hade Kammaren inhämtat, att änkan Löfs
fastighetsdel, efter zonpris beräknadt, hade ett värde af kr 563:50, tomt n:o 2 i kvarteret Enen
ett värde af kr 935:60 och tomt n:o 8 i Grenen kr 875:68 samt att prisskillnaden, som
sökanden alltså rätteligen hade att erlägga, utgjorde respektive kr 373:10 och 313:18. Som
Drätselkammaren erfarit, att änkan Löf vore i den ekonomiska ställning, att hon ej kunde
betala någon prisskillnad, och ett strängt tillämpande af donationsjordsbrefvets föreskrift om
fastighetens inlösen med 10 proc. af zonvärdet skulle medföra hennes ekonomiska ruin, hade
Kammaren tillstyrkt bifall till bytet på så sätt, att sökanden i utbyte mot sin ägande del af
vretan n:ris 61-62 utan prisskillnad skulle erhålla tomt n:o 8 i kvarteret Grenen samt berättigas
att hafva den å hennes fastighet uppförda byggnad kvarstående, till dess staden för gatans
framdragande påfordrade dess borttagande.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige att återremittera detsamma till
Drätselkammaren med uppdrag för Kammaren att med änkan Löf söka träffa sådan
öfverenskommelse, att staden mot erläggande af lämplig lifränta till änkan Löf och med
hennes berättigande att hafva den å fastigheten uppförda byggnad kvarstående, till dess staden
för gatans framdragande fordrade dess borttagande, finge lösa fastighetsdelen ifråga.
§ 11.
Från den af Stadsfullmäktige tillsatta nödhjälpskommittén hade inkommit protokoll öfver
kommitténs förhandlingar.
Kommitténs förslag rörande anordnande af nödhjälpsarbeten innefattades i §§ 5-9 i berörda
protokoll, hvilka §§ hade följande lydelse:
’§ 5.
Nästa förslag i Herr Santessons skrifvelse afsåge beredningshuggning å stadens skogar för erhållande af
husbehofsved och till följe de af Herr Santesson anförda skäl och de upplysningar Herr Ordföranden inhämtat af
revirförvaltaren beslöt kommittén på förslag af Herr Westerlund att föreslå Stadsfullmäktige att snarast möjligt
ingå till Kungl. Domänstyrelsen med anhållan att få utsynad till ved lämplig skog och om möjligt i de trakter där
vedhuggning verkställes få uttaga all öfvermogen skog.
Som ett önskemål ville kommittén uttala att huggningspriset bör efter inhämtandet af sakkunniges utlåtande
sättas så högt att därmed sysselsatta äfven ovana arbetare förtjänade skälig dagspenning.
§ 6.
I senare delen af det i föregående paragraf behandlade förslaget föreslåt Herr Santesson en utredning om
huruvida för samma ändamål inköp af skog från den s.k. Koloniseringen vid Alträsket kunde vara för staden
fördelaktig. I denna fråga meddelade Herr Hartzell att jägmästare Jernberg, förut tillf. Förvaltare för detta revis
och för närvarande sysselsatt med uppgörandet af skogshushållningsplan för stadens skogar, på förfrågan, som
sin åsikt framhållit, att staden hade tillräckligt stora skogar för sitt vedbehof under många år och beslöto
kommitterade, bland hvilka samma åsikt gjorde sig gällande, att afstyrka Stadsfullmäktige från att låta detta
förslag föranleda till någon vidare åtgärd.
§ 7.
Ett af Herr Thurfjell till Stadsfullmäktiges sammanträde den 30 sistlidne december framställda förslag om
afschaktning af Repslagaregatan beslöt kommittén att för närvarande afstyrka. Årstiden ansågs nämligen
olämplig för detta arbete och torde det lättare kunna utföras strax före sjöfartens öppnande då redan de flesta
vinterarbetena såsom snöskottning och vedhuggning måst slutas och arbetsbristen brukar vara störst.
§ 8.
Tillfölje att vid ofvannämnda sammanträde äfvenledes af Herr Thurfjell framställt förslag om slagning af
makadam vid eller i närheten af blifvande seminariebyggnad för att tillhandahållas blifvande entreprenör beslöto
kommittén tillstyrka Stadsfullmäktige att anvisa ett belopp af 2.500 kr till slagning af c:a 500 kbm makadam till
föreskrifvet ändamål. Kommittén ansåg nämligen att, därest mot förmodan blifvande entreprenör icke skulle
vilja för partiet betala fullt dess själfkostnadspris, förlusten för staden icke kunde blifva stor då det i alla fall ett

annat år finge användning vid gatuarbetena eller möjligen finge säljas till eventuellt blifvande
järnvägsverkstadsbyggnad vid Notviken.
§ 9.
På förslag af Stadsingenjören beslöt kommittén att föreslå Stadsfullmäktige att för en kostnad af 580 kr låta ränsa
kanalen under järnvägsbron till Svartön och Lulsundet från trafikhinderlig sten och att uppmuddra Lulsundet till
c:a 1 fots djup under lågvattenytan. Kommittén ansågo nämligen att sundet vore en viktig trafikled för tillförseln
af matvaror till staden och att arbetet således komme stadens innevånare i allmänhet till godo.’

Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige efter hemställan af Beredningsnämnden
att ingå till Kungl. Domänstyrelsen med anhållan att å stadens skog få utsynad till ved lämplig
skog och om möjligt i de trakter, där vedhuggning komme att verkställas få uttaga all
öfvermogen skog samt att, under förutsättning af bifall till nämnda framställning uppdraga åt
Drätselkammaren att bestämma priset för huggningen;
att med bifall till kommitténs förslag anvisa dels 2.500 kronor till slagning af omkring 500
kubikmeter makadam, afsedd att tillhandahållas entreprenören för blifvande
seminariebyggnad, och dels 580 kronor för uppränsning af kanalen under järnvägsbron till
Svartön samt Lulsundet från trafikhinderlig sten och för Lulsundets uppmuddring till omkring
1 fots djup under lågvattenytan;
att väckt förslag om inköp af skog från den s.k. ’koloniseringen vid Alträsk’ samt
afschaktning af Repslagaregatan för närvarande icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§ 12.
Uti inkommen skrifvelse hade Ingenjören J.A.Forssgren af anförda skäl afsagt sig uppdraget
att vara ledamot i Hamndirektionen.
Herrar Fullmäktige uppskjöto behandlingen af detta ärende till kommande sammanträde.
§ 13.
Valde Herrar Fullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, Herrar Ingenjören
J.A.Forssgren och Kamreraren A.Tegström att under åren 1909-1911 vara ledamöter af
Vattenledningsstyrelsen.
§ 14.
Föredrogs samt lades till handlingarna ett af Kungl. Maj.ts och Rikets Kammarkollegium den
24 november 1908 meddeladt utslag ifråga om bokhållaren F.O.Sundgrens rätta
mantalsskrifningsort för år 1908.
§ 15.
Till Planteringsnämnden och Drätselkammaren remitterades en framställning från stadens
skogvaktare C.F.Johansson att få öfvertaga skötseln af stadens planteringar.
§ 16.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o/ En framställning från styrelsen för Tekniska skolan om bidrag till belysningen i skolan;
2:o/ En framställning från samma styrelse om godtgörelse för vissa reparationer i skolan;
3:o/ En ansökan från Johan Levi Rutström om afkortning af honom påförda utskylder till
staden samt
4:o/ En framställning från C.F.Wikström om tillstånd att företaga nybyggnad å vretan 445 a –
447 b i Mjölkudden.

§ 17.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o/ Herr Ordförandens afsägelse af uppdraget att tillhöra organisationskommittén samt
2:o/ Styrelsens för Pantlånekontoret årsberättelse för år 1908.
§ 18.
Fälldes Herr Sandlund att för förfallolös utevaro från Stadsfullmäktiges sammanträde den 30
december 1908 böta två kronor.
Däremot godkändes af Herr Isaksson anfördt förfall för bortovaro från Stadsfullmäktiges
sammanträde den 7 innevarande januari.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Paul Hellström
Ragnar Åhlander
Justeradt:
Paul Hellström
J.A.Melkerson
Robert Lundmark.”

”1909 den 30 januari [Hälsovårdsnämnden].
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin och Vikström.
§ 1.
Utsågs till Ordförande för innevarande år Doktor Kjellman och till vice Ordförande
Borgmästaren Fagerlin.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm.”

Protokoll februari 1909
”Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 februari 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Holmgren, Thurfjell, Lidgren, Nordström, Palm, Fru Fagerlin och
Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollet för sammanträdet den 2 sistlidne januari.
§ 2.
Anmäldes att Josefina och Margareta Dahl ännu ej intagits på fattiggården, enär de under
förra månaden ej påfordrat något understöd.
§ 3.
Uppdrogs åt Ordföranden och sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål angående
arbetaren Jonas Eriksson.
§ 4.
Med anledning af ansökningar från sysslomannen vid härvarande lasarett om ersättning för
vård å lasarettet af arbetaren A.F.Löf och Karl Mattinlassi uppdrog Styrelsen åt ordföranden
och sekreteraren att afgifva förklaringar i målen.
§ 5.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva infordradt slutligt yttrande i
fattigvårdsmål ang. Jakob Ulrik Purra Borin.
§ 6.
Föredrogs en räkning från Ingenjören A.Löthner å 50 kronor, arvode för upprättande af
arbetsbeskrifning för vatten- och afloppslednings indragande i fattiggården, och beslöts att till
betalning godkänna räkningen, då arbetet utförts på framställning af Fvstn; men då tillika
upplystes att man vändt sig till Ingenjör Löthner först sedan såväl Stadsingenjörne som
Stadsbyggmästaren nekat att utföra arbetet i fråga, under förmenande att det ej hörde till deras
tjänsteåligganden, beslöt Styrelsen, som fann egendomligt att en stadens myndighet måste
vända sig till enskild person för ett dylikt arbete, hvilket nämnda båda tjänstemän borde ega
såväl kompetens som skyldighet att utföra, att anmäla förhållandet för Herrar
Stadsfullmäktige för de åtgärder, hvartill förhållandet kunde föranleda.
§ 7.
Afslogs en begäran från J.A.Renholm om förhöjning af hans understöd till 18 kr.
§ 8.
Beslöts att från och med nästa månad indraga understödet till Elna Johansson; för denna
månda beviljades henne 15 kronor.
§ 9.
Beslöt Fvstn att höja N.Sandgrens understöd till 30 kronor per månad samt att om han ej kan
reda sig med detta, bevilja honom inträde på fattiggården.

§ 10.
Som den för utdelning afsedda veden nu är i det närmaste slut, beslöt Styrelsen att för
månadens behof låna från fattiggårdens förråd, och skulle därjämte hos Drätselkammaren
göras framställning om att med snaraste få en del af den ved, som i vinter kommer att huggas
å stadens skog.
§ 11.
Afslogs en begäran om understöd från Maria Strandberg, och hänvisades hon till fattiggården,
därest hon är i behof af hjälp.
§ 12.
Efter föredragning af en utaf tillsyningsmannen afgifven rapport öfver verkstäld inspektion af
de på fvstn bekostnad utackorderade barn, beslöt Styrelsen att samtliga barn skulle få vara
kvar hos sina nuvarande fosterföräldrar till samma pris som sålt under år 1908, dock med
följande ändringar:
Priset för Sven Hellqvist sänkes från 120 kr till 100 kr,
Priset för Ida Öqvist sänkes från 120 kr till 110 kr,
Priset för Gunhild Bergström sänkes från 120 kr till 100 kr,
Priset för Klas Bylund sänkes från 120 kr till 100 kr,
Priset för Helge Andersson, som nu är utackorderad hos F.O.Vikman, beslöts att han skulle
flyttas till lämpligare ställe och uppdrogs åt tillsyningsmannen att genom annons infordra
anbud å hans utackordering.
§ 13.
Åt E.A.Palmén beviljades efter tillsyningsmannens pröfning högst 20 kr för februari.
§ 14.
Beviljade Styrelsen Märta Bergqvist fri lasarettsvård.
§ 15.
Bestämde jämväl för innevarande år utackorderingsafgiften för Elisabeth Vestling och Ruth
Björkquist till 80 kr för hvardera.
§ 16.
Företrädde J.O.Ekström och anhöll om understöd; fvstn beviljade honom en tillfällig hjälp af
30 kronor mot återbetalningsskyldighet.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström

C.A.Palm.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 1 februari 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman och Santesson.
§ 1.
Företogs pröfning af inkomna anbud å leverans af för stadens räkning under kommande år
erforderlig koks och kol, 330 tons koks och 600 tons kol, och beslöts därvid att antaga
Aktiebolaget Luleå Kol- & materialaffärs anbud, lydande å 13 kr 23 öre per ton för 1a
dubbelvarpade Yorkshire-ångkol samt 22 kr 75 öre 1a Tvättad engelsk kaminkoks, och skulle
kontrakt härom med leverantören upprättas.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 2 februari 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Johansson, Burman, Carlgren, Isaksson och
Santesson.
§ 1.
Sedan Ambrosius Thurfjell, som innehaft kafélägenheten i saluhallen, under förra månaden
aflidit, beslöt Drätselkammaren att hans sterbhus skulle få disponera lägenheten till den 1
april emot erläggande af resterande hyra, hvarjemte annons om dess uthyrande från nämnda
tid till ett pris af 800 kronor per år genom tillsyningsmannen Oskarssons försorg skulle i
tidningarne införas.
På framställning af sterbhuset beslöts härjämte, att staden skulle öfvertaga de af Thurfjell
insatta fönster i lägenheten till det pris hvartill Stadsbyggmästaren kunde värdera desamma,
dock högst 48 kronor.
§ 2.
Sedan skogvaktaren inkommit med yttrande öfver E.A.Johanssons framställning om
förlängning af arrendetiden för Rutviksängen beslöt Kammaren att låta frågan hvila till
sommaren, enär nu ej med säkerhet kunde afgöras, om å lägenheten finnes odlingsbar mark.
§ 3.
Vid behandling af Karl Dahléns hos Herrar Stadsfullmäktige gjorda framställning om inlösen
af hans fastighet No 474 härstädes beslöt Drätselkammaren, med tillkännagifvande att Dahlén
afslagit af staden gjordt erbjudande om tvistens hänskjutande till skiljomän, föreslå, att
Stadsfullmäktige måtte förklara sig villiga att underhandla med Dahlén om inköp af
fastigheten, dock med vilkor att med underhandlingarne finge anstå till stundande sommar, då
en närmare undersökning af den å fastigheten förefintliga grustillgången samt af
byggnadernas nuvarande skick kunde försiggå, Dahlén obetaget att därest han ej ginge in på
detta förslag, hänskjuta tvistens afgörande till domstol.
Därjämte beslöt Kammaren att begära Stadsfullmäktiges bemyndigande att om Dahlén
godkände detta förslag verkställa den ifrågasatta undersökningen samt att med ledning af
undersökningens resultat underhandla med Dahlén om fastighetens försäljning.
§ 4.
Med anledning af inom Kammaren väckt förslag om att sedan en särskild föreståndare för
elektricitetsverket nu blifvit tillsatt indraga den drygt aflönade 1ste elektrikerstjänsten hade
verkets föreståndare inkommit med infordradt yttrande i ärendet; och i anslutning till hvad
han anfört beslöt Kammaren att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om tillstånd att, när så
befinnes lämpligen kunna ske, ersätta 1ste elektrikern vid verket med en mätarejusterare,
hvars lön skäligen skulle kunna bestämmas till 1500 kronor per år.
§ 5.
En af elektricitetsverkets föreståndare gjord begäran att få vid förefallande behof anställa ett
skrifbiträde med en lön af högst 25 kronor per månad ansåg sig Kammaren ej f.n. kunna
bifalla,
då
förekommande
bokföringsoch
skrifgöromål
ansågos
tillhöra
föreståndarebefattningen.

§ 6.
Från Frimurarelogen Ultima Thule hade inkommit en begäran att få i enlighet med
Kammarens beslut den 5 november 1907 å vissa uppgifna dagar af innevarande år förhyra
entré salongen jämte rococcosalongen och kapprummet i stadshuset.
Kammaren beslöt att så till vida bifalla framställningen, att därest ej hela festivitetsvåningen
uthyrts eller lokalerna behöfvas för stadens eget behof, angifna lägenheter få af logen å de
uppgifna dagarna disponeras på förut bestämda vilkor.
§ 7.
Beslöt Kammaren att lämna utan afseende ett af bankirfirman Steen & Co i Stockholm gjordt
erbjudande om anskaffande af tillfälligt utländskt lån för staden.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för närmare utredning återremitterat en af
mekanikus J.P.Johansson gjord framställning att få på 30 års tid arrendera en del af vretan No
294a å Mjölkudden, beslöt Kammaren öfverlämna ärendet till Stadsingenjören för yttrande,
huruvida behofvet af utfartsvägar för angränsande eger blir tillräckligt tillgodosett, därest det
begärda området till Johansson upplåtes.
§ 9.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 30 sistlidne december:
1o) ang. afkortning af en del af de montören F.V.Hedström för år 1907 påförda
kommunalutskylder,
2o) ang. löneförhöjning åt Kammarens sekreterare;
3o) ang. tillstånd för K.J.H.Karlsson att bebygga vretan No 384-385 å Mjölkudden;
4o) ang. tillstånd för Maria Chr. Öhlund att å vretan No 356 få uppföra en ladugårdsbyggnad;
5o) ang. ändring uti tiden för kommunalutskyldernas erläggande;
6o) ang. afskrifning af resterande kommunalutskylder för år 1896, Kr 370:72;
7o) ang. afskrifning af ännu utestående kommunalutskylder för åren 1898 och 1899, resp Kr
8059:78 och Kr 24.883:43;
8o) ang. 300 kronors anslag till Luleå arbetsstuga för innevar. Arbetsår;
9o) ang. anvisande af 1.000 kronor till bespisning af behöfvande och undernärda barn.
§ 10.
Sedan Stadsfullmäktige till Kammaren för närmare utredning återremitterat dess förslag om
afskrifning af ännu utestående kommunalutskylder för år 1897, beslöt Kammaren uppdraga åt
Stadskassören jämte exekutionsbetjänterna Palm och Wetter att genomgå och granska
förslaget.
§ 11.
Antecknades att Stadsfullmäktige genom beslut den 30 sistlidne december beslutit att i
räkenskapen inom linien föra kommunalutskylder till följande belopp, nämligen:
För år 1901
Kr 756:70
För år 1902
Kr 2.528:02
För år 1903
Kr 3.295:35
För år 1904
Kr 18.211:17
För år 1905
Kr 14.581:57
För år 1900 [?]
Kr 29.020:18
Tillhopa Kr 68.392:99

§ 12.
Beslöts att till Stadsingenjören för yttrande överlämna en ansökning från Magnus Riström om
ändring i vilkoren för förlikning i donationsprocessen rörande tomten No 2 i kvarteret Fåret.
§ 13.
Till Stadsfogden remitterades för yttrande en ansökning från lok.reparatören E.A.Jonsson om
afkortning af honom påförda utskylder.
§ 14.
Vid behandling af en utaf Stadsingenjören hos Stadsfullmäktige gjord ansökan om anstånd till
den 1 instundande april med uppgörelsen i donationsjordsprocessen beträffande åtskillig
Luleå Fastighets a.b. tillhörig mark, rörande hvilken Stadsingenjören hade att lämna
utredning, beslöt Drätselkammaren att tillstyrka bifall till ansökningen.
§ 15.
Från Stadsfullmäktige hade till Kammaren yttrande remitterats en ansökning från Robertsviks
Ångsåg om egoutbyte med staden, och beslöt Kammaren att för ärendets behandling tillsätta
en kommitté, bestående af Herrar Baudin, Santesson och Stadsingenjören, med särskildt
uppdrag att utreda, dels huruvida staden lämpligen kan för så lång tid som den ifrågasatta
afhända sig nyttjanderätten till strandområdet och vattenrätten, dels ock den ekonomiska sidan
af saken.
Åt Herr Baudin lämnades i uppdrag att sammankalla kommittén.
§ 16.
Sedan Stadsingenjören och Kammarens Sekreterare inkommit med yttrande öfver arbetaren
S.E.Svantessons ansökan om ersättning för skada, som drabbat honom genom olycksfall
under arbete med makadamslagning för stadens räkning den 2 mars förlidet år, beslöt
Drätselkammaren öfverlämna ärendet till Herrar Stadsfullmäktige under hemställan att
Stadsfullmäktige måtte bevilja Svantesson dels en årlig lifränta af 60 kronor, räknadt från och
med sextioförsta dagen efter olycksfallet eller den 2 maj 1908, dels ock en ersättning af kr
1:50 per dag under de 60 första dagarne eller tillhopa 90 kronor, dels ock ersättning för
utbetald läkarevård och medicin med tillhopa 139 kronor.
§ 17.
Tvänne Kammaren tilhandakomna Kungl. Resolutioner i fråga om Nordiska
Trävaruaktiebolagets beskattning för åren 1904 och 1905 beslöt Kammaren att öfverlämna till
Stadsfullmäktige för kännedom.
§ 18.
Föredrogs och lades till handlingarne från Magistraten inkommen berättelse öfver
arbetslöshetsräkningen i Luleå den 12 sistl januari samt förteckning öfver arbetslösa.
§ 19.
Sedan Stadsfogden uti afgifvet yttrande tillstyrkt bifall till Alma Ekströms hos
Stadsfullmäktige gjorda framställning om afskrifning af de två senaste afbetalningarne å
hennes aflidne man typografen N.J.Ekströms kommunalutskylder för år 1907, beslöt
Kammaren hemställa att Stadsfullmäktige med bifall till ansökningen måtte bemyndiga
stadsfogden att upptaga beloppet utgörande Kr 94:16, å näst afgifvande afkortningslängd.

§ 20.
Beslöt Drätselkammaren att festvåningen i stadshuset hädanefter skall uthyras genom
Kammarens försorg smt uppdrog åt Ordföranden att för hvarje fall afgöra om uthyrning;
därjämte föreskrefs att hyresbeloppet skall i förskott erläggas till Stadskassören.
§ 21.
Sedan genom Stadsbyggmästarens försorg anbud infordrats å snöskottning af taken å stadens
hus jämte isning af rännorna, hade sådana anbud inkommit från plåtslagarne E.J.Wennbergs
och A.M.Bergdahl. Kammaren beslöt att antaga Wennbergs anbud såsom i hufvudsak lägre
samt att godkänna upprättadt förslag till kontrakt, med det tillägg att entreprenören ensam
ansvarar för de olycksfall, som kunna drabba arbetarne vid arbetets utförande.
§ 22.
Uppdrogs åt Ordföranden samt Herrar Burman och Stadsingenjören att granska upprättadt
förslag till kontrakt med Luleå Kol- & materialaffär ang. leverans af koks och kol för stadens
behof. Af bolaget stäld borgen för kontraktets fullgörande godkändes.
§ 23.
Sedan Stadsbyggmästaren anmält, att Källarmästaren Dahné nu resterar för minst 2000 kronor
i värmekostnader, uppdrog Kammaren åt Ordföranden att söka förmå Dahné att inbetala
beloppet, antingen kontant eller genom tre månaders accept.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 3 februari 1909.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Wolff, Flemström, Forssgren och Melkerson äfven
Stadsbyggmästaren och Stadsingeniören.
§ 1.
Utsågs Herr Borgmästaren A.E.Fagerlin med fyra af fem afgifna röster till Nämndens
ordförande för året.
§ 2.
Biföll Nämnden efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren en ansökning från S.Engström om
tillstånd att i enlighet med åberopad ritning och tomtkarta å tomten N:o 3 i kvarteret Renen
härstädes få inrätta afträden i större uthuset.
§ 3.
Efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren biföll Nämnden en ansökning från I.J.Wikström om
tillstånd att å boningshuset å tomten N:o 4 i kvarteret Mården härstädes vidtaga de
förändringar, som funnos närmare angifna å ansökningen bifogad ritning.
§ 4.
Hos Nämnden hade Maria C.Eriksson i anseende till tryckta tider och svårighet att anskaffa
erforderligt kapital anhållit om anstånd under fem år med uppförandet af byggnad å tomten
N:o 6 i kvarteret Siken i enlighet med förut fastställd ritning äfvensom att för byggnaden
uppförd grundmur måtte under tiden få kvarstå i befintligt skick.
Vid föredragning af ärendet fann Nämnden skäl bevilja det sökta anståndet tillsvidare.
§ 5.
En af Stadsfullmäktige till Byggnadsnämnden för yttrande remitterade ansökning från Georg
Isaksson om ägoutbyte med staden öfverlämnades till Stadsingeniören för utredning.
§ 6.
En af Stadsfullmäktige likaledes till Byggnadsnämnden remitterad ansökning från Helena
Sellin om tillstånd till Nybyggnad å fastigheten N:o 222 här i staden beslöt
Byggnadsnämnden öfverlämna till Stadsingeniören för yttrande.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander
Justeradt den 3 mars 1909.
På nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 9 februari 1909.
Närvarande: Herrar Forsgren, Burström, Linder, Burman, Lind, Nygren och Wolff.
§ 1.
Öppnades och föredrogos inkomna anbud å leverans af förnödenhetsartiklar till hamnen; och
beslöt Hamndirektionen därvid
1a) att för närvarande icke antaga något af de inkomna anbuden å leverans af ved utan ingå till
Drätselkammaren med förfrågan, till hvilket pris Drätselkammaren kunde åtaga sig leverans
af erforderlig ved,
2o) att antaga Johan Jakobssons i Kallax anbud å leverans af spiror och prickar,
3o) att antaga skutskepparen Wikströms anbud å leverans af grus,
4o) att för närvarande icke antaga något anbud å leverans af öfriga förbrukningsartiklar, utan
öfverlämna anbuden för utredning till Hamnmästaren, som vid kommande sammanträde
skulle afgifva yttrande öfver anbuden.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från firman Gunnerson & Elzelingen till Hamnmästaren, hvari firman
i anledning af gjord förfrågan förklarade sig villig att hyra stadens mudderverk med pråmar
jämväl för kommande år, dock endast för så lång tid som firman själf ansåge lämplig samt
under det vilkor, att firman egde rätt att aflöna mudderverkets besättning efter samma grund
som firmans eget folk.
Hamndirektionen fann hinder icke möta för mudderverkets uthyrande till firan på omförmälda
vilkor.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från Baningeniören C.A.Schultz af följande lydelse:
’Till Hamndirektionen, Luleå.
Till mig har från härvarande distriktsförvaltning för yttrande remitterats en framställning från
Eder om förständigande för den banvakt, som under somrarne sköter bevakningen å stadens
hamnspår att hafva sin bostad inom staden och i närheten af hamnspåret. Då emellertid denna
begäran icke synes mig på något sätt hafva stöd i den mellan Luleå stad och statens järnvägar
träffade öfverenskommelsen angående trafikering bevakning och underhåll af stadens
hamnsprå och af nyss omnämnda framställning icke heller framgår de särskilda skäl, som
förelegat för den gjorda begäran får jag härigenom anhålla det Direktionen benäget ville
meddela mig härom.
Luleå den 21 januari 1909.
C.A.Schultz.’
Hamndirektionen beslöt härå lämna det besked, att om vederbörande banbefäl icke själfva
funne nödigt, att banvakten, för att bättre och säkrare kunna fullgöra sina åligganden, hade sin
bostad i närheten af den bansträcka, hvars bevakning voro honom ålagd, Hamndirektionen
återkallade sin framställning i saken.
§ 4.
I anledning af framställning från Handlanden P.Th.Aurén beslöt Hamndirektionen tillsvidare
till Aurén, såsom numera egare till kolmagasinet å norra hamnplanen invid Norrbottens
bryggeri, uthyra den till ifrågavarande magasin hörande tomt omfattande endast den plats som
upptages af magasinet för en hyra af 50 kronor om året.

§ 5.
Skrifvelse från Konsul W.Jäger innehållande framställning om restitution å erlagda
hamnspårsafgiften fördrogs och godkändes.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll hållet hos brandstyrelsen i Luleå den 17 februari 1909.
Nde undertecknad ordf samt Herrar Wolff, Thorslund, Wikberg och Rundblad.
§ 1.
Sedan med anledning af brandchefens, Kapten C.G.W.Zetterstedts afskedstagande,
brandstyrelsen kungjort brandchefsbefattningen här i staden till ansökning ledig, hade före
ansökningstidens utgång dylika anmälningar inkommit från
Brandsergeanten och polisöfverkonstapeln Adolf Olsson och
Löjtnanten och gymnastikläraren vid Luleå högre allmänna läroverk U Ullman,
hvilka ansökningar skulle till stadsfullmäktige öfverlämnas.
Med afseende å sökandenes meriter och med särskild hänsyn till det af Stockholms stads
brandchef för sökanden Ullman utfärdade intyg äfvensom med kännedom om Ullmans
personliga egenskaper och lämplighet i öfrigt enhälligt förordat Ullman, som f.n. tjänstgjorde
såsom brandchef, till erhållande af befattningen ifråga.
Till dagens sammanträde hade brandsergeanten Adolf Olsson inkommit med skriftligt
tillkännnagifvande, att han återkallade sin ofvannämnda ansökning till befattningen.
§ 2.
Från J.P.Johanssons Mekaniska verkstad hade inkommit en kontokurant med brandkåren för
åren 1906-1908 utvisande ett saldo verkstaden tillgod å 508 kronor 59 öre.
Det upplystes af t.f. brandchefen att berörde tillgodohafvande härrörde sig från 4 st räkningar
från år 1906 och 3 st räkningar från förlidet år, hvilka blifvit af afgående brandchefen kapten
Zetterstedt till honom överlämnade och anmodan om utananordnande af medel för desammas
utbetalande.
Herrar Wolff och Thorslund, som den 14 sistl januari verkställt inventering af brandchefens
kassa, förmälde att det vid detta tillfälle ej varit något tal om dylika räkningar.
Då det ålegat brandchefen att vid fullgörande af föregående årens utgiftsstat medtaga känd
skuld och då brandstyrelsen saknade medel till förenämndt saldos gäldande, beslöt styrelsen,
innan vidare åtgärd [?] vidtogos, infordra Kapten Zetterstedts yttrande.
§ 3.
Föredrogs och lades till handlingarna [?] [?] från Städernas allmänna brandstodsbolag
inkommen skrifvelse ang. iakttagande af försiktighet vid handhafvande af benzin.
Som ofvan
Axel E.Fagerlin
Justeradt
Axel E.Fagerlin.“

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 17 februari 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Johansson, Burman, Santesson och Isaksson.
§ 1.
Föredrogs af Stadsbyggmästaren uppgjord tablå öfver kostnaden för uppvärmning af
lokalerna i stadshuset samt öfver driftkostnaden för maskintvätten m.m. äfvensom förslag till
fördelning af kostnaderna på de olika lokalerna, allt för tiden 1 oktober 1907 – 1 januari 1909,
och beslöt Kammaren att godkänna detta förslag, hvarjämte Källarmästare Dahné beviljades
en rabatt å den på honom belöpande andel af kostnaderna af 938 kronor, så att den summa han
har att betala för nämnda tid nedsattes till 7134 kronor.
§ 2.
Uti ingifven skrifvelse hade Stadsbyggmästaren meddelat, att Bokhandlaren Jens Lannge
förklarat sig villig att förhyra stora butiken i stadshuset på följande vilkor:
att Lannge nu gällande hyreskontrakt med staden annuleras;
att hyrestiden bestämmes till 5 år och hyressumman till 2.000 kronor per år, inclusive
kostnaden för lokalens uppvärmning;
att staden i ett för allt bidrager med 500 kronor till omändring af butiksinnanredet, som är i
sitt nuvarande skick olämpligt för bokhandelsändamål;
att staden verkställer en del mindre reparationer, hvars kostnader ej öfverstiga 100 kronor.
Kammaren beslöt att på ofvannämnda vilkor uthyra butiken till Herr Lannge, räknadt från den
1a instundande april.
§ 3.
Af arrendatorn af Hermansängen och Moritzängen H.M.Johansson gjord framställning om en
del ändringar i arrendevilkoren m.m. blef af Kammaren lämnad utan afseende.
§ 4.
Sedan Stadsfullmäktige till Kammaren återremitterat frågan om ändrad lydelse af § 10 i det
för stadens elektricitetsverk gällande reglemente för elektricitetsverkets föreståndares hörande
öfver den af Beredningsnämnden föreslagna redigering af paragrafen beslöt Kammaren att
infordra föreståndarens förnyade yttrande i ärendet.
§ 5.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 29 sistlidne januari:
1o) ang. tillstånd för H.A.Hornberg att å vretan No 406-409 få uppföra en ladugårdsbyggnad;
2o) ang. inköp af 1320 kv fot af J.Asplunds fastighet No 149 härstädes;
3o) ang. afslag å J.U.Nordströms m.fls begäran om ersättning för närvaro såsom stadens
ombud vid 1909 års mantalsskrifning;
4o) ang. löneförhöjning åt båglampkolaren H.Vikström;
5o) ang. anvisande af 2500 kr till slagning af makadam och 580 kr till upprensning af
Lulsundet och kanalen under järnvägsbron till Svartön.
§ 6.
Sedan Herrar Stadsfullmäktige till Kammaren återremitterat änkan Sofia Löfs ansökan om
egoutbyte med uppdrag för Kammaren att med änkan Löf söka träffa sådan
öfverenskommelse, att staden mot erläggande af en lämplig lifränta till änkan Löf och med
henne berättigande att hafva den å fastigheten uppförda byggnad kvarstående, till dess staden
för gatans framdragande fordrade dess borttagande, finge lösa fastighetsdelen i fråga, beslöt

Kammaren uppdraga åt Stadsingenjören att underhandla med änkan Löf om ett nytt förslag till
uppgörelse i den riktning Stadsfullmäktige antydt.
§ 7.
På grund af Stadsfullmäktiges beslut den 29 sistlidne januari rörande anordnande af
vedhuggning såsom nödhjälpsarbete å stadens skogar beslöt Kammaren dels att hos den af
Stadsfullmäktige tillsatta nödhjälpskommittén begära förslag till de priser, som lämpligen
borde bestämmas för vedhuggningen, dels ock att hos vederbörande revisförvaltare göra
förfrågan, huruvida ej den tilltänkta vedhuggningen kunde få påbörjas, innan
Domänstyrelsens svar å Stadsfullmäktiges anhållan om utsyning af vedskog hunne anlända.
§ 8.
Till Kammaren hade Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en framställning från
Styrelsen från Tekniska skolan om bidrag till belysningen i skolan. Kammaren beslöt att i
ärendet infordra föreståndarens för elektricitetsverket yttrande, särskildt huruvida ej den i
tekniska skolan nu använda belysningen är särskildt dyrbar.
§ 9.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från
Styrelsen för Tekniska skolan om ersättning med 170 kronor för en del af Styrelsen bekostade
målningsarbeten å den till skolan upplåtna lokal i östra baracken, beslöt Kammaren vid
ärendets behandling att då nämnda arbeten voro hänförliga till underhåll af fastigheten, hos
Stadsfullmäktige hemställa om bifall till framställningen.
§ 10.
På förekommen anledning beslöt Kammaren att hos Styrelsen för Tekniska skolan anhålla, att
då några reparationsarbeten å de till skolan upplåtna lokaler erfordras, Kammaren därom
måtte blifva underrättad för att sättas i tillfälle att själf låta utföra desamma.
§ 11.
En ansökan från Johan Levi Rutström om afkortning af honom påförda utskylder till staden
remitterades till Stadsfogden för yttrande och utredning om sökandens ekonomiska ställning.
§ 12.
Från Stadsfullmäktige hade till Kammaren för yttrande remitterats en framställning från
C.F.Vikström om tillstånd att företaga nybyggnad å vretan No 445a – 447b å Mjölkudden.
Vid ärendets behandling beslöt Kammaren att då en del af nämnda vreta torde komma att
erfordras för den ifrågasatta verkstadsanläggningen, hos Stadsfullmäktige hemställa att detta
ärende måtte förklaras hvilande för att företagas till pröfning i samband med en eventuel
underhandling med sökanden om inköp af en del af hans fastighet för verkstadsanläggningen.
§ 13.
Som det vid öfverläggningar inom Drätselkammaren ofta yppat sig behof af att ega tillgång
till en öfversiktskarta i mindre skala öfver Mjölkudden beslöt Kammaren anmoda
Stadsingenjören att upprätta en sådan i lämplig storlek.

§ 14.
Utsåg Kammaren Direktören D.Högström och f. Stadskassören C.J.Bergström att verkställa
inventering af de under Kammarens vård stående inventarier.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 22 februari 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Johansson, Santesson, Burman och Lundmark.
§ 1.
På grund af nu pågående behandling i riksdagens statsutskott af frågan om den föreslagna
verkstadsanläggningen vid Notviken beslöt Kammaren, som hade sig bekant att deputerade
från Bodens kommun uppvaktat statsutskottet för att bearbeta vederbörande för verkstadens
förläggning till Boden, att uppdraga åt stadens riksdagsman lokomotivmästaren Fr.Berglund
och konsistorienotarien A.Carlgren, hvilken f.n. vistas i Stockholm, att innan frågan
slutbehandlas inom utskottet uppvakta vederbörande för att som stadens ombud framhålla de
synpunkter, som tala för verkstadens förläggning till Notviken, samt för öfrigt söka verka för
en för stadens lycklig lösning af frågan.
Herrar Stadsfullmäktige skulle om denna Kammarens åtgärd underrättas för erhållande af
deras godkännande häraf.
§ 2.
Justerades protokollen för Kammarens sammanträden den 27 oktober.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 23 februari.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Santesson och Lundmark.
§ 1.
Uti till Herrar Stadsfullmäktige stäld skrifvelse hade Stadsingenjören – med förmälan att det
af Stadsfullmäktige för slagning af makadam anvisade anslag af 2500 kronor väntades vara
förbrukadt redan den 10 instundande mars, då äfven det för stadens gatuarbeten och för
landsvägarne för innevarande år erforderliga parti makadam beräknades vara färdighugget –
anhållit att Stadsfullmäktige ville anvisa ytterligare medel för arbetets fortsättande.
Drätselkammaren, som i likhet med Stadsingenjören ansåg nödvändigt att något arbete
bereddes de arbetslösa äfven efter den 10 mars, beslöt att på så sätt tillstyrka Stadsingenjörens
framställning, att Stadsfullmäktige måtte bevilja högst 4500 kr för slagning af ytterligare 1000
kub.meter grofmakadam för framtida användning vid gatuarbetena, hvarvid Drätselkammaren
emellertid ville hemställa, att priset fr.o.m. den 1 mars måtte nedsättas med 50 öre per
kub.meter eller till resp kr 4:50 och 3:50 per kub.meter, enär upplyst blifvit, att de med
makadamslagning sysselsatta arbetarne numera till följda af större vana vid arbetet och längre
arbetstid per dag i genomsnitt hade större dagspenning än som med hänsyn till arbetets
karakter af nödhjälpsarbete kunde anses nödvändigt, och då de för detta arbete mest olämpliga
arbetarne snart torde kunna få arbete med den planerade vedhuggningen å stadens skogar.
§ 2.
Uppdrogs åt Stadsingenjören att med biträde af skogvaktaren låta upphugga och inforsla till
staden en del träd, som fällts vid upphuggning af rågångarne å stadens mark å Hertzön.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 25 februari 1909.
Närvarande: Herr vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, Wahlgren,
Lundmark, Ljungberg, Nordström, Melkerson, Westerberg, Thurfjell, Schultz, Burman,
Aurén, Segerstedt, Block, Isakson, Santesson, Håkansson, Linder, Lindqvist, Lind, Bergman
och Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herr Ordföranden samt Herrar
Grafström, Palmér, Brändström, Sven-Nilsson, Carlgren och Sandlund, af hvilka Herr
Ordföranden på grund af sjuklighet samt Herr Sven-Nilsson i sin egenskap af t.f.
Landskamrerare i länet varit förhindrade att infinna sig å sammanträdet samt de öfriga icke
med kallelse anträffats.
Därjämte antecknades, att Herr Borgmästaren öfvervar sammanträdet.
§ 1.
Föredrogs en från Magistraten ankommen skrifvelse med meddelande att bankkamreraren
Karl Axel Baudin, järnhandlanden Karl August Lind och tapetseraren Johan Wilhelm
Bergman vid allmän rådstuga den 26 sistlidne januari valts till Stadsfullmäktige till 1911 års
slut efter aflidne disponenten E.Landén samt från orten afflyttade lokomotivmästaren
Fr.Berglund och Lokomotivföraren F.Westerman.
§ 2.
Utsågos Herrar Nordström och Thurfjell att jämte Herr vice Ordföranden tisdagen den 2 nästa
mars klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 3.
Antecknades, att ingen af Herrar Stadsfullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktiges sammanträde den 29 sistlidne januari förda protokoll.
§ 4.
Herr Ordföranden hade uti inkommen skrifvelse anhållit om befrielse från uppdraget att vara
ledamot i den s.k. Organisationskommittén.
I enlighet med Beredningsnämndens hemställan biföllo Herrar Stadsfullmäktige
framställningen utan att utse någon ny ledamot i Organisationskommittén i den afgångnes
ställe.
§ 5.
Styrelsen för Pantlånekontoret hade inkommit med berättelse öfver kontorets verksamhet
under sistlidet år, hvaraf inhämtades, att årets vinst utgjorde kr 2,366: 36.
Denna vinst hade styrelsen föreslagit skulle disponeras på följande sätt:
till bespisning af barn genom bespisningskommittén afstås
kr 500:till Fattigvårdsstyrelsen afstås för att af församlingsdiakonissan till behöfvande
utdelas
kr 500:till Luleå Arbetsstuga afstås till bespisning af där intagna barn
kr 200:till Luleå Mjölkdroppen afstås
kr 100:till pantlånekontorets rörelse bibehålles
kr 1,066:36
Summa kr. 2,366:36
Vid detta ärendes behandling biföllo Herrar Fullmäktie, på hemställan af
Beredningsnämnden, Styrelsen för Pantlånekontoret förenämnda förslag till fördelning af
1908 års vinst.

§ 6.
Magistraten hade överlämnat mellan staten och Luleå stad ingånget kontrakt rörande
tillhandahållandet af reservpolisstyrka.
På förslag af Beredningsnämnden beslöto Herrar Fullmäktige att detta kontrakt skulle
öfverlämnas till Drätselkammaren.
§ 7.
Sedan med anledning af brandchefens, kapten C.G.W.Zetterstedts, afskedstagande
Brandstyrelsen kungjort brandchefsbefattningen här i staden till ansökning ledig, hade före
ansökningstidens utgång dylika ansökningar inkommit från:
Löjtnanten och gymnastikläraren vid Luleå högre allmänna läroverk, U.Ullman, samt
Brandsergeanten och polisöfverkonstapeln Adolf Ohlsson.
Med öfverlämnande till Stadsfullmäktige af dessa ansökningar hade Brandstyrelsen med
afseende å sökandenes meriter och med särskild hänsyn till det af Stockholms stads brandchef
för sökanden Ullman utfärdade intyg äfvensom med kännedom om Ullmans personliga
egenskaper och lämplighet i öfrigt enhälligt förordat Ullman, som för närvarande tjänstgjorde
såsom brandchef, till erhållande af befattningen ifråga.
Till dagens sammanträde hade brandsergeanten Adolf Olsson inkommit med skriftligt
tillkännnagifvande, att han återkallade sin ofvannämnda ansökning till befattningen.
Efter föredragning af handlingarne i ärendet valde Herrar Fullmäktige löjtnanten U.Ullman
till brandchef i Luleå med 18 röster mot 5, som afgåfvos för uppskof med ärendet, intill dess
förslag om omorganisation af brandkåren blifvit af Stadsfullmäktige pröfvadt.
Mot detta beslut anmälde Herr Santesson sin reservation.
§ 8.
Antecknades, att Herr Segerstedt med Herrar Stadsfullmäktiges samtycke aflägsnade sig från
sammanträdet.
§ 9.
I enlighet med hvad Drätselkammaren uti afgifvet yttrande öfver en af Stadsingeniören hos
Stadsfullmäktige gjord ansökning om anstånd till den 1 instundande april med uppgörelsen i
donationsjordsprocessen beträffande åtskillig Luleå Fastighetsaktiebolag tillhörig mark,
rörande hvilken Stadsingeniören hade att lämna utredning, föreslagit samt
Beredningsnämnden hemställt biföllo Herrar Fullmäktige ansökningen.
§ 10.
Hos Drätselkammaren hade arbetaren S.E.Svantesson gjort framställning om ersättning för
skada, som drabbat honom genom olycksfall under arbete med makadamslagning för stadens
räkning.
Efter verkställd utredning hade Drätselkammaren öfverlämnat detta ärende till Herrar
Stadsfullmäktiges afgörande och därvid föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte bevilja
Svantesson dels en årlig lifränta af 60 kronor, räknadt från och med den sextioförsta dagen
efter olycksfallet eller den 2 maj 1908, dels en ersättning af 1 krona 50 öre om dagen under de
sextio första dagarne eller tillhopa 90 kronor, dels ock ersättning för utbetald läkarevård och
medicin med tillhopa 139 kronor.
Vid ärendets föredragning biföllo Herrar Fullmäktige på Beredningsnämndens hemställan
detta Drätselkammarens förslag.

§ 11.
Hos Stadsfullmäktige hade Alma Ekström gjort framställning om befrielse från erläggandet af
de sista tvänne ännu obetalda tredjedelarne af hennes aflidne mans kommunalutskylder till
Luleå stad för år 1907, utgörande det oguldna beloppet kr. 94:16.
Efter inhämtande af Stadsfogdens yttrande i saken hade Drätselkammaren i detta ärende
föreslagit, att Stadsfullmäktige med bifall till ansökningen måtte bemyndiga Stadsfogden att
upptaga beloppet ifråga å nästafgivande afkortningsförslag.
Efter hemställan af Beredningsnämnden beslöto Herrar Fullmäktige i anledning af
ansökningen att anmoda Stadsfogden att å nästafgifvande afkortningsförslag upptaga
ifrågavarande utskyldsbelopp, kr. 94:16, till afkortning.
§ 12.
Inom Drätselkammaren hade väckts förslag att, sedan en särskild föreståndare för
elektricietsverket nu blifvit tillsatt indraga den drygt aflönade 1:ste elektrikertjänsten.
Häröfver hade verkets föreståndare blifvit hörd och i anslutning till hvad denne i saken anfört
hade nu Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige gjort framställning om tillstånd att, när så
befunnes lämpligen kunna ske, ersätta 1:ste elektrikern vid verket med en mätarejusterare,
hvars lön Kammaren ansett skäligen kunna bestämmas till 1,500 kronor om året.
Vid föredragning af detta ärende biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, Drätselkammarens ifrågavarande framställning samt bestämde lönen för
den blifvande mätarejusteraren till 1,500 kronor om året.
§ 13.
Vid behandling af Karl Dahléns, hos Stadsfullmäktige gjorda framställning att staden måtte
inlösa hans fastighet N:o 474 härstädes hade Drätselkammaren, med tillkännagifvande att
Dahlén afslagit af staden gjordt erbjudande att till skiljomän hänskjuta reglerandet af den
skadeersättning, staden kunde kännas skyldig att till Dahlén utgifva för å fastigheten
förorsakad skada, föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte förklara sig villiga att med Dahlén
underhandla om inköp af fastigheten, dock med villkor att med underhandlingarne finge anstå
till stundande sommar, då en närmare undersökning af den å fastigheten befintliga
grustillgången samt af byggnadernas nuvarande skick kunde försiggå; Dahlén dock obetaget
att, därest han ej ginge in på detta förslag, hänskjuta saken till domstol.
Därjämte hade Drätselkammaren anhållit om Stadsfullmäktiges bemyndigande att, om Dahlén
godkände förslaget, verkställa den ifrågavarande undersökningen samt att med ledning af
undersökningens resultat underhandla med Dahlén om fastighetens inköpande.
Vid behandling af ärendet meddelade Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, med godkännande af Drätselkammarens förenämnda förslag, Kammaren
det äskade bemyndigandet.
§ 14.
Arbetaren N.J.Lindbäck, hvilken under sistlidet år under arbete för stadens räkning förlorat
sitt ena öga och på stadens bekostnad erhållit ett emaljöga, hade uti till Drätselkammaren
ingifven ansökning anhållit, att som han af läkare blifvit ordinerad att anskaffa ett metallöga,
staden måtte bekosta honom ett dylikt för ett pris af högst 40 kronor samt resa fram och åter
till Stockholm i och för ögats insättning med kr. 42:40.
Till denna ansökning hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall.
Efter hemställan af Beredningsnämnden uppdrogo Herrar Fullmäktige åt Drätselkammaren att
med anlitande af Lasarettsläkaren skaffa Lindbäck lämpligt konstgjordt öga i stället för hans
nuvarande emaljöga.

§ 15.
Uti en till Herrar Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade Stadsingeniören, med förmälan att
det af Stadsfullmäktige för slagning af makadam anvisade anslag af 2,500 kronor väntades
blifva förbrukadt redan den 10 instundande mars, då jämväl det för stadens gatuarbeten och
för landsvägarne för innevarande år erforderliga parti makadam beräknades vara färdighugget,
anhållit, att Stadsfullmäktige ville anvisa ytterligare medel för arbetets fortsättande.
Drätselkammaren, som i likhet med Stadsingeniören ansett nödvändigt att något arbete
bereddes de arbetslösa äfven efter den 10 nästa mars, hade i afgifvet yttrande på så sätt
tillstyrkt Stadsingeniörens framställning, att Kammaren föreslagit att Stadsfullmäktige måtte
bevilja högst 4,500 kronor för slagning af ytterligare 1,000 kubikmeter grofmakadam för
framtida användning vid gatuarbetena, hvarvid Drätselkammaren emellertid hemställt, att
priset från och med den 1 instundande mars måtte nedsättas med 50 öre per kub.-meter eller
till resp. kr. 4,50 och kr. 3,50 per kub.-meter, enär upplyst blifvit, att de med
makadamslagning sysselsatta arbetarne numera till följd af större vana vid arbetet och längre
arbetstid per dag i genomsnitt hade större dagpenning, än som med hänsyn till arbetets
karaktär af nödhjälpsarbete kunde anses nödvändigt, och då de för detta arbete mest olämpliga
arbetarne snart torde kunna få arbete med den planerade vedhuggningen å stadens skogar.
Vid detta ärendes föredragning biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit och hemställt.
§ 16.
Med anhållan om Stadsfullmäktiges godkännande af åtgärden hade Drätselkammaren anmält,
att Kammaren, som hade sig bekant, att deputerade från Bodens kommun uppvaktat
statsutskottet för att bearbeta vederbörande för den vid Notviken planerade
verkstadsanläggningens förläggning till Boden, uppdragit åt stadens riksdagsman
Lokomotivmästaren Fr.Berglund och Konsistorienotarien A.Carlgren, hvilken för närvarande
vistades i Stockholm, att innan frågan slutbehandlades inom utskottet uppvakta vederbörande
för att såsom stadens ombud framhålla de synpunkter, som kunde tala för verkstadens
förläggning till Notviken, samt för öfrigt söka verka för en för staden lycklig lösning af
frågan.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Herrar Fullmäktige vid ärendets föredragning
att godkänna den af Drätselkammaren företagna åtgärden.
§ 17.
Beslöts, att till Drätselkammaren öfverlämna 11 särskilda Stadsfullmäktige tillhandakomna, af
Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt meddelade utslag ifråga om mantalsskrifningsorten för
nedannämnda personer år 1908, nämligen: fil. dokt. Paul Hellström, lokomotivputsaren
J.A.Johansson, däckskarlen J.A.Åström, lokomotivföraren Hjalmar Elmén, kolvakten Erik
Eriksson, lokomotivreparatören Hartvig Angel Nielsen, tryckeriföreståndaren S.W.Ödlund,
kontorsbiträdet Filip Lundström, lokomotiveldaren Carl Georg Elwort, förvaltaren Valfrid
Westerberg och lokomotivputsaren Vincent Wennberg.
§ 18.
Till Byggnadsnämnden skulle öfverlämnas Kungl. Maj.ts nådig bref den 18 december 1908
rörande ändring af den för Luleå stad fastställda stadsplan afseende igenläggning af gator
mellan kvarteren Asken, Linden och Alen.

§ 19.
Till handlingarne lades tvänne af Drätselkammaren till Stadsfullmäktige öfverlämnade af
Kungl. Maj.t den 23 december 1908 meddelade nådiga resolutioner ifråga om Nordiska
Trävaruaktiebolagets inkomsttaxering åren 1904-1905.
§ 20.
Luleå Fastighetsägareförening med instämmande af åtskillige Stadsfullmäktige ledamöter
hade gjort framställning om gaturenhållningsbesvärets aflyftande från fastighetsägarne.
Denna framställning beslöt Herrar Fullmäktige att remittera dels till den kommitté, som den
17 september 1908 af Stadsfullmäktige tillsatts i och för ett bättre ordnande af stadens
renhållning, hvad beträffade dess afstjälpningsplats för sopor, och dels till Drätselkammaren.
§ 21.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från Rektorsämbetet vid härvarande högre allmänna läroverk rörande
afschaktning af läroverkstomten;
2:o) En framställning från Erik Mauritz Ryding om afkortning af utskylder;
3:o) En framställning från Sikfors Kraftaktiebolag med erbjudande af leverans af elektrisk
kraft för stadens behof;
4:o) En framställning från Luleå Fastighetsaktiebolag med förslag till förlikning i
donationsjordsprocessen med afseende å viss, bolaget tillhörig mark; samt
5:o En framställning från Leo Ruuths Boktryckeri om förhöjning i ersättningen för tryckning
af Stadsfullmäktiges protokoll med bilagor.
§ 22.
Till Läroverksbyggnadskommittén samt till Drätselkammaren remitterades en af Herr
Santesson väckt motion om tillsättandet af en kommitté för utredning af den nya
läroverksbyggnadens nuvarande tillstånd.
§ 23.
Till Hamndirektionen remitterades en af Herr Thorslund väckt motion om anvisande af
arvode till Hamndirektionens ordförande.
§ 24.
Till Beredningsnämnden remitterades en af Herr Santesson såsom egen motion upptagen
resolution fattad af Luleå Kommunala förening rörande vidtagande af åtgärder för
tillvaratagande af stadens intressen i järnvägsverkstadsfrågan.
§ 25.
Godkändes af Herrar Nordström och Westerberg anförda förfall för utevaro från
Stadsfullmäktige sammanträde den 29 sistlidne januari, hvaremot Herr Linder för förfallolös
utevaro från samma sammanträde fälldes att böta två kronor.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Paul Hellström.
Ragnar Åhlander.
Justeras:
Paul Hellström.
P.O.Nordström.
W.Thurfjell.”

Protokoll mars 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 mars 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Lidgren, Nordström, Fru Fagerlin och
Fröken Burman.
§ 1.
Uppdrog Fvstn åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål ang.
G.E.Enström och Sven Göthvik Sax.
§ 2.
Anmäldes att Petter August Levert blifvit den 23 sistl februari af K.Bde öfverlämnad till Fvstn
för att af Styrelsen omhändertagas och att han nu vore på fattiggården intagen.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från Fvstn i Öfver-Luleå socken med tillkännagifvande att intet vidrae
understöd finge lämnas till Amanda Lund, utan att hon i fall af vidare understöd skulle
hemsändas.
§ 4.
Som till Styrelsen anmäldt blifvit, att tillståndet i arbetaren J.E.Erikssons hem blir allt sämre
och sämre, och då det syntes Styrelsen uppenbart, att Erikssons barn måste anses i sedligt
afseende försummade, beslöt Styrelsen hos Skolrådet förnya sin anmälan mot Eriksson af den
1 oktober förlidet år, under anhållan om åtgärders vidtagande med snaraste.
Därjämte beslöts att låta genom diakonissan verkställa en grundlig rengörning i Erikssons
hem samt att sända räkning å kostnaden härför till hans arbetsgifvare.
§ 5.
Företogs pröfning af 9 st inkomna anbud å utackordering af gossen Helge Andersson och
beslöt Styrelsen att af dem antaga C.O.Johanssons i Bergviken anbud, lydande å 100 kr per år.
§ 6.
Afslogs en begäran af Anna Nilsson att få lämna fattiggården.
§ 7.
Som Fvstns vedförråd nu är i det närmaste slut, beslöts dels att genast inköpa ett parti om
cirka 20 famnar barrved af postiljonen J.O.Holmgren till ett pris af 9 kr per famn, dels ock att
till nästa sammanträde infordra anbud å cirka 30 famnar, därest ej innan den tiden användbar
ved kan erhållas från stadens skogar.
§ 8.
Åt L.A.Wennberg beviljades ett understöd af 10 kr per månad eller ock inträde på
fattiggården för sjuka sonen.
§ 9.
Som arbetaren C.O.Lundström icke stält sig till efterrättelse Fvstns föreläggande af den 1 juli
1907 att inom tio dagar efter erhållen del af föreläggandet inställa sig på fattiggården för att
genom arbete godtgöra Styrelsen hvad den fått och får för hans familjs uppehälle utgifva,
samt han ej heller eljest, såsom han sedermera utlofvat, ersatt Styrelsen något af hvad

Styrelsen fått för familjen utgifva, beslöt Styrelsen, som fortfarande för hans hustrus och
barns underhåll nödgas utgifva ett månatligt bidrag af 15 kronor, att genom protokollsutdrag
tilldela Sundström en allvarlig varning samt att förständigande att ofördröjligen fullgöra hvad
honom ålagdt blifvit vid äfventyr att anmälan om förhållandet eljest kommer att till K.B.
göras.
§ 10.
Godkändes under förra månaden gjorda utbetalningar af 10 kr åt Betty Åström och 8 kr åt
Selma Pipping; för denna måand beviljades dem 10 kr hvardera.
§ 11.
Anmäldes att ansvarsförbindelse under förra månaden utfärdats för arbetaren K.J.Åsens
intagning på lasarettet, och beviljades honom för denna månad ett understöd af 10 kronor.
§ 12.
Företrädde arbetaren O.Vidman och anhöll om understöd, men blef hans begäran af Styrelsen
afslagen, då han var fullt arbetsför.
§ 13.
Företrädde ogifta Anna Sofia Nilsson och Mina Jonsson samt begärde understöd, fvstn
beviljade dem och deras barn inträde på fattiggården.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström

C.A.Palm.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 2 mars 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Johansson och Santesson.
§ 1.
Beslöt Kammaren att för behandling af Hamndirektionens förslag om ordnande af södra
hamnplanen tillsätta en särskild kommitté, som hade att till Kammaren inkomma med
yttrande, och utsågos Herr Burman och Stadsingenjören till medlemmar af denna kommitté.
§ 2.
Sedan tillsyningsmannen Oskarsson erhållit i uppdrag att infordra anbud å förhyrning af
kafélägenheten i saluhallen från och med den 1 april, hade han nu inkommit med de ingifna
anbuden, hvilka befunnos afgifna af:
Olof Hoffman
N.O.Larsson
Hilma Voltär
Elna Johansson
K.L.Karlsson
H.W.Johansson
Jenny Fransson
Hanna Atterberg
E.A.Wikström
Alma Lundmark
Leo Palmqvist
Anna Asplund
Edla Enqvist
Ernst Lundgren
Kammaren beslöt att till hyresgäst antaga vaktmästaren Ernst Lundgren och uppdrog åt
tillsyningsmannen att med honom uppgöra kontrakt på förut bestämda vilkor. Därjämte
beslöts att i lägenheten låta insätta en lämplig järnspis.
§ 3.
Vid behandling af Robertsviks Ångsågs framställning om egoutbyte med staden beslöt
Drätselkammaren att hos Hamndirektionen anhålla om dess yttrande i ärendet, särskildt
beträffande de af sökanden föreslagna vilkoren II och III.
§ 4.
En framställning från Karl Erik Jansson om afkortning af de honom påförda
kommunalutskylder för år 1908 remitterades till Stadsfogden för yttrande.
§ 5.
En skrifvelse från N.O.Lundström med erbjudande för staden att inlösa den inom
Skeppsbrogatan fallande delen af fastighet3en No 90 beslöt Kammaren att öfverlämna till
Stadsingenjören för utredning om ej lämpligen något egoutbyte kunde ske mellan sökanden
och staden.
§ 6.
Till Stadsingenjören remitterades för yttrande en framställning från E.A.Salander om
uppförande af en stenmur mot hans fastighet No 9 i kv Gäddan.

§ 7.
Föredrogs en del från Svenska Stadsförbundet inkomna frågeformulär rörande stadens lån,
och uppdrog Kammaren åt Ordföranden och Stadskassören att besvara frågorna.
§ 8.
Då Kammaren erfarit, att slöseri förekommer med den fria elektriska ström, som
elektricitetsverkets personal åtnjuter, beslöt Kammaren anmoda verkets föreståndare att
tillhålla vederbörande att iakttaga sparsamhet med belysningen.
§ 9.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 29 sistlidne januari till Drätselkammaren
återremitterat frågan om ändring af § 10 i det för stadens elektricitetsverk gällande reglemente
för verkets föreståndares hörande beträffande den redigering af paragrafen, som
Beredningsnämnden föreslagit, hade sådant yttrande nu inkommit, och skulle detsamma
öfverlämnas till Herrar Stadsfullmäktige, med tillkännagifvande att Kammaren i likhet med
elektricitetsverkets föreståndare icke funnit skäl att frångå sin förra ståndpunkt i ärendet.
§ 10.
På därom af elektricitetsverkets föreståndare gjord framställning bemyndigade Kammaren
honom att hädanefter försälja lampor och annan materiel från verket endast mot kontant
betalning.
§ 11.
Sedan af Drätselkammaren särskildt tillsatta kommitterade inkommit med yttrande i
anledning af en utaf sekreteraren hos Kungl. Vattenfallsstyrelsen hos Stadsfullmäktiges
Ordförande gjord förfrågan, huruvida staden är spekulant å elektrisk kraft från Porjusfallet
och Harsprånget beslöts Kammaren att med godkännande af kommitterades förslag såsom sitt
eget öfverlämna detsamma till Stadsfullmäktiges Ordförande samt därvid uttala
önskvärdheten af att Kammaren kan få reda på, när den ifrågasatta kraften kan vara färdig att
levereras.
§ 12.
Till Drätselkammaren hade Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en af skogvaktaren
C.F.Johansson gjord framställning att med bibehållande af sin nuvarande lön å 1000 kronor få
öfvertaga skötseln av stadens planteringar.
Vid ärendets behandling beslöt Drätselkammaren som för sin del fann lämpligt att
skogvaktaren Johansson, då hans nu innehafvande tjänst med snaraste komme att indragas,
bereddes annan lämplig anställning i stadens tjänst i stället för att helt afgå med pension, som
staden i så fall billigtvis ej kunde förvägra honom, hos Stadsfullmäktige föreslå att Johansson
från den 1 januari 1910 eller dessförinnan, om nuvarande innehafvaren af
stadsträdgårdsmästaretjänsten före denna tid afträder tjänsten, får öfvertaga skötseln af
stadens planteringar. Angående Johanssons arvode för detta uppdrag ville Kammaren – med
hänsyn därtill att Johansson utom skogvaktaretjänsten äfven innehar vaktmästarebefattningen
vid epidemisjukhuset med en aflöning af 500 kronor jämte fri bostad, vedbrand och lyse –
hemställa, att Johansson, såsom stadens trädgårdsmästare finge samma aflöning som den
nuvarande innehafvaren eller 500 kronor per år och i öfrigt samma vilkor som denne.
Detta sistnämnda beslut fattades med 3 röster mot 2, hvilka senare – Herrar Johansson och
Santesson ansåge, att skogvaktaren Johansson såsom trädgårdsmästare borde åtnjuta samma
lön som han nu har eller 1000 kronor per år, då han billigtvis icke borde få lida någon

minskning i sin aflöning, där för att hans tjänst till följd af en omorganisation af vården om
stadens skogar indroges.
§ 13.
I enlighet med Stadsfullmäktiges uppdrag vid sammanträde den 29 sistlidne januari hade
Drätselkammaren låtit genom Stadsingenjören underhandla med änkan Sofia Löf om ändrade
vilkor för förvärf af hennes fastighet No 61-62 härstädes, men då hennes nya vilkor, en årlig
lifränta af 450 kronor, syntes Kammaren oantagliga, beslöt Kammaren att vidhålla att förslag
af den 5 januari om fastighetens förvärfvande.
§ 14.
På förslag af Stadsingenjören beslöt Kammaren att låta med upphuggning af det rågångsvirke
å Hertzön, hvarom vid förra sammanträdet fattats beslut, anstå till lämplig tid instundande vår,
så skogvaktaren Johansson hade att föranstalta om dess huggning.
§ 15.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren återremitterat en af mekanikus J.P.Johansson
gjord framställning att få på 30 års tid arrendera en del af vretan No 294, a å Mjölkudden för
utredning, hade från Stadsingenjören inkommit infordradt yttrande i ärendet, och då däraf
framginge, att behofvet af utfartsvägar för angränsande egor blir tillräckligt tillgodosedt därest
det begärda området till Johansson upplåtes, beslöt Kammaren att vidhålla sitt förra förslag
om upplåtelse af området, dock med den inskränkning i arealen, som synes af
Stadsingenjörens ändring å den i ärendet ingifna kartan.
§ 16.
En af Alfred Forssell hos Drätselkammaren gjord begäran om tillstånd att få i enlighet med
ingifven karta och ritning uppföra nödiga åbyggnader å vretan No 457-458 å Mjölkudden
beslöt Kammaren att öfverlämna till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till
densamma.
§ 17.
Uppdrog Kammaren åt Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren att i och för ifrågasatt
försäljning värdera den gamla kasserade varmvattencisternen i stadshuset.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 3 mars 1909.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Wolff, Flemström, Forssgren och Melkerson samt
Stadsingenjören.
§ 7.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver Nämndens sammanträde den 3 sistlidne februari.
§ 8.
Biföll Nämnden, efter tillstyrkan af stadsbyggmästaren, en ansökning från B.Sundströms
stärbhus om tillstånd att i öfverensstämmelse med åberopade ritningar få dels om- och
tillbygga det mindre boningshus å tomten n:o 5 i kvarteret Hackspetten härstädes dels
ombygga uthuset å samma tomt.
§ 9.
Efter tillstyrkan af stadsbyggmästaren biföll Nämnden en ansökning från A.G.Johansson om
tillstånd att i enlighet med åberopad ritning få inreda ett vindsrum i boningshuset å tomten n:o
10 i kvarteret Tigern härstädes.
§ 10.
Bifölls, på tillstyrkan af stadsingeniören en ansökning från Georg Isaksson om tillstånd att i
öfverensstämmelse med åberopad ritning få uppföra ett hönshus å tomten n:o 6 i kvarteret
Hästen här i staden.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander
Justeradt den 7 april 1909
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 5 mars 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Santesson, Lundmark och Isakson.
§ 1.
Genom Stadsfullmäktiges ordförande hade infordrats Drätselkammarens yttrande öfver ett
inom Kungl. Civildepartementet utarbetadt förslag till lag ang. ändrad lydelse af § 74 i Kungl.
Förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862, afseende en inskränkning uti
städernas rätt att utan Kungl. Majts tillstånd besluta om upptagande af lån för tillfälliga behof.
Vid föredragning af ärendet ansåg sig Drätselkammaren, ehuru den föreslagna inskränkningen
i rätten att upptaga tillfälliga lån tydligen komme att medföra stora svårigheter för Luleå stad
med dess sväfvande skuld på öfver 850.000 kronor, icke böra motsätta sig det föreliggande
förslaget, men med hänsyn till omöjligheten att innan årets slut kunna på förmånligt sätt ordna
denna sväfvande skuld ville Kammaren kraftigt betona nödvändigheten af att en lämplig
öfvergångstid af minst 5 år stadgas, hvarunder städerna hafva att fundera eller betala sina
nuvarande sväfvande skulder.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från bankirfirman Sten & Co med anbud om öfvertagande af ännu
osålda obligationer af 1900 års lån till en kurs af 90%. Kammaren beslöt att ej reflektera å
detta anbud men att förklara sig villig, att därest sökanden ville lämna fast offert till 93% ingå
i vidare underhandlingar.
§ 3.
Från Stadsingenjören hade inkommit en skrifvelse med förnyad anhållan om ersättning med
135 kronor för uppgörande af arbetsbeskrifningar och kontrakter för arbetena med indragande
af vatten- och afloppsledning i stadens hus, men som Kammaren af hvad Stadsingenjören nu
anfört icke kunnat komma till annan åsigt än den, som vid ärendets förra behandling i
Kammaren gjort sig gällande, föranledde hans framställning icke till någon åtgärd.
§ 4.
Uti till Herrar Stadsfullmäktige ingifven ansökan, som öfverlämnats till Drätselkammaren för
yttrande, hade Magnus Riström anhållit om ändring uti Stadsfullmäktiges beslut den 14 juni
1906 rörande uppgörelsen i donationsjordstvisten rörande hans egande 850,67 kv meter af
vretan No 61-62 därhän att den mellangift af 260 kronor Riström hade att erlägga skulle afstås
till honom såsom odlingshjälp samt att staden, då området toges i anspråk, antingen flyttade å
detsamma befintliga byggnader eller inlöste desamma efter värdering – detta oafsedt den tid,
inom hvilken staden komme i behof af marken.
Sedan Stadsingenjören i ärendet afgifvit infordradt utlåtande, beslöt Kammaren, som fann de
af Stadsfullmäktige beslutade vilkor för uppgörelsen för sökanden alltför betungande, att i
anslutning till sitt vid ärendets förra behandling framlagda förslag hemställa om sådan ändring
i vilkoren, att staden, när den för reglering komme i behof af sökandens fastighet, skulle lösa
därå nu befintliga byggnader med det belopp, hvartill de efter värdering af godemän vid den
tiden kunde komma att uppskattas, dock så att för tillbyggnader gjorda efter den 1 januari
1909 ingen ersättning finge beräknas, samt att sökanden befriades från att nu erlägga
ifrågakomna mellangift å 260 kronor, utan att detta belopp i stället afdrages ifrån den
lösesumma staden en gång har att utgifva för byggnaderna.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 9 mars 1909.
Närvarande: Herrar Forsgren, Burström, Nygren, Linder, Lind och Wolff.
§ 1.
Föredrogs en skrifvelse från Bandirektören B.H.Santesson af innehåll, att
Distriktsförvaltningen icke funnit skäl bifalla Hamndirektionens framställning därom, att den
banvakt som skötte bevakningen af hamnspåret skulle förständigas att hafva sin bostad inom
staden.
§ 2.
Beslöt Hamndirektionen bifalla en framställning från firman Luleå Kol- och Materialaffär,
Linder & Palmgren om restitution af erlagda afgifter för trafikerande af hamnspåret.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från Speditionsfirman Larsson & Lind, innehållande framställning
därom att Hamndirektionen måtte till firman upplåta lämplig plats för ett ångbåtskontor inom
södra hamnplanen.
Hamndirektionen beslöt uppskjuta frågan till ett extra sammanträde, som skulle hållas under
denna månad i god tid före stadsfullmäktiges ordinarie sammanträde under månaden.
§ 4.
Från Drätselkammaren hade till Hamndirektionen för yttrande remitterats en framställning
från firman Robertsviks Ångsåg om egoutbyte med staden, hvarvid Drätselkammaren
särskildt anhållit om yttrande beträffande de utaf sökanden föreslagna vilkoren II och III.
Hamndirektionen beslöt afgifva följande yttrande:
1o) beträffande punkten II
Hamndirektionen tillstyrker, att firman måtte berättigas att under en tid af 30 år mot en afgift
af 50 kronor om året till brädgård aptera och använda det grunda vattenområdet utanför
firmans strand intill 5 fots djup, dock icke till större bredd än 55 meter utanför landområdets å
kartan markerade yttergräns, och på vilkor att utfyllningen mot hamnen begränsas med timrad
kista eller sådan skoning som bildar en kajlinie och hindrar fyllningen från att skrida ut i
hamnen. Om utfyllningen kommer att bestå af spink, bör densamma täckas med ett jordlager
af minst 0,3 meters mäktighet.
Efter trettioårsperiodens utgång bör utfyllningen tillfalla staden utan ersättning.
2o) beträffande punkten III
Hamndirektionens tillstyrker, att firman måtte berättigas att under trettioårsperioden mot en
afgift af 100 kronor omo året för sina pråmar och timmerflottor i samma utsträckning som
hittills använda vattenområdet utanför sin strand med den begränsning, att trafiken till stadens
karantänsstall icke på något sätt hindras.
Vidare ville Hamndirektionen fästa uppmärksamheten därå, att ifrågavarande del af hamnen
efter upplåtande af de till industriella ändamål afsedda områdena icke komme i direkt
förbindelse med stadens gatunät annat än genom Hertsögatans och Pilgatans framdragande
öfver området, hvarför det syntes lämpligt, att en gatubredd i den riktning och det läge som
afloppsledningen nu hade reserverades såsom förbindelseled mellan hamnen och Landsgatan,
på sätt närlagda kartskiss utvisar.
Slutligen ville Hamndirektionen fästa uppmärksamheten å önskvärdheten däraf, att vid
uppgörelsen med firman bestämdes, hvem som hade att bekosta den förlängning utaf

afloppsledningen som komme att blifva nödvändig, när firman begagnade sig af sin rätt att
verkställa utfyllningen.
§ 5.
Föredrogs en skrifvelse från Grosshandlaren W.Jäger, innehållande framställning om tillstånd
för Jäger att mot skälig afgift å södra hamnplanen för eget behof uppföra ett varuskjul å plats
belägen mellan de båda järnvägsspåren, dock först sedan det spår som vore beläget intill gatan
blifvit, på sätt afsetts i förslaget till södra hamnplanens ordnande, flyttadt närmare husraden.
Hamndirektionen beslöt härå lämna det besked, att då den ändring af järnvägsspårets läge som
Jäger ifrågasatt icke vore beslutad, Hamndirektionen, som i princip vore sinnad motsätta sig
hvarje förslag som afsåge upplåtande till enskilda af delar utaf hamnplanen, för närvarande
ansåge sig icke bära till pröfning upptaga framställningen i fråga.
§ 6.
På därom gjord framställning beslöt Hamndirektionen bevilja hamnservisen Carl Friberg ett
hyresbidrag af 250 kronor om året att utgå från och med början af innevarande år, med vilkkor
att Friberg hade sin bostad i närheten af hamnen, äfvensom hade vård och förvarade de
ömtåligare delarne af dykeriapparaterna i varmrum.
§ 7.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Hamnmästaren att upprätta kostnadsförslag till en
moringsboj, afsedd att utläggas vid södra hamnen utanför lyftkranen.
§ 8.
På därom gjord framställning beslöt Hamndirektionen bevilja Hamnmästaren två månaders
tjänstledighet för hälsans vårdande samt för studerande af hamnförhållandena i Helsingborg
och Göteborg.
§ 9.
Beslöt Hamndirektionen afskrifva sin fordran, 75 kronor, hos Johan Larssons Sterbhus för
arrende af Smultronören under förra året.
§ 10.
För anskaffande af medel till betalning af annuitet å obligationslånet pr 1 april beslöt
Hamndirektionen hos Riksbankens Afdelningskontor härstädes diskontera en tre månaders
vexel å Kr 15000; och uppdrogs åt ordföranden Herr Forssgren att å Hamndirektionens vägnar
acceptera ifrågavarande vexel, som enligt benäget åtagande skulle utställas af Herr Burström.
§ 11.
Uppdrogs åt Herrar Forssgren och Linder att i samråd med sekreteraren uppsätta de
handlingar som skulle åtfölja blifvande underdånig ansökan till Kungl. Majt om rätt för staden
att efter utgången af 1909 fortfarande uppbära muddringsafgifter af fartyg som begagnade
segelleden genom Tjufholmssundet eller förbi Finnklipporna.
§ 12.
I anledning af de ökade utgifterna för hamnspårstrafiken, och då nämnda trafik under sista
året gått med förlust, beslöt Hamndirektionen, att den rabatt som hittills beviljats större
trafikanter å hamnspåret skulle upphöra från och med innevarande år; och skulle detta beslut
kungöras genom annons i tidningen Norrbottenskuriren.

§ 13.
Beslöt Hamndirektionen antaga Målaren Oskar Olsson samt Carl Brandfors Järn- &
Maskinaffär till leverantörer af de förbrukningsartiklar för hamnens räkning hvarom
förmäldes under § 1 punkt 4 af Hamndirektionens protokoll för den 9 sistlidne februari.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 13 mars 1909.
Närvarande: Herr vice Ordföranden och Herrar Flemström, Thorslund, Wahlgren, Lundmark,
Ljungberg, Nordström, Melkersson, Thurfjell, Schultz, Burman, Brändström, Aurén,
Segerstedt, Isaksson, Santesson, Håkansson, Carlgren, Linder, Lindqvist, Lind, Bergman och
Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herr Ordföranden samt Herrar Grafström,
Westerberg, Palmér, Sven-Nilsson, Block och Sandlund, af hvilka Herr Ordföranden samt
Herrar Grafström, Westerberg, Palmér, Sven-Nilsson och Sandlund icke med kallelse
anträffats samt Herr Block på grund af tjänsteresa varit förhindrad att infinna sig å
sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Burman och Brändström att jämte Herr vice Ordföranden måndagen den 15
innevarande mars klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Stadsfullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 sistlidne februari förda protokoll.
§ 3.
Uti till Stadsfullmäktige aflåten skrifvelse hade Konungens Befallningshafvande i länet
infordrat Stadsfullmäktiges yttrande öfver ett skrifvelsen bifogadt, inom Kungl.
Civildepartementet utarbetadt förslag till lag angående ändrad lydelse af § 74 i Kungl.
Förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862 afseende inskränkning i
städernas rätt att utan Kungl. Maj:ts tillstånd besluta om upptagande af lån för tillfälliga
behof.
Stadens Drätselkammare, som hörts i ärendet, hade, ehuru den föreslagna inskränkningen i
rätten att upptaga tillfälliga lån tydligen komme att medföra stora svårigheter för Luleå stad
med dess sväfvande skuld på öfver 850,000 kronor, icke ansett sig böra motsätta sig det
föreliggande förslaget. Dock hade Kammaren, med hänsyn till omöjligheten att före årets slut
kunna på ett förmånligt sätt ordna denna sväfvande skuld, kraftigt velat betona
nödvändigheten af, att den lämplig öfvergångstid af minst fem år stadgades, hvarunder
städerna hade att fondera eller betala sina nuvarande sväfvande skulder.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att såsom sitt yttrande i saken åberopa, hvad Drätselkammaren sålunda
anfört.
§ 4.
På förslag af Beredningsnämnden företogo Herrar Fullmäktige val af ledamöter och
suppleanter i årets taxeringsnämnd för Luleå stad, därvid valdes:
till ledamöter i taxeringsnämnden: Herrar bankdirektören A.Ljungberg, stadsfogden
A.Bexell, snickaren E.Hartzell, bagaren C.Marklin, distriktskassören E.Liander, löjtnanten
C.J.Bergström, grosshandlaren Otto Linder och kamreraren A.Baudin; samt
till suppleanter i taxeringsnämnden: Herrar maskinisten A.R.Palmér, 1:ste suppleant,
handlanden K.A.Lind 2:dre suppleant, handlanden W.Thurfjell, 3:dje suppleant, och
boktryckaren G.Isakson, 4:de suppleant.
§ 5.
Uti till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade mekanikus J.P.Johansson anhållit att för
uppförande af en sommarbostad med nödiga uthus få på 30 års tid arrendera den del af vretan

n:o 294 å Mjölkudden, som å en ansökningen bifogad karta upprättad af stadsingeniören
E.Kinnman, vore utmärkt med grön färg och i areal innehölle 1.251 kv.-meter, hvarefter
Drätselkammaren tillstyrkt bifall till ansökningen, under förutsättning att sökanden funnes
villig att för området betala ett årligt arrrende af 25 kronor.
I anledning af en från Herrar Otto Linder och J.A.Forssgren i ärendet inkommen skrifvelse,
däruti dessa framhållit att fara vore för handen, om den sökta upplåtelsen beviljades, att såväl
stadens som de enskildes berättigade anspråk på utfartsvägar träddes för nära, hade därefter
Stadsfullmäktige återremitterat ärendet till Drätselkammaren för närmare utredning.
Enär af den utredning, som af Drätselkammaren i angifvet hänseende anskaffats från
Stadsingeniören, framginge, att äfven om den sökta upplåtelsen beviljades, med undantag
dock för en mindre del i östra hörnet af det ansökta området, hvilken del af Stadsingeniören å
den åberopade kartan utmärkts med en röd linie och i areal innehölle 51 kv.-meter, behofver
af utfartsväg skulle vara tillgodosedt, hade Drätselkammaren nu i förnyadt yttrande vidhållit
sitt tillstyrkande till ansökningen, dock med ofvannämnda inskränkning.
Beredningsnämnden hade med anledning häraf hemställt, att Herrar Fullmäktige ville bifalla
ansökningen, för såvidt den afsåge återstående område om 1,200 kv.-meter, under villkor, dels
att söknaden i årligt arrende erlade det af Drätselkammaren fordrade beloppet, 25 kronor, dels
ock att å området ej skulle få röjas skog, mera än som vore erforderligt för beredande af plats
för nödig byggnader.
Vid ärendets föredragning biföllo Herrar Fullmäktige denna Beredningsnämndens hemställan,
dock under ytterligare villkor, att Johansson för träd, som sålunda måste nedhuggas, till
staden erlade betalning efter värdering af stadens skogvaktare.
§ 6.
I afgifvet yttrande öfver en hos Stadsfullmäktige af C.F.Wikström gjord ansökning om
tillstånd att företaga nybyggnad å vretan n:o 445a – 447b å Mjölkudden hade
Drätselkammaren, då en del af nämnda vreta torde komma att erfordras för den ifrågasatta
verkstadsanläggningen å Notviken, föreslagit, att detta ärende måtte förklaras hvilande för att
företagas till pröfning i samband med en eventuell underhandling med sökanden om inköp af
en del af hans fastighet i och för verkstadsanläggningen.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige detta Drätselkammarens
förslag.
§ 7.
Hos Stadsfullmäktige hade styrelsen för Tekniska skolan härstädes gjort framställning om
erhållande af ersättning med 170 kronor för en del af styrelsen bekostade målningsarbeten å
den till skolan upplåtna baracken, hvarefter Drätselkammaren i afgifvet yttrande tillstyrkt
bifall till framställningen.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden,
att bifalla ansökningen.
§ 8.
Företogs till förnyad behandling det vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 29 sistlidne
januari sist handlagda ärende rörande ingeniören Axel Löthners och Luleå Elektrotekniska
Byrå hos Drätselkammaren gjorda framställning om sådan ändring af § 10 det för stadens
elektricitetsverk gällande reglemente, att all försäljning af glödlampor från elektricitetsverket
öfverlämnades till verkets entreprenörer.
Frångående Beredningsnämndens hemställan i ärendet beslöto Herrar Fullmäktige, med 14
röster mot 9, att bifalla ett af Drätselkammaren i saken afgifvet förslag, enligt hvilket
förenämnda § i reglementet skulle erhålla följande förändrade lydelse:

’Glödlampor, nernstlampbrännare och säkerhetsproppar tillhandahållas abonnenterna af
elektricitetsverket till själfkostnadspris med rätt för abonnenterna att äfven från verkets
entreprenörer förskaffa sig sitt behof af ofvannämnda artiklar. Glödlampor, nernstbrännare
och säkerhetsproppar inköpta från andra än ofvannämnda få ej användas i anläggning, som är
ansluten till elektricitetsverkets ledningsnät.’
Mot detta beslut anmälde Herr vice Ordföranden sin reservation under anförande, att enskilds
rätt därigenom kränktes.
§ 9.
Från änkan Sofia Löf, som ägde 198,34 kv.-meter eller 2,250 kv.-fot af vretan n:ris 61-62 här
i staden, hvilken fastighet såsom fallande inom gata och för allmänt behof afsedt område
enligt donationsjordsbrefvets innehåll skall afstås till staden, hade på sin tid till
Drätselkammaren inkommit en framställning om utbyte af nämnda fastighetsdel mot tomten
n:o 2 i kvarteret Enen eller eventuellt tomten n:o 8 i kvarteret Grenen.
Af Stadsingeniörens utredning i ärendet hade inhämtats, att änkan Löfs fastighetsdel, efter
zonpris beräknadt, hade ett värde af kr. 562:50, tomt n:o 2 i kvarteret Enen ett värde af kr.
935:60 och tomt n:o 8 i kvarteret Grenen ett värde af kr. 875:68 samt att prisskillnaden, som
sökanden alltså rätteligen hade att erlägga, utgjorde respektive kr. 373:10 och kr. 313:18. Som
Drätselkammaren erfarit, att änkan Löf vore i den ekonomiska ställning, att hon ej kunde
betala någon prisskillnad, och ett strängt tillämpande af donationsjordsbrefvets föreskrift om
fastighetens inlösen med 10 procent af zonvärdet skulle medföra hennes ekonomiska ruin,
hade Kammaren tillstyrkt bifall till bytet på så sätt, att sökanden i utbyte mot sin ägande del af
vretan n:ris 61-62 utan prisskillnad skulle erhålla tomt n:o 8 i kvarteret Grenen samt berättigas
att hafva den å hennes fastighet uppförda byggnad kvarstående, till dess staden för gatans
framdragande påfordrade dess borttagande.
Detta Drätselkammarens förslag bifölls nu vid ärendets föredragande af Herrar Fullmäktige.
§ 10.
Medborgare i Luleå samlade å möte i järnverkstadsfrågan hade hos Stadsfullmäktige gjort
framställning, att staden i och för frågan lösning i en för staden lycklig riktning måtte
omedelbart tillsätta en kommitté med uppgift att tillvarataga stadens intressen gent emot
Öfver-Luleå kommun, hvars till riksdagsmännen riktade broschyr borde af kommittén kraftigt
bemötas, samt ställa ett tillräckligt anslag till kommitténs förfogande för bestridande af med
dess arbete förenade kostnader, på det att kommittén måtte kunna handla snabbt och med
tillräcklig själfständighet i stadens goda intresse.
I enlighet med Beredningsnämndens förslag biföllo Herrar Fullmäktige vid ärendets
föredragning denna framställning samt beslöto, att kommittén skulle bestå af tre ledamöter.
Till ledamöter i kommittén valdes Herrar konsistorienotarien A.Carlgren, v. Konsuln
H.Burman samt järnvägstjänstemannen H.K.Santesson med uppdrag för den förstnämnda att
sammankalla kommittén.
§ 11.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige en af Alfred Forssell hos
Drätselkammaren gjord och af Kammaren förordad framställning om tillstånd att i enlighet
med åberopad ritning och karta få uppföra nödiga byggnader å vretan n:o 457-458 å
Mjölkudden.
§ 12.
Herr Isakson hade, under uppgift att han hade sig bekant, att Magistraten hade under
utarbetande förslag till reglemente för stadens auktionskammare, och då det vore nödvändigt

för Organisationskommittén för afslutande af dess arbete att hafva tillgång till reglemente
ifråga, väckt förslag, att Stadsfullmäktige skulle hos Magistraten anhålla, att Magistraten ville
inom en månad tillhandahålla Stadsfullmäktige förslag till dylikt reglemente.
Då det måste anses synnerligen angeläget, att ett reglemente för auktionskammaren
förefunnes, hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige med anledning af den
gjorda framställningen skulle hos Magistraten hemställa, att Magistraten måtte snarast möjligt
utarbeta och Stadsfullmäktige förelägga förslag till dylikt reglemente äfvensom meddela
Stadsfullmäktige, när förslaget kunde vara förvänta.
Detta ärende bordlades till nästa sammanträde.
§ 13.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Konungens Befallningshafvandes i länet kommunikationsresolution på Gellivare
kommuns besvär öfver pröfningsnämndens år 1908 beslut rörande Bergverks Aktiebolaget
Frejas taxering; samt
2:o) Konungens Befallningshafvande i länet kommunikationsresolution på Gellivare
kommuns besvär öfver pröfningsnämndens år 1908 rörande Aktiebolaget-Gellivare Malmfälts
taxering.
§ 14.
Till Drätselkammaren skulle öfverlämnas Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarrätts, den 28
december 1908 meddelade utslag ifråga om bokhållaren Per Axel Falks rätta
mantalsskrifningsort för år 1908.
§ 15.
Till Beredningsnämnden remitterades en af Herrar Santesson och Burman väckt motion
därom, att Stadsfullmäktige skulle genom skrifvelse till Brandstyrelsen uttala sina ogillande af
styrelsens tillvägagångssätt att utan Stadsfullmäktiges hörande förordna viss person att
uppehålla brandchefsbefattningen i staden under ledigheten efter afgångne brandchefen
C.G.W.Zetterstedt.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Paul Hellström.
Ragnar Åhlander.
Justeras:
Paul Hellström.
Halfdan Burman.
H.K.Brändström.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 23 mars 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Carlgren, Johansson, Santesson och Lundmark.
§ 1.
Sedan Drätselkammaren förelagts att inkomma med förklaring i anledning af de besvär
schaktmästaren C.V.Olsson hos Konungens Befallningshafvande anfört öfver en hos honom
den 2e dennes förrättad utmätning för uttagande af 1907 års kommunalutskylder och 1908 års
prestlön till Luleå stad, uppdrog Kammaren åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva den
äskade förklaringen.
§ 2.
En från Bank a.b. Norra Sverige inkommen begäran om reparationer uti banklokalen och
vaktmästarebostaden i stadshuset remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande och
kostnadsberäkning öfver de nödvändiga reparationerna.
§ 3.
Från Maria Wahlström hade inkommit en skrifvelse med begäran om efterskänkande af
arrendet för af henne innehafda tomt No 5 i kvarteret Aspen härstädes, och beslöt Kammaren
jämlikt af Stadsfullmäktige den 30 augusti 1907 erhållet bemyndigande att afkorta
arrendeafgiften i fråga för åren 1905, 1908 och 1909.
§ 4.
Från taxeringsnämndens Ordförande hade till Drätselkammaren öfverlämnats en skrifvelse
från bokföraren C.L.Hesselgren med begäran om afskrifning af hans utskylder för åren 1908
och 1909. Kammaren beslöt att öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige under
hemställan att Stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga sökandens kommunalutskylder för
år 1908 på nästafgifvande afkortningsförslag.
§ 5.
Föredrogs en skrifvelse från 1ste elektrikern Carl Cronin, hvari han uppsäger sin plats till den
1a instundande september, dock med förebehåll att få afgå före denna tid efter att därom hafva
en månad i förväg underrättat Kammaren; och skulle elektricitetsverkets föreståndare härom
underrättas med anmodan att i god tid före den 1a september inkomna med förslag till
besättande af platsen som mätarejusterare.
§ 6.
En framställning från O.V.Lifbom att få arrendera ett jordområde å stadens del af Hertzön
remitterades för yttrande till Stadsingenjören.
§ 7.
Från biografegaren Fr.Strömberg hade inkommit en skrifvelse med begäran om beviljande af
25% ackord å hans skuld till staden för levererad ström och beslöt Kammaren att öfverlämna
densamma till Stadsfullmäktige med tillkännagifvande att Kammaren för sin del icke funnit
skäl att tillstyrka ansökningen.
§ 8.
Beslöt Kammaren att i skrifvelse till elektricitetsverkets föreståndare erinra om lämpligheten
af att större förbrukare af elektrisk ström, som kunna misstänkas ha dålig ekonomisk ställning,
såsom biografteater o.d., åläggas att i förskott erlägga betalning för strömmen.
§ 9.
En skrifvelse från Vilhelmina Åström med begäran om förlängning af arrendet af det område
invid Notviken, hvarå hon uppfört en paviljong, beslöt Kammaren att öfverlämna till

Stadsfullmäktige under hemställan att arrendet måtte få förlängas på ytterligare ett år från den
1a instundande maj mot samma vilkor som förut gält.
§ 10.
Föredrogs följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för sammanträdet den 25 sistlidne
februari:
1o) ang. godkändt kontrakt mellan Luleå stad och staten ang. tillhandahållande af reservpolis;
2o) ang. Luleå Fastighets a.b. beviljadt anstånd med uppgörelsen i donationsjordstvisterna;
3o) ang. beviljad lifränta åt arbetaren E.Svantesson;
4o) ang. afkortning af typografen J.Ekströms kommunalutskylder för år 1907;
5o) ang. indragning af 1ste elektrikerstjänsten vid elektricitetsverket;
6o) ang. anslag till anskaffande af nytt konstgjordt öga åt N.J.Lindbäck;
7o) ang. ytterligare anslag till huggning af makadam;
8o) ang. uppdrag för Kammaren att efter undersökning underhandla om inköp af den s.k.
Bodellska kyrkan;
9o) ang. af Kammarrätten meddelade utslag i 11 st mantalsskrifningsärenden.
§ 11.
Ett protokollsutdrag från skolrådet med begäran att få öfvertaga någon del af den ved som
hugges å stadens skogar, öfverlämnades till Stadsingenjören.
§ 12.
Beslöt Drätselkammaren att från och med i dag öfvertaga den elektriska mätaren i
stadshotellets festvåning, och skulle källarmästaren Dahné härom underrättas.
§ 13.
Beslöt Drätselkammaren förelägga källarmästaren C.J.Dahné att före den 6 instundande april
antingen kontant eller med 3 månaders accept med tillagd ränta betala nu resterande
värmekostnader vid äfventyr att värmeledningen till stadshotellets lokaler eljest komma att
afstängas.
§ 14.
På förslag af Stadsingenjören beslöt Kammaren att bestämma priset för den vedhuggning,
som nu pågår å stadens skogar, till 3 kronor per famn, och skulle hemkörningen af veden ske
på en gång och anbud därå infordras. Åt skogvaktaren uppdrogs att öfvervaka huggningen
under stadsingenjörens uppsigt samt åt stadsingenjören att uppmäta veden och likvidera
huggningen.
§ 15.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 13 innevarande mars uppdragit åt Drätselkammaren
att själf eller genom den Kammaren i sitt ställe förordnade afgifva till Kungl. Kammarrätten
stälda förklaringar i anledning af de besvär Gellivare kommun infört öfver 1908 års
Pröfningsnämnds beslut i fråga om Aktiebolaget Gellivare Malmfälts och
Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxeringar, beslöt Kammaren uppdraga åt sin sekreterare
Juris Kand Adolf Holm att å dess vägnar afgifva de infordrade förklaringarne, och skulle
utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll hållet hos Brandstyrelsen den 29 mars 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden, Forssgren, Thorslund, Wikberg och Rundblad samt vid
protokollet undertecknad.
§ 1.
Beslöts att i brandchefexpeditionen insätta en rikstelefonapparat i stället för den förutvarande,
som var Kapten Zetterstedts privata och af honom medfört till Boden, och att densamma för
detta år skulle betalas af inbesparade medel.
§ 2.
Anmäldes af brandchefen, att postbok, som förut ej funnits i expeditionen, af honom
anskaffats, hvilket af Styrelsen godkändes.
§ 3.
Uppdrogs åt brandchefen att anskaffa och i spruthuset låta insätta lämplig anordning för
underlättandet af mekaniska stegens forslande ut och in genom den mycket trånga porten. Af
brandchefen föreslogs utläggandet af U-formiga järn, i hvilka bakhjulen skulle löpa som på
skenor, hvilket äfven af Styrelsen godkändes.
Som ofvan
U.Ullman
Justeradt
Axel E.Fagerlin.”

Protokoll april 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 April 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Holmgren, Nordström, Lidgren, Thurfjell, Palm, Fru Fagerlin och
Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollen för Styrelsens sammanträden den 1 februari och 1 mars.
§ 2.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål angående
Frida Karolina Nilsson.
§ 3.
Med anledn. af en ansökan från Fvstn i Neder Luleå socken om ersättning för vård af Klara
Svenssons minderåriga barn uppdrog Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva
förklaring i ärendet.
§ 4.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afge svaromål å ett af Råneå socken väckt kraf
om ersättning för lämnadt understöd åt bageriarbetaren Anton Rensfelt.
§ 5.
Föredrogs ett af K.Bfde i Westerbottens län den 9 sistl. februari gifvet utslag, hvarigenom
Fvstn i Umeå stad ålagts att ersätta kostnaden för Petter August Severts underhåll på
härvarande fattiggård.
§ 6.
Anmäldes att J.O.Englund jämlikt Styrelsens föreläggande den 2 sistl. januari en tid arbetat i
fattiggården för Styrelsens räkning och beslöts att med vidare åtgärder mot honom skulle få
anstå t.v.
§ 7.
Beviljades åt J.A.Jakobsson ett hyresbidrag af Kr 17:50 för denna månad.
§ 8.
Följande anbud å leverans af för fattiggården erforderlig ved, 30 á 40 famnar barr; hade
inkommit, näml.
J.Eriksson i Jämtön
á 8:45 för 50 famnar
H.Nordström, Hindersön
á 10 kr
Frans Lundberg
á 8:50 kr för 40 famnar
P.L.Svensson
á 8:25 kr fritt å banvagn
Erika Burman
á 9:75.
Styrelsen beslöt att antaga Erikssons anbud å 50 famner till pris af kr 8:45 och uppdrog åt
Herrar Lidgren och Nordström att afsyna veden.
§ 9.
Beslöts att hos Drätselkammaren begära att för fattigvårdens behof få 350 famnar af den ved,
som i vinter hugges å stadens skogar.

§ 10.
Beviljades Fru Segergren rätt att i förskott uppbära 2a kvartalets afgift för Robert Nilssons
barn.
§ 11.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 25 sistlidne februari angående anslag
af 500 kronor till församlingsdiakonissan.
§ 12.
Beslöts att bevilja änkan Karolina Brännström inträde på fattiggården, därest hon ej kan reda
sig utan understöd.
§ 13.
Sedan Viktor Rönnmark den 5 sistlidne mars intagits på fattiggården samt därstädes efter
några dagar aflidit, beslöt Styrelsen att under hand låta afyttra hans kvarlåtenskap för att göra
sig betäckt för sina utgifter.
§ 14.
Beslöt Styrelsen att bekosta lasarettsvård och begrafningskostnad för å lasarettet aflidne
Leonard Enbom, son till J.P.Enbom.
§ 15.
Uppdrogs åt tillsyningsmannen att lämna erforderlig hjälp åt Matilda Hjeltes barn, under den
tid modren är intagen på lasarettet.
§ 16.
Beviljades åt K.Victorin för denna månad 15 kronor och 1 lass ved samt godkändes en
utbetalning åt honom af 10 kronor under förra månaden.
§ 17.
Godkändes en till Emma Sjöberg gjord utbetalning af 10 kronor.
§ 18.
Arbetaren J.O.Wennberg hade till denna dag inkallats, enär han ånyo angifvits för att föra ett
oordentligt och supigt lefverne samt försumma sin familj, och erhöll han af Ordföranden en
allvarlig föreställning samt förständigade att för framtiden bättra sitt lefverne.
§ 19.
Åt E.M.Vikström beviljades för april månad ett understöd af 10 kronor.
§ 20.
Beslöts att indraga det till L.A.Wennberg nu utgående understöd samt i stället bevilja hans
sjuke son inträde på fattiggården.
§ 21.
Afslogs en af arbetaren Albin Vestholm gjord begäran om understöd.

§ 22.
Beviljades åt ogifta Alma Lundmark läkarehjälp för ett barn och uppdrogs åt Ordföranden och
Sekreteraren att utsöka ersättning härför af Fvstn i Öfver Luleå socken, där hon uppgifves ega
hemortsrätt.
§ 23.
Företrädde Abel Anderssons hustru och anhöll om understöd, men beslöt Styrelsen att hänvisa
henne till diakonissan.
§ 24.
Beviljades åt C.G.Lindqvist ett understöd för denna månad af 10 kr och ett lass ved.
§ 25.
Företrädde arbetaren Karl Brännberg och anhöll om understöd, men då han själf var fullt
arbetsför ansåg sig Styrelsen ej kunna bifalla hans begäran.
§ 26.
Som snickaren C.L.Johansson begifvit sig från staden och kvarlämnat sin familj utan medel
till sitt uppehälle, beslöt Styrelsen bevilja familjen ett understöd för april af högst 25 kronor.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
W.Thurfjell.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 5 april 1909.
Närvarande: Herrar Forsgren, Burström, Linder, Nygren och Sjölander.
§ 1.
Vid Hamndirektionens sammanträde den 9 sistlidne mars hade Speditionsfirman Larsson &
Lind gjort framställning därom att Hamndirektionen måtte tillsvidare till firman upplåta
lämplig plats för ett ångbåtskontor inom södra hamnplanen; och hade frågan härom blifvit
uppskjuten till detta sammanträde.
Då nu ärendet ånyå företogs, ingafs en skrifvelse från firman af innehåll att firmans
framställning afsåge rättighet för firman att flytta sitt ångbåtskontor från den plats å norra
hamnplanen, som genom Hamndirektionens beslut den 30 mars 1905 tillsvidare upplåtits för
ändamålet, till lämplig plats inom Södra hamnplanen.
Sedan det antecknats, att firmans uppgift angående beslutet af den 30 mars 1905 vore med
verkliga förhållandet öfverensstämmande, beslöt Hamndirektionen öfverlämna ärendet till
Herrar Stadsfullmäktige, under hemställan, att firman måtte berättigas att tillsvidare utbyta
den nuvarande platsen för ångbåtskontoret emot en plats invid norra gafveln af varuskjulet å
hamnpiren, som Hamndirektionen hade att närmare anvisa.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från Grosshandlaren Albert Rånlund, hvilken numera öfvertagit den
utaf Luleå Speditionsaktiebolag bedrifna kommissionsrörelse, innehållande begäran att få
arrendera lämplig plats å södra hamnpiren till uppförande af ett ångbåtskontor.
Hamndirektionen beslöt öfverlämna ärendet till Herrar Stadsfullmäktige under hemställan att
framställningen i fråga måtte på det sätt bifallas att Rånlund berättigades att tillsvidare hafva
sitt ångbåtskontor förlagdt å hamnpiren omedelbart norr om därvarande varuskjul å plats som
Hamndirektionen hade att närmare anvisa, och under vilkor, att ritningen till kontoret skulle
godkännas af Hamndirektionen.
§ 3.
I Kungl. Brefvet den 24 april 1908 angående fastställande af förändrad plan för
Tjufholmssunets utvidgande hade föreskrifvits bland annat att, därest efter 1909 års utgång
behof af fortsatt uppbärande utaf muddringsafgifter gjorde sig gällande, det skulle åligga
vederbörande att till Konungens Befallningshafvande i länet aflämna förslag i ärendet jämte
erforderliga räkenskapsutdrag och redogörelse för företagets ekonomiska ställning så tidigt,
att Konungens Befallningshafvande kunde, efter trafikanternas hörande, före den 1 juli 1909
till Kommerskollegium inkomma med handlingarna i ärendet jämte eget underdånigt
utlåtande i ämnet.
I anledning häraf beslöt Hamndirektionen hos Herrar Stadsfullmäktige begära bemyndigande
för Direktionen att å stadens vägnar göra vederbörlig framställning i ämnet, hvarvid ett
förslag till skrifvelse i ärendet skulle bifogas.
§ 4.
Af Herrar Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande remitterats en af Herr
Thorslund väckt motion, att ordföranden i Hamndirektionen skulle erhålla ett årligt arvode af
500 kronor, hvilket arvode skulle utgå af hamnmedel; och beslöt Direktionen på de utaf
motionären anförda skäl och med hänsyn till den betydande tidspillan som ifrågavarande
syssla medförde att tillstyrka bifall till motionen.

§ 5.
På därom gjord begäran beslöt Hamndirektionen bevilja eldaren å ångfärjan ’Trafik’ Alfred
Wikström en förhöjning i hans månadsaflöning af 20 kronor eller från 100 till 120 kronor.
§ 6.
Föredrogs berättelse öfver af Kammarskrifvaren Nils Schönfeldt verkställd revison af
kommissionärernas och Hamnmästarens räkenskaper öfver uppburna hamnafgifter för år
1908; och skulle rättelse affordras vederbörande, där feldebitering egt rum.
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 6 april 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Carlgren och Santesson.
§ 1.
Sedan Herrar Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Sikfors
Kraft aktiebolag inkommen framställning rörande underhandlingar om leverans af elektrisk
kraft för Luleå stads behof, beslöt Drätselkammaren hos stadsfullmäktige föreslå tillsättandet
af en särskild kommitté med bemyndigande att med bolaget föra preliminära underhandlingar
i frågan, och ville Kammaren såsom medlemmar i denna kommitté föreslå Telegrafinspektor
A.G.Larsson, mekanikus J.P.Johansson, Ingenjören E.T.Lindegren, stadsingenjören och
Elektricitetsverkets Föreståndare.
§ 2.
Uti till Herrar Stadsfullmäktige ingifven framställning, som remitterats till Drätselkammaren
för yttrande, hade Leo Ruths Boktryckeri anhållit om höjning från och med innevarande år af
priset å tryckning af Stadsfullmäktiges protokoll jämte bilagor, men som det med firman
gällande kontrakt för tryckningen är stäldt på en månads uppsägning och icke å någondera
sidan är uppsagdt, beslöt Drätselkammaren hemställa, att framställningen icke f.n. måtte till
någon åtgärd föranleda.
§ 3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af Herr Santesson
väckt motion om tillsättande af en kommitté för utredande af den nya läroverksbyggnadens
nuvarande
tillstånd,
beslöt
Drätselkammaren
med
hänsyn
till
hvad
läroverksbyggnadskommittén uti afgifvet utlåtande anfört och då efterbesiktning å byggnaden
i alla händelser före garantitidens slut kommer att ske samt läroverksbyggnadskommitténs
ekonomiska förvaltning jämväl torde komma att underkastas särskild granskning hos
Stadsfullmäktige hemställa, att Herr Santessons motion ej f.n. måtte till någon åtgärd
föranleda.
§ 4.
Sedan Luleå läroverkskollegium samt Rektor H.Wallin afgifvit yttranden öfver ett af
Stadsbyggmästaren J.Vikberg uppgjordt förslag till iordningsställande af gamla
läroverksbyggnaden, beslöt Drätselkammaren att öfverlämna handlingarne till Herrar
Stadsfullmäktige med tillkännagifvande att Kammaren i allo biträder Rektor Wallins förslag,
enligt hvilket kostnaderna för de erforderliga reparationsarbetena skulle uppgå till 9000
kronor, samt med hemställan att Herrar Stadsfullmäktige måtte öfversända handlingarne till
läroverksöfverstyrelsen och öfverintendentsämbetet för pröfning.
§ 5.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 13 sistl mars:
1o) ang. upplåtelse på arrende till J.P.Johansson af ett område af vretan no 294 å Mjölkudden;
2o) ang. ersättning till Tekniska skolan med 170 kronor för en del reparationsarbeten å
skolans lokal;
3o) ang. tillstånd för Alfr. Forsell att å vretan no 457-458 få uppföra nödiga byggnader;
4o) ang. ändring uti § 10 af reglementet för Luleå stads elektricitetsverk;
5o) ang. egoutbyte med änkan Sofia Löf.

§ 6.
En framställning från Rektor Wallin om läroverkstomtens schaktning och planering
remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 7.
Vid behandling af Lokomotiveldaren E.M.Rydings hos Stadsfullmäktige gjorda anhållan om
befrielse från erläggande af 1908 års kommunalutskylder beslöt Drätselkammaren med
vitsordande af sökandens uppgifter hemställa om bemyndigande för Stadsfogden att upptaga
ifrågavarande utskylder, utgörande Kr 100:26, å nästafgifvande afkortningsförslag.
§ 8.
Tvänne särskilda från Luleå Fastighetsaktiebolag inkomna framställningar om förlikning i
donationsjordsprocessen rörande en del fastigheter i nya stadsdelen remitteras till
Stadsingenjören för yttrande.
§ 9.
En skrifvelse från Svenska Stadsförbundet med begäran om öfversändande af allt tillgängligt
kommunalt tryck lämnades till Stadskassören för verkställighet.
§ 10.
En skrifvelse från Rektor Wallin rörande brandförsäkringen för läroverkets byggnader
öfverlämnades till Kammarens Ordförande med uppdrag att ordna saken tillsammans med
Rektor Wallin.
§ 11.
Från Luleå Folketshus Förening hade inkommit en begäran att få för en folkfest disponera
Gültzauudden den 23-27 nästkommande juni, men beslöt Drätselkammaren att låta detta
ärende hvila till ett kommande sammanträde.
§ 12.
Uti ingifven skrifvelse hade 1ste elektrikern Karl Cronin uppsagt sin tjänst till den 30 denna
månad, och beslöt Kammaren med anledn. häraf anmoda elektricitetsverkets föreståndare att
kungöra den nya befattningen som mätarejusterare till ansökan ledig att sökas hos
Drätselkammaren.
§ 13.
Sedan Styrelsen för Luleå Folkbibliotek inkommit med infordrad redogörelse för
Folkbibliotekets ekonomiska ställning beslöt Drätselkammaren med hänsyn till stadens dåliga
ekonomi och det lysande resultatet af Folkbibliotekets rörelse under år 1908 att hos
Stadsfullmäktige afstyrka dess framställning om ett anslag för innevarande år af 350 kronor
till läsrumsverksamheten.
§ 14.
En framställning från H.G.Rutström att för arrendera staden tillhöriga tomt no 6 i kvarteret
Karpen remitterades till Stadsingenjören för utredning om ändamålet med upplåtelsen.
§ 15.
Sedan Hamndirektionen inkommit med yttrande öfver Robertsviks ångsågs framställning om
egoutbyte, beslöt Kammaren att återremmittera ärendet till den kommitté, som förut behandlat

detsamma, i och för underhandling om förvärfv i samband med nämnda byte af den för
stadens behöfliga del af vretan no 65.
§ 16.
Från Stadsingenjören hade inkommit en begäran att Drätselkammaren ville åt honom utverka
en reseersättning af Kr 181:70 för bevistande af kommunaltekniska föreningens årsmöte i
Helsingborg under sommaren 1908, och beslöt Drätselkammaren öfverlämna framställningen
jämte bilagd berättelse öfver mötet till Herrar Stadsfullmäktige under hemställan om bifall till
densamma.
§ 17.
Sedan Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren uti afgifvet yttrande tillstyrkt en af J.Nordberg
gjord begäran om tillstånd att å vretan nris 331-333 å Mjölkudden på uppföra vinterladugård
och uthusbyggnad, beslöt Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige förorda ansökningen.
§ 18.
Med anledning af en förfrågan från Sarah Ståhl rörande förhyrning af den nuvarande
bokhandelslägenheten i stadshuset beslöt Kammaren att erbjuda henne att hyra densamma för
ett pris af 1.000 kronor utom värme med vilkor att hon själf bekostar nödig inredning men
staden uppsätter en vägg i den inre afdelningen.
§ 19.
Föredrogs en af Stadsbyggmästaren verkstäld utredning rörande af källarmästare Dahné
uppburna afgifter för uthyrning af stadshotellets festvåning, upptagande ett belopp af 460
kronor, som Dahné hade att redovisa till staden.
§ 20.
Från Stadsbyggmästaren hade inkommit kostnadsförslag öfver erforderliga reparationer i
bankens och bankvaktmästarens lägenheter i stadshuset, slutande å ett belopp af 825 kronor
och beslöt Kammaren med godkännande af detsamma att uppdraga åt Stadsbyggmästaren att
låta utföra arbetet på entreprenad.
§ 21.
Uti till Herrar Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade Johanna Hedlund, med förmälan att hon
å vretan no 179-180 låtit uppföra en tillbyggnad till ladugården samt en mindre smedja,
anhållit om godkännande häraf, och beslöt Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrka
bifall till ansökningen.
§ 22.
Från Stadsbyggmästaren inkommen redogörelse öfver af honom utförda arbeten under år
1908 lades till handlingarne.
§ 23.
Som Källarmästaren Dahné ej efterkommit Kammarens vid senaste sammanträde honom
gifna föreläggande att till denna dag inbetala resterande värmekostnader, beslöt Kammaren
uppdraga åt ordföranden att, därest ej hela beloppet eller en väsentlig del däraf inbetalas innan
den 10 dennes, låta afstänga värmeledningen till matsalen och kaféet.

§ 24.
Som endast 2ne anbud å hemkörning af den å Hertzön huggna veden inkommit, det ena å kr
3:50 per famn och afseende endast 150 famnar och det andra å 4 kronor, beslöts att antaga det
förra anbudet samt uppdraga åt Stadsingenjören att låta under hand hemköra det öfriga partiet
till ett pris ej öfverstigande kr 3:50 per famn.
§ 25.
Beslöt Drätselkammaren att hos Distriktsförvaltningen göra förfrågan, om järnvägen önskar
lösa den skog, som finnes å det till verkstadsanläggningen upplåtna området vid Notviken,
eller om staden får låta för egen räkning hugga och bortföra skogen.
§ 26.
Beslöts att genom annons infordra anbud å byggnaderna på tomt no 1 i kvarteret Asken att
med snaraste bortflyttas från platsen.
§ 27.
På därom gjord framställning beslöts att biografegaren Fr.Strömberg skulle erlägga
förskottslikvid per månad för den elektriska ström han använder samt dessutom gälda
resterande afgifter med 100 kronor för hvarje kvartal och för desammas betalning aflämna
borgen.
§ 28.
På framställning af Stadsbyggmästaren beslöts att inköpa 2 st tågmattor för gamla rådhusets
förstugor.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 7 april 1909.
§ 11.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver Byggnadsnämndens sammanträde den 3 sistlidne
mars.
§ 12.
Biföll Nämnden efter tillstyrkan af stadsbyggmästaren en ansökning från S.Engström om
tillstånd att i enlighet med åberopade ritningar och tomtkarta vidtaga däri angifna förändringar
med boningshusen å tomten N:o 8 i kvarteret Renen härstädes.
§ 13.
På tillstyrkan af stadsbyggmästaren biföll Nämnden en ansökning från J.Nygren om tillstånd
att med frångående af förut fastställd fasadritning till boningshuset å tomten N:o 2 i kvarteret
Humlan här i staden få brädfordra ytterväggarne å byggnaden i öfverensstämmelse med nu
ingifven ny ritning.
§ 14.
Fann Nämnden skäligt bifalla en ansökning från Rob.Lundmark om tillstånd att i
öfverensstämmelse med åberopad ritning få anordna större butiksfönster mot Storgatan i
boningshuset å tomten N:o 4 i kvarteret Tjädern härstädes.
§ 15.
Biföll Nämnden, efter tillstyrkan af stadsbyggmästaren, en ansökning från B.Sundström
stärbhus om tillstånd att med frångående af den vid Byggnadsnämndens sammanträde den 3
sistlidne mars fastställda ritning få förändra fasaden åt gårdssidan å lilla boningshuset å
tomtten N:o 5 i kvarteret Hackspetten härstädes i öfverensstämmelse med nu åberopad ritning.
§ 16.
Hos Nämnden hade v.Konsul W.Jäger gjort framställning, att Nämnden ville godkänna sådan
förändring i tomtindelningen inom kvarteret Ripan här i staden, att, såsom en ansökningen
bilagd, af stadsingeniören upprättad karta närmare utvisande, tomterna n:ris 3 och 4 inom
kvarteret Ripan här i staden sammanslogos till en tomt med nummer 9.
Sedan antecknats, att sökanden ensam vore ägare af båda ofvannämnda tomter n:ris 3 och 4 i
kvarteret Ripan, fann Nämnden skäligt godkänna den föreslagna förändrade tomtindelningen;
dock skulle Konungens Befallningshafvandes i länet fastställelse sökas å den beslutet.
§ 17.
Föredrogs ett af stadsingeniören på vederbörande fastighetsägares begäran uppgjordt och å
karta affattadt förslag till förändrad tomtindelning inom kvarteret Katten här i staden enligt
hvilket detta kvarter, som förut varit indeladt i sex tomter med n:ris 1 – 6, skulle komma att
utgöra fyra tomter med n:ris 7 – 10 på sätt nyssnämnda karta närmare utvisade.
Detta förslag till förändrad tomtindelning inom nämnda kvarter, som i till Byggnadsnämnden
ingifven skrift biträdts af samtlige fastighetsägare, som däraf berördes, godkändes nu af
Byggnadsnämnden med föreskrift, att Konungens Befallningshafvandes i länet fastställelse
skulle sökas å beslutet.

§ 18.
Herrar Stadsfullmäktige hade för yttrande till Byggnadsnämnden remitterat en af Helena
Sellin hos Stadsfullmäktige gjord ansökning om tillstånd att tillbygga och förbättra å till gata
afsatt område belägen byggnad å fastigheten n:o 222 här i staden.
I detta ärende hade Byggnadsnämnden hört stadsbyggmästaren, som inledt underhandlingar
med sökanden rörande förvärfvande af den inom Storgatan fallande delen af fastigheten
ifråga, hvarigenom inhämtats, att sökande i lösen för denna fastighetsdel begärde 7.000:kronor d.v.s. kr 5322:50 för byggnaderna och kr 1677:50 för gatudelen (= dess zonvärde).
Som detta pris synts stadsingeniören för högt och något egentligt skäl för gatudelens
förvärfvande af staden till högt pris knappast förefunnes, så länge staden icke vore ägare till
närliggande gatudelar, hade stadsingeniören föreslagit, att Byggnadsnämnden, därest
servitutsinteckning till tryggande af rätt för staden att vid eventuell expropriation icke behöfva
betala lösen för nu ifrågavarande tillbyggnad kunde meddelas, skulle hos Stadsfullmäktige
förorda bifall till ansökningen.
Detta stadsingeniörens förslag beslöt byggnadsnämnden biträda.
§ 19.
Herrar Stadsfullmäktige hade till Byggnadsnämnden remitterat ett från Herr Georg Isaksson
till Stadsfullmäktige inkommet förslag till ägoutbyte, som hade denna lydelse:
’Förslag till uppgörelse’ etc
Bilaga § 19 år 1909
Öfver detta förslag hade Byggnadsnämnden hört stadsingeniören, som i afgifvet yttrande
anfört följande:
’Herr Isakson föreslår, att staden skulle inlösa delar af tomter med ett belopp motsvarande
zonvärdet, en som staden icke har någon nytta af dessa tomtdelar, afstyrkes ansökan i denna
del, hvaremot bytesförslaget i öfrigt, såsom upprättadt i enlighet med kungabrefvet af den 27
maj 1904, måste tillstyrkas. Staden betalar visserligen fulla zonvärdet för gatudelar, som den
behöfver för reglering, men för dessa tomtdelar, hvilka endast förorsaka kostnader, kan det ej
vara någon anledning att betala detta pris. Stadens lösesumma blefve i enlighet med nu
föreslagen förändring och efter afdrag af Herr Isaksons donationsjordslösen och
rättegångsafgift kronor 705:51.’
Enligt Stadsingeniörens ofvanintagna yttrande skulle bytet få följande lydelse:
Herr Isaksson afstår till staden:
Del af vretan n:ris 84 – 87, norr om kv ’Elgen’
Del af vretan n:ris 84 – 87, söder om n. gränsen af d:o
Kronor
Staden afstår till Herr Isaksson:
Delar af vretan N:ris 607, 608 inom tomt n:o 2 i kv. ’Hästen’
Tomterna n:ris 1 och 2 i kv. ’Poppeln’
Kronor
Å skillnaden betalr staden 10% eller kronor
med afdrag af donationsjordslösen:
för del af tomt n:o 3 i kv. ’Elgen’
för del af tomt n:o 6 i kv. ’Elgen’
för del af tomt n:o 12 i kv. ’Renen’
för del af tomt n:o 2 ’Hästen’
för del af tomt n:o 3 ’Hästen’

98:12
34:94
11:99
91:25
4:27
Rest kronor

2352:42
11302:80
13655:02

1232:80
2861:40
4094:20
956:08

240:57
715:51

Under erinran, att Herr Isaksson därjämte hade att gälda rättegångskostnad med kr 10:-, beslöt
Byggnadsnämnden förorda bytet endast i den mån detsamma blifvit af Stadsingeniören
tillstyrkt.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionen i Luleå sammanträde den 8 april 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Nygren, A.Lind, Burman, K.A.Lind och Sjölander.
§ 1.
I Kungl. Brefvet den 24 april 1908 angående fastställande af plan till förbättrad
inseglingsränna till Luleå genom Tjufholmssundet hade föreskrifvits bland annat att, därest
efter 1909 års utgång behof af fortsatt uppbärande utaf muddringsafgifter gjorde sig gällande,
det skulle åligga vederbörande att till Konungens Befallningshafvande aflämna förslag i
ämnet jämte för ärendets bedömande erforderligt sammandrag af de räkenskaper som blifvit
förda öfver influtna afgifter och därmed bestridda utgifter tillika med redogörelse öfver
företagets ekonomiska ställning i öfrigt så tidigt, att Konungens Befallningshafvande kunde,
efter det vederbörande trafikanter lämnats tillfälle att yttra sig öfver de taxebestämmelser som
komme att förslås, före den 1 juli 1909 till kommerskollegium inkomma med handlingarna i
ärendet jämte eget underdånigt utlåtande i ämnet.
I anledning häraf hade ordföranden och sekreteraren upprättat erforderligt
räkenskapssammandrag äfvensom ett förslag till skrifvelse i ärendet, åtföljdt af två tablåer,
utvisande gången af amorteringen utaf kostnaden för inseglingsrännans förbättrande med en
antagen årlig inkomst af resp. Kr 75.791 och Kr 137.366. Omförmälda förslag till skrifvelse,
hvari föreslogs olika grunder för afgiftens beräknande i fråga om malmtransportfartyg och
andra fartyg, föredrogs nu med bilagor; och beslöt Hamndirektionen godkänna
skrifvelseförslaget samt öfverlämna detsamma jämte öfriga handlingar i ärendet till
Stadsfullmäktige för vederbörlig åtgärd.
§ 2.
Beslöts, att de medel som hädanefter afsattes till Tjufholmssundets reservfond skulle insättas
å särskild despositionsräkning hos Drätselkammaren för att såmedels hållas afskilda från
hamnens öfriga penningemedel.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 14 april 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Santesson, Carlgren och Lundmark.
§ 1.
Sedan Stadsbyggmästaren enligt uppdrag af Drätselkammaren infordrat anbud å utförandet af
de beslutade målnings- och reparationsarbetena å banklokalen i stadshuset, brötos nu de
inkomna anbuden, hvilka voro afgifna af:
målningsöfriga arbeten
Alb.Sjöberg
å kr
681:90
Oskar Olsson
å kr
475:J.A.Nilsson
å kr
500:Arv.Lundgren
å kr
724:J.E.Ulander o M.C.Nordström å kr
700:260:O.V.Lifbom
å kr
476:246:Axel Malmström
å kr
490:290:J.A.Jakobsson
å kr
265:B.A.Hellsten
å kr
475:327:N.P.Boman
å kr
500:219:A.Elfgren
å kr
956:Vid pröfning af anbuden beslöts att antaga Oskar Olssons anbud å målningen för 475 kr och
N.P.Bomans å öfriga arbeten för 219 kr.
§ 2.
Som den förut beslutade spisen i kafélokalen i saluhallen ännu ej blifvit uppsatt, uppdrog
Drätselkammaren åt Stadsbyggmästaren att efter inhemtande af Byggnadsnämndens tillstånd
skyndsamt ordna saken på lämpligaste sätt.
§ 3.
Med anledning af en begäran från J.P.Andersson om tillstånd att få hemta stten från stadens
mark å Hertzön till seminariebyggnaden uppdrog Drätselkammaren åt Ordföranden,
Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören att efter undersökning lämna det begärda tillståndet,
därest de finna sådant lämpligt, samt att bestämma skäligt pris för stenen.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”den 14 April 1909 [Hälsovårdsnämnden]
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin och Vikström.
§ 1.
Justerades protokollet för sammanträdet den 14 december förlidet år.
§ 2.
Föredrogos och lades till handlingarne Tillsyningsmannens rapporter för december, januari
och februari månader.
§ 3.
Föredrogs en anmälan från Joh.Söderqvist att han öfvertagit den af Carl Nordlöf förut
bedrifna matvaruaffär i huset no 30 vid Storgatan härstädes.
§ 4.
En rapport från Tillsyningsmannen ang. en del provisoriska stall för landtmännens hästar
föranledde ej till någon Nämndens åtgärd.
§ 5.
Uti till Nämnden ingifven skrifvelse hade Tillsyningsmannen anmält, att å härvarande
länsfängelse latrinen utslås å fängelsegården och att oaktadt af honom gjorda erinringar
rättelse häri ej skett. Med anledning häraf beslöt Nämnden erinra fängelsedirektören att i fråga
om renhållningen inom fängelsset ställa sig gällande föreskrifter till efterrättelse vid äfventyr
att anmälan om förhållandet eljest göres hos vederbörande.
§ 6.
Efter anmälan af Tillsyningsmannen att skomakaren A.Sundqvist, egare af fastigheten no 4 i
kvarteret Karpen, slagit slask och köksaffall i den å gården varande brunnen, beslöt
Helsovårdsnämnden ålägga Sundqvist vid 50 kronors vite att inom en månad efter delfåendet
häraf låta igenfylla brunnen eller ock upprensa densamma.
§ 7.
Som anmäldt blifvit, att å vinden till gården No 2 i kvarteret Lejonet, där E.Alagerbäcks
matvaruaffär är inrymd, finnes hopad en mängd gammal lump och skräp, som sprider en
illaluktande stank, beslöt Nämnden ålägga gårdens egare Bank a.b. Stockholm – Öfre
Norrland att med snaraste låta nöjaktigt rengöra vinden.
§ 8.
En rapport från Tillsyningsmannen ang. en del klosetter och afträden i huset No 2 i kv. Ripan
föranledde ej till någon åtgärd, sedan upplyst blifvit, att det anmärkta numera blifvit i
hufvudsak afhjälpt.
§ 9.
Som vid verkstäld inspektion af firman Johanssons & Nordin handelslokaler anmärkts, att
köttvaror förvarades i ett mjölkmagasin och att detta syntes vara utsatt för råttor, beslöt
Nämnden förelägga firman att anskaffa ett ordentligt förvaringsrum för kött.

§ 10.
På grund af framstälda anmärkningar vid af Länsveterinären verkstäld inspektion i bagaren
Erik Bergströms brödbutik beslöt Nämnden förelägga Bergström att låta boisera och oljemåla
butikens väggar eller ock på annat lämpligt sätt bekläda dem med lätt tvättbart materiel.
§ 11.
På grund af rapport från Tillsyningsmannen beslöt Nämnden ålägga innehafvaren af
Centralbageriet att låta inom en månad efter delfåendet häraf i ljus färg oljemåla
förvaringsrummet för det färdiga brödet.
§ 12.
På grund af vid verkstäld inspektion inom N.P.Petterssons slakteri i gården No 3 i kv. Staren
gjorda anmärkningar beslöt Nämnden ålägga husets egare Stadsfogden A.Bexell att låta med
snaraste inlägga nya golf i butiken, kokrummet och fabriken samt slaktaren Pettersson att
uppmåla redskapen och anskaffa bättre huggkubbar för köttets styckning.
§ 13.
På grund af från Tillsyningsmannen inkomna rapporter rörande vid företagen
sundhetsinspektion anmärkta bristfälligheter å bagerier och slakterier inom staden beslöt H.n.
att meddela följande förelägganden:
Bagerskan Alma Vikström: i gården no 3 i kv. Mesen väggarne i brödbutiken boiseras eller
beklädas med annat lämpligt tvättbart materiel och bageriet uppsnyggas;
Bagaren C.Marklin: väggarne i brödbutiken boiseras eller beklädas med annat lämpligt lätt
tvättbart materiel;
Slagtaren J.Sundling: korffabrikslokalerna uppmålas, butiken uppsnyggas och förses med
bättre diskar.
Bank a.b. Stockholm – Öfre Norrland: i G.Bomans bageri i gården No 159a uppmålas
bagerilokalen och väggarne i brödbutiken boiseras eller beklädas med annat lätt tvättbart
materiel.
Direktören Bohlin, Stockholm: i M.Anderssons bageri i gården no 2 i kv. Forellen oljemålas
och uppsnyggas bageriet, butikens väggar boiseras och målas eller beklädas med annat
tvättbart materiel, allt innan den 1 instundande juli vid 25 kronors vite för egaren;
J.A.Backlunds korffabrik i samma fastighet uppmålas butiken, kokrummet och de öfriga
fabrikslokalerna vid samma äfventyr. Därjämte skulle framhållas önskvärdheten af att vattenoch afloppsledning införes i fastigheten.
§ 14.
Sedan Länsstyrelsen infordrat Helsovårdsnämndens yttrande öfver ett af särskildt utsedda
kommitterade afgifvet betänkande, i hvad det afsåge förslag till dels lag ang. vissa åtgärder
mot utbredning af lungsot, dels lag ang. ändrad lydelse af § 2 i lagen om fosterbarns vård den
6 juni 1902, dels nådig kungörelse ang. ändrad lydelse af § 13 i hälsovårdsstadgan för riket
den 25 sept. 1874, beslöt Nämnden förklara, att Nämnden icke har något att emot syftet med
de föreslagna förändringarne erinra.
§ 15.
Sedan till Nämnden anmälts att uti den firman E.K.Nilsson tillhöriga fastigheten No 1 i kv.
Strutsen östra rummet på nedra botten i lilla gården i sitt nuvarande skick är olämpligt till
menniskobostad, hvilket förhållande jämväl vitsordades af Stadsläkaren, beslöt Nämnden
förbjuda fastighetens egare vid 25 kronors vite att använda rummet till menniskobostad, innan
detsamma blifvit försatt i sådant skick, att detsamma kan af Nämnden godkännas.

§ 16.
På grund af en anmälan rörande det dåliga skick, i hvilket afträdena i nya
läroverksbyggnadens jordvåning befinna sig, uppdrog Nämnden åt Herrar Ordföranden och
Vickström att inspektera afträdena.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt
Emil Wickström.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 21 april 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Schönfeldt, Nygren, A.Lind, K.A.Lind, Burström, Thorslund,
Schultz och Sjölander.
Vid behandling af Hamndirektionens förslag till skrifvelse i ärendet angående tillstånd till
fortsatt uppbärande af muddringsafgifter efter utgången af 1909 hade Stadsfullmäktiges
beredningsnämnd beslutat återremittera ärendet till Hamndirektionen för vidtagande af sådan
ändring i förslaget att muddringsafgifterna för alla fartyg skulle utgå efter nettodräktigheten
men med större belopp pr ton för större fartyg. I anledning häraf hade utarbetats nytt förslag
till skrifvelse, hvari på omförmälda skäl föreslogs, att muddringsafgiften måtte bestämmas att
utgöra för fartyg intill 750 registerton 6 öre, för fartyg om mer än 750 till och med 1500
registerton 10 öre, för fartyg om mer än 1500 till och med 2250 registerton 13 öre, för fartyg
om mer än 2250 till och med 4250 registerton 15 öre och för fartyg om mer än 4250
registerton 20 öre allt pr registerton; och beslöt Hamndirektionen för sin del godkänna
ifrågavarande förslag till skrifvelse i ärendet.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin.
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 22 april 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund,
Wahlgren, Grafström, Lundmark, Ljungberg, Nordström, Thurfjell, Schultz, Brändström,
Aurén, Sven-Nilsson, Segerstedt, Block, Isakson, Santesson, Carlgren, Linder, Sandlund,
Lindqvist, Lind, Bergman och Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar
Melkersson, Westerberg, Palmér, Burman och Håkansson, af hvilka Herrar Westerberg,
Palmér och Burman icke med kallelse anträffats samt de övriga varit förhindrade att infinna
sig å sammanträdet, Herr Melkersson på grund af tjänsteresa samt Herr Håkansson på grund
af sjukdom.
Därjämte antecknades, att Herr Borgmästaren öfvervar sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Schultz och Aurén att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 27 innevarande
april kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Fullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktige sammanträde den 13 sistlidne mars förda protokoll.
§ 3.
I Kungl. Brefvet den 24 april 1908 angående fastställande af förändrad plan för
Tjufholmssundets utvigdning hade föreskrifvits bland annat, att , därest efter 1909 års utgång
behof af fortsatt uppbärande af muddringsafgifter gjorde sig gällande, det skulle åligga
vederbörande att till Konungens Befallningshafvande i länet aflämna förslag i ärendet jämte
erforderliga räkenskapsutdrag och redogörelse för företagets ekonomiska ställning så tidigt,
att Konungens Befallningshafvande kunde, efter trafikanternas hörande före den 1 juli 1909
till Kommerskollegium inkomma med handlingarne i ärendet jämte underdånigt utlåtande i
ämnet.
I anledning häraf hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige begärt bemyndigande att å
stadens vägnar göra vederbörlig framställning i ämnet.
Vid denna anhållan hade Hamndirektionen jämväl fogat ett förslag till underdånig skrifvelse i
saken.
I denna skrifvelse hade Hamndirektionen föreslagit, dels att muddringsafgifterna efter 1909
års slut skulle utgå, för malmtransportfartyg efter viss afgift per ton skeppad malm och för
öfriga fartyg per registerton och dels att afgifterna skulle bestämmas så, att kostnaderna för
den nu pågående utvigdningen af Tjufholmssundet blefve amorterade under en tidrymd af
omkring 10 år.
Beredningsnämnden, som ej ansett sig kunna biträda, hvad Hamndirektionen sålunda
föreslagit, hade uppdragit åt sina ledamöter Herrar Schultz och Thorslund att söka angifva
annat förslag till muddringsafgifternas bestämmande.
Till fullföljd af detta uppdrag hade dessa nu hos Beredningsnämnden föreslagit, att de efter
innevarande år utgående muddringsafgifterna måtte bestämmas skola utgå med olika belopp
per nettoregisterton allt efter de olika fartygens dräktighet och att för den skull de Luleå hamn
anlöpande fartygen skulle indelas i fem grupper, den första fartyg om 1 – 750 nettoregisterton,
den andra, fartyg om 751 – 1500 ton, den tredje, fartyg om 1501 – 2,250 ton, den fjärde,
fartyg om 2,251 – 4,250 ton samt den femte, fartyg om öfver 4,250 tonm äfvensom att
afgifterna för de olika grupperna måtte bestämmas till 6, 10, 13, 15 och 20 öre per registerton
allt eftersom fartygen tillhöra den första, andra, tredje, fjärde eller femte gruppen. Enligt
verkställd beräkning för år 1908 skulle genom dylika afgifter nämnda år hafva influtit i

muddringsafgifter omkring 89,000 kronor, hvilket belopp vore tillräckligt att på omkring 20
år förränta och amortera kostnaderna för i sundet utfördt arbete. Längre amorteringstid än
omkring 20 år syntes icke böra ifrågakomma med hänsyn, dels till att af hittills i början af
1850, 1870 och 1890-talen verkställda utvidgningsarbeten i Tjufholmssundet framginge, att
dylika arbeten icke kunde beräknas komma att motsvara sjöfartens växande kraf på utrymme i
sundet under längre tid, dels till föreliggande möjlighet, att svenska staten år 1933 begagnade
sig af sin då inträdande lösningsrätt till Gellivare malmfält och att i samband därmed
malmexporten öfver Svartön väsentligt minskades för användning i stället af malmen från
Gellivare malmfält vid eventuellt då förefintlig inhemsk malmförädlingsindustri. Kortare
amoteringstid borde å andra sidan ej ifrågasättas, då det måste antagas, att
Grängesbergsbolaget åtminstone till år 1933 komme att begagna sig af hela den rätt till
malmexport öfver Svartön, som öfverenskommelsen mellan svenska staten och nämnda bolag
medgåfve.
Vid föredragning af ärendet beslöto Herrar Stadsfullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att bemyndiga Hamndirektionen att å stadens vägnar göra underdånig
framställning i ämnet i sådan riktning, som af Herrar Schultz och Thorslund föreslagits.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§ 4.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges förklaring i
anledning af de besvär, Gellivare kommun anfört öfver Norrbottens läns pröfningsnämnds år
1908 beslut i fråga om dels Bergverksaktiebolaget Frejas och dels Aktiebolaget Gellivare
Malmfälts taxering nyssnämnda år, beslöto Herrar Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att uppdrag åt Drätselkammaren eller den Kammaren förordnade att å
Stadsfullmäktiges vägnar afgifva de äskade förklaringarne, och skulle utdrag af dessa
protokoll i sådant afseende lända såsom fullmakt.
§ 5.
Den 14 juni 1906 hade Stadsfullmäktige beslutat ett ägoutbyte med M.Riström sålunda, att
Riström skulle till staden afstå sina ägande 850,67 kv.-meter eller 9,650 kv.-fot af vretorna
n:ris 61-62, men däremot af staden erhålla tomten n:r 2 i kvarteret Fåret om 942,31 kv.-meter
eller 10,690 kv.-fot. Därvid hade bestämts dels, att Riström för öfverskjutande 1,040 kv.-fot
mark, som han genom bytet bekomme, skulle erlägga en afgift af 25 öre per kv.-fot eller
tillhopa 260 kronor, dels ock att Riström, hvilken berättigades att nyttja det afträdda området
äfvensom att hafva därstädes befintliga byggnader kvarstående, till dess staden för reglering
hade behof af området, endast för det fall skulle vara berättigad till erhållande af lösen för
ifrågavarande byggnader, att staden inom tio år, från det aftal träffats om bytet, kommit i
behof af den tillbytta marken.
Nu hade Riström inkommit med framställning, att han måtte befrias från skyldigheten att
erlägga ofvannämnda mellanafgift, 260 kronor, äfvensom att staden måtte förbinda sig att, när
staden toge det tillbytta området i besittning, flytta där befintliga åbyggnader eller för
desamma erlägga lösen efter värdering.
I afgifvet yttrande öfver ansökningen hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige
måtte besluta sådan ändring i de förut bestämda villkoren för bytet med Riström, att staden,
när den komme i behof af sökandens fastighet, skulle lösa därå nu befintliga byggnader med
det belopp, hvartill de efter värdering af gode män vid den tiden kunde komma att uppskattas,
dock så, att tillbyggnader, gjorda efter den 1 januari 1909, ingen ersättning finge beräknas,
samt att sökanden befriades från att erlägga nu ifrågakomna mellanafgift af 260 kronor, mot
att detta belopp i stället afdroges ifrån den lösesumma, staden en gång hade att erlägga för
byggnaderna.

Detta Drätselkammarens förslag bifölls af Herrar Fullmäktige.
§ 6.
Till taxeringsnämndens ordförande hade bokförare C.L.Hesselgren inkommit med
framställning att på grund af sjukdom i förening med ekonomiskt betryck få sina utskylder till
staden för åren 1908 och 1909 afskrifna.
Denna framställning, som af taxeringsnämndens ordförande öfversändts till
Drätselkammaren, hade nu af Kammaren öfverlämnats till Stadsfullmäktige under hemställan,
att stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga sökandens kommunalutskylder för år 1908 på
nästafgifvande afkortningsförslag.
På förslag af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige denna Drätselkammarens
hemställan.
§ 7.
Uti afgifvet yttrande öfver en från Wilhelmina Åström till Drätselkammaren inkommen
begäran om förlängning af arrendet af det område invid Notviken, hvarå hon uppfört en
paviljong, hade Drätselkammaren föreslagit, att arrendet måtte få förlängas på ytterligare ett
år från den 1 instundande maj mot samma villkor, som förut gällt.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 8.
Föreståndarinnan för härvarande elementarläroverk för flickor fröken Elina Benckert hade,
under eriran att det med henne upprättade kontrakt rörande upplåtande af flickskolebyggnaden
upphörde att vara gällande med den 1 nästkommande juli och med tillkännagifvande, att hon
efter nämnda tid på grund af ålder och försvagade kroppskrafter ämnade drag sig tillbaka från
föreståndarinneskapet för läroverket, inkommit med framställning, att staden antingen måtte
inlösa läroverket för ett sammanlagdt belopp af 6,000 kronor, däraf 3,240 kronor för
inventarier samt 2,760 kronor såsom lösen för anstalten, hvilka medel efter fröken Benckerts
död skulle tillfalla läroverket och utgöra grundfond för en sjukkassa för dess lärarinnor, eller
ock, därest staden på grund af dess nuvarande ekonomiska ställning icke ville åtaga sig att på
en gång utgifva nämnda belopp, mot öfvertagande af läroverket jämte förtecknade inventarier,
bevilja henne en årlig pension af 400 kronor för hennes återstående lifstid, räknadt från den 1
juli 1909.
Fröken Benckerts ifrågavarande framställning hade af Herrar Stadsfullmäktige för utredning
öfverlämnats till en af Stadsfullmäktige för ändamålet särskildt utsedd kommitté, hvilken nu i
afgifvet yttrande föreslagit följande:
att Herrar Stadsfullmäktige ville, med godkännande af det senare alternativet i fröken
Benckerts skrifvelse, mot öfvertagande af de hembjudna inventarierna och såsom ett
erkännande af hennes förtjänstfulla verksamhet bevilja henne för hennes återstående lifstid en
årlig pension eller lifränta af 400 kronor, räknadt från den 1 nästa juli;
att Herrar Stadsfullmäktige ville gå i författning om anskaffande af ny föreståndarinna för
läroverket från och med nästkommande läsår genom erbjudande till hugade spekulanter, som
äga nödiga kvalifikationer, att på eget ansvar öfvertaga ledningen af läroanstalten mot samma
förmåner och med samma skyldigheter, som hittills varit gällande, äfvensom med
nyttjanderätt till de af fröken Benckert öfverlåtna inventarier, dock att den nya
föreståndarinnan skall vara skyldig vidkännas den inskränkning i bostadsförmåner att den
största af bostadsrummen i läroverksbyggnaden förändras till lärosal och upplåtes för
undervisningen, hvarförutom hon dels skall vara skyldig att på egen bekostnad anskaffa den
materiel och de inventarier, som kunna finnas erforderliga för att komplettera den nuvarande

uppsättningen, dels ock icke äga att utan samtycke af stadens delegerade afskeda någon af de
nu vid läroverket och dess föreberedande skola anställda lärarinnor; samt slutligen
att Herrar Stadsfullmäktige ville på dessa villkor för en tid af fem år öfverlåta läroverket åt
den nya föreståndarinnan, som kan komma att antagas, äfvensom utse delegerade på sätt förut
skett att under sagda tid bevaka stadens intressen och utöfva kontroll vid läroverket.
Vid behandling af detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Herrar Fullmäktige
måtte besluta, dels att bifalla kommitterades ofvanintagna förslag, dels att den i skolan
inrättade småskolan skulle, så snart stadens delegerade ansåge detsamma lämpligen kunna
ske, successivt indragas, dels ock slutligen uppdraga åt ofvannämnda kommitté att kungöra
platsen såsom föreståndarinna till ansökning ledig, antaga föreståndarinna samt med henne å
stadens vägnar upprätta aftal.
Denna Beredningsnämndens hemställan, med undantag af hvad däri föreslagits rörande
småskolans indragning, bifölls af Herrar Stadsfullmäktige med 15 röster mot 10, som
afgåfvos för ett beslut därjämte om ett sucessivt indragande af småskolan.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§ 9.
Hos Stadsfullmäktige hade Stadsfullmäktiges dåvarande Herr Ordföranden den 9 april 1906
väckt motion därom, att Herrar Stadsfullmäktige ville besluta, dels att sådana tjänster, som af
Stadsfullmäktige ansloges lediga till ansökning, tillsvidare endast skulle tillsättas på
förordnande, dels att hos Magistraten anhålla, att sådana tjänster, som Magistraten enligt
allmän författning ägde kungöra till ansökning lediga, ej måtte genom Magistratens försorg
anslås lediga, förr än Stadsfullmäktige satts i tillfälle att, om de så ansåge önskvärdt, hos
Kungl. Maj.t begära rättighet att tillsätta tjänsterna endast på förordnande, dock med
åtnjutande af nu utgående lön och tjänstgöringspänningar, tills den under utredning varande
frågan om en omorganisation af stadens förvaltning blifvit afgjord.
I anledning af denna motion hade Magistraten nu i afgifvet yttrande förklarat, att Magistraten
ej hade något att erinra mot ifrågavarande motions syfte, med pröfningsrätt likväl för
Magistraten i hvarje särskildt fall.
Vid föredragning af ärendet biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, motionen ifråga.
§ 10.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet anmodat Magistraten föranstalta därom, att
förslag till auktionskammarreglemente för Luleå stad blefve upprättadt samt Stadsfullmäktige
däröfver hörde, hade Magistraten nu till Stadsfullmäktige öfverlämnat förslag till dylikt
reglemente.
Vid detta ärendes föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att anmoda Organisationskommittén att skyndsamt inkomma med
ytterande öfver förslaget.
§ 11.
Aflägsnade sig Herr Thurfjell med Stadsfullmäktiges medgifvande från sammanträdet.
§ 12.
Sedan nu stadens skogar blifvit ställda under Kungl. Domänstyrelsens vård, hade stadens
skogvaktare C.F.Johansson inkommit med ansökning att med bibehållande af den lön, som
han för närvarande i egenskap af skogvaktare åtnjöte, få öfvertaga skötseln af stadens
planteringar.

Uti afgifvet yttrande öfver ansökningen hade Drätselkammaren, som för sin del funnit
lämpligt, att skogvaktaren Johansson, då hans nu innehafvande tjänst med snaraste komme att
indragas, bereddes annan lämplig anställning i stadens tjänst, i stället för att helt afgå med
pension, som staden i så fall billigtvis ej kunde förvägra honom, hos Stadsfullmäktige
föreslagit, att Johansson från den 1 januari 1910 eller dessförinnan, om nuvarande
innehafvaren af stadsträdgårdsmästaretjänsten före denna tid afträdde tjänsten, finge öfvertaga
skötseln af stadens planteringar. Angående det arvode, hvaraf Johansson för detta uppdrag
borde komma i åtnjutande, hade Kammaren – med hänsyn därtill, att Johansson utom
skogvaktaretjänsten äfven innehade vaktmästarebefattningen vid epidemisjukhuset med en
aflöning af 500 kronor jämte fri bostad, vedbrand och lyse – föreslagit, att Johansson såsom
stadens trädgårdsmästare finge samma aflöning som den nuvarande innehafvaren eller 500
kronor per år och i öfrigt samma villkor som denne.
Detta Drätselkammarens förslag hade Planteringsnämnden ansett sig böra afstyrka, ehuru
Planteringsnämnden funnit skogvaktare Johanssons antagande till stadsträdgårdsmästare
mindre lyckligt från planteringarnes synpunkt.
Herrar Stadsfullmäktige afslogo med 13 röster mot 11 Johanssons ifrågavarande ansökning.
§ 13.
På därom af Källarmästaren C.J.Dahné gjord framställning och i enlighet med
Beredningsnämndens hemställan beslöto Herrar Fullmäktige, att hos Konungens
Befallningshafvande i länet göra ansökning om tillstånd för Dahné att vid den fest, som
ordenssällskapet Odd Fellow till firande af sin högtidsdag komme att anordna å Stadshuset
härstädes måndagen den 26 innevarande april få utskänka spritdrycker till klockan två på
natten mot den 27 nyssnämnda april.
Mot detta beslut reserverade sig Herr Hellström.
§ 14.
Beslöto Herrar Stadsfullmäktige att ajournera sammanträdet till onsdagen den 28 innevarande
april klockan 5 e.m.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeradt den 27 april 1909.
Harald Wallin.
C.A.Schultz.
P.Th.Aurén.“

“Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 28 april 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund,,
Wahlgren, Grafström, Lundmark, Ljungberg, Thurfjell, Schultz, Burman, Brändström, Aurén,
Sven-Nilsson, Segerstedt, Block, Isakson, Santesson, Carlgren, Sandlund, Lindqvist, Bergman
och Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Nordström, Melkersson,
Westerberg, Palmér, Håkansson, Linder och Lind, af hvilka Herrar Westerberg och Palmér
icke med kallelse anträffats samt de öfriga varit förhindrade att infinna sig å sammanträdet,
Herrar Nordström och Melkersson på grund af tjänsteresa och Herrar Håkansson, Linder och
Lind på grund af sjukdom.
§ 1.
Utsågos Herrar Sven-Nilsson och Segerstedt att jämte Herr Ordföranden måndagen den 3
nästa maj kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
I afgifvet yttrande öfver Herr Thorslunds, till Hamndirektionen remitterade motion därom, att
ordföranden i Hamndirektionen skulle erhålla ett årligt arvode af 500 kronor, hvilket arvode
skulle utgå af hamnmedel, hade Hamndirektionen på de af motionären anförda skäl och med
hänsyn till den betydande tidsspillan, som ifrågavarande syssla medförde, tillstyrkt bifall till
motionen.
På hemställan af Beredningsnämnden anslogo Herrar Fullmäktige härefter af hamnmedel ett
årligt arvode af 400 kronor till Hamndirektionens ordförande.
§ 3.
Albert Rånlund, hvilken numera öfvertagit den af Luleå Speditionsaktiebolag härstädes
bedrifna kommissionärsrörelse, äfvensom speditionsfirman Larson & Lind hade hos
Hamndirektionen gjort framställningar, att platser måtte å södra hamnpiren upplåtas till
sökandena för uppförande för hvardera firman af ett ångbåtskontor.
Hamnkontoret hade öfverlämnat ansökningarne till Stadsfullmäktige under hemställan, att
sökandena måtte berättigas att tills vidare hafva sina ångbåtskontor förlagda åt hamnpiren
omedelbart norr om därvarande varuskjul å plats, som Hamndirektionen hade att närmare
anvisa.
Efter hemställan af Beredningsnämnden, som ej ansett lämpligt, att hamnpiren upptoges af
dylika byggnader, afslogo Herrar Fullmäktige härefter framställningarna.
§ 4.
Sistlidet år hade Föreningen för Gültzauuddens ordnande inkommit till Stadsfullmäktige med
framställning, att staden måtte inlösa föreningens egendom å Gültzauudden med en summa,
som föreningen ansåg skäligen böra beräknas till återstående oguldet belopp å lån, som
föreningen för uddens ordnande fått upptaga, ökadt med 50 procent af det belopp, föreningens
medlemmar för sina lotter till föreningen inbetalat.
Vid föredragning den 29 maj 1908 af detta ärende hade Herrar Fullmäktige beslutat uppskjuta
behandlingen af ärendet, till dess utredning inkommit från den kommitté, som af
Stadsfullmäktige tillsatts för frågan om anordnande af en allmän lek- och idrottsplats
härstädes.
Oaktadt någon utredning rörande ifrågavarande lek- och idrottsplats icke af nämnda kommitté
afgifvits, hade kommittén hos Stadsfullmäktige väckt förslag, att staden måtte inlösa
föreningens byggnader å Gültzauudden för ett pris af 4,500 kronor äfvensom uppdraga åt
kommittén att ombesörja byggnadernas uthyrning.

Utan hinder af sitt föregående beslut att ej afgöra ärendet, förrän utredning inkommit från
ofvannämnda kommitté, beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden,
med 15 röster mot 8, att göra Föreningen för Gültzauudden ett erbjudande att för en
köpesumma af 4,500 kronor förvärfva dess å Gültzauudden belägna egendom att af staden
tillträdas omedelbart efter köpeskillingens erläggande.
Mot detta beslut anmälde Herrar Sven-Nilsson och Santesson reservation, hvarjämte Herr
Thurfjell lät till protokollet anteckna, att han röstat med minoriteten.
§ 5.
Hos Stadsfullmäktige hade Herr Santesson väckt motion, att Stadsfullmäktige ville tillsätta en
kommitté på 5 opartiska och sakkunniga personer med uppdrag att förebringa en grundlig och
saklig utredning rörande nya läroverksbyggnadens nuvarande tillstånd, huruvida den kunde
anses uppförd å betryggande grund, i enlighet med fastställda ritningar och arbetsskrifningar
samt om i öfrigt stadens intressen blifvit behörigen tillgodosedda.
Läroverksbyggnadskommittén, som hörts i ärendet, hade ansett, att det ej vare sig från
stadsekonomisk synpunkt eller från skolsynpunkt förelåge något verkligt behof af att vidtaga
den af motionären föreslagna åtgärden.
Om i motsatts härtill Stadsfullmäktige skulle finna det behöfligt att företaga den af
motionären föreslagna undersökningen, som enligt kommittén förmenande skulle draga en
kostnad af minst 1,000 kronor, hade kommittén framhållit önskvärdheten af:
att medlemmarne i kommittén toges från annan ort;
att till medlemmar i kommittén utsåges verkligen opartiska och sakkunniga personer, hvilka
hade vana att deltaga i afsyning af större husbyggnader; samt
att med hänsyn till kostnadernas nedbringande, kommittéledamöternas antal bestämdes till 3.
Drätselkammaren, till hvilken ärendet jämväl remitterats, hade med hänsyn till hvad
läroverksbyggnadskommittén i sitt utlåtande anfört, och då efterbesiktning å byggnaden i alla
händelser före garantitidens slut komme att ske, samt läroverksbyggnadskommitténs
ekonomiska förvaltning jämväl torde komma att underkastas särskild granskning, hos
Stadsfullmäktige föreslagit, att Herr Santessons motion för närvarande ej måtte till någon
åtgärd föranleda.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige med 20 röster mot 2, detta
Drätselkammarens förslag.
§ 6.
Vid behandling den 29 maj 1908 af allmänna läroverkets byggnadsfråga beslöto Herrar
Stadsfullmäktige bland annat att uppdraga åt Stadsbyggmästaren att inkomma med
fullständigt förslag till den gamla läroverksbyggnadens iordningsställande så, att den kunde
användas vid sidan af den nya under en tid af 10 á 15 år.
Dylikt förslag hade sedermera af Stadsbyggmästaren upprättats ochy till Drätselkammaren
ingifvits, slutande förslaget åt en kostnadssumma af 10,500 kronor. Öfver detta förslag hade
Drätselkammaren hört läroverkskollegiet äfvensom därefter läroverkets rektor Herr H.Wallin.
Rektor Wallin hade i sitt yttrande förordat Stadsbyggmästarens nu föreliggande förslag till
reparation af den gamla läroverksbyggnaden, dock med den ändring att nuvarande ritsalen
måtte utvidgas med det åt väster angränsande rummet, hvilket därför borde förses med
linoleummatta i stället för nytt golf, hvarjämte den i förslaget upptagna posten å 1,500 kronor
till underhållsarbeten lämpligen borde utgå.
Efter hemställan af Beredningsnämnden och på förslag af Drätselkammaren godkände Herrar
Fullmäktige till utförande Stadsbyggmästarens föreliggande förslag till iordningsställande af
den gamla läroverksbyggnaden med af rektor Wallin föreslagen förändring och inskränkning
äfvensom Läroverksöfverstyrelsen och Öfverintendentsämbetet för pröfning.

§ 7.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrand remitterat en från Sikfors
Kraftaktiebolag inkommen framställning rörande underhandlingar om leverans af elektrisk
kraft för Luleå stads behof, hade Kammaren hos Stadsfullmäktige föreslagit tillsättandet af en
särskild kommitté med bemyndigande att med bolaget föra preliminära underhandlingar i
frågan.
I anledning häraf och sedan Herr Ordföranden öfverlämnat en honom tillhandakommen
skrifvelse från Kungl. Vattenfallsstyrelsens sekreterare i enahanda syfte som Sikfors
Kraftaktiebolags framställning, beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att för ändamålet tillsätta en kommitté af fem personer med uppdrag att
dels förebringa utredning angående det behof af elektrisk kraft, som för staden och dess
invånare kunde föreligga, och dels inleda föreberedande underhandlingar angående leverans
af denna kraft såväl med Sikfors Kraftaktiebolag som med Kungl. Vattenfallsstyrelsen.
Till ledamöter i denna kommitté valdes Herrar bankdirektören A.Ljungberg, vice konsuln
A.J.Westerberg, mekanikus J.P.Johansson samt ingeniörerna G.Larsson och R.Bergman, af
hvilka Herr Ljungberg erhöll i uppdrag att sammankalla kommittén.
§ 8.
Luleå Badhusaktiebolag hade hos Stadsfullmäktige gjort framställning om erhållande utan
afgift af för varmbadhusets behof erforderligt vatten från stadens vattenledning eller, om detta
ej kunde bifallas, om största möjliga nedsättning i gällande afgift per kubikmeter förbrukadt
vatten.
Uti afgifvet yttrande öfver denna framställning hade Vattenledningsstyrelsen anfört
hufvudsakligen följande:
Då otvifvelaktigt vattnet i södra hamnbassängen, särskildt islossningstiden, voro af sådan
beskaffenhet, att det icke kunde anses fullt lämpligt till badvatten, och då Luleå
Badhusaktiebolag hittills för varmbadhusets drift uteslutande användt vatten direkt
uppumpadt från sjön, vore det att antaga, det detta förhållande vissa tider af året verkat
hämmande å badfrekvensen, hvarför det syntes styrelsen påtagligt, att det borde ligga i
stadens intresse att så vidt möjligt medverka till, att vatten från stadens vattenledning i stället
komme till användning vid angifna drift.
Att emellertid härvid utan afgift tillhandahålla Badhusaktiebolaget vatten från stadens
vattenledning, hade styrelsen dock ansett sig böra bestämdt afstyrka, med hänsyn dels till att
slöseri med detta vatten därigenom lätta uppkomme och dels Badhusaktiebolaget genom en
sådan anordning erhölle ett direkt ekonomiskt understöd af staden under en form, som måste
anses synnerligen olämplig. Beträffande åter den ifrågasatta nedsättning i gällande
vattenafgift för vattenledningsvatten erforderligt för varmbadhusets drift, ansåg styrelsen, att
nedsättning ej borde göras större än att stadens själfkostnadspris per kubikmeter vatten genom
afgiften blefve betäckt. Enligt vattenverkets räkenskaper för år 1907 uppgick detta
själfkostnadspris till 12 öre. Då den förut antydda synpunkt, som motiverade den ifrågasatta
nedsättningen i vattenafgiften, ej kunde anses samhöra med vattenverkets skötsel och då det
vore af vikt, att vinna öfverskådlighet öfver vattenverkets verkliga utgifter och inkomster,
ansåg styrelsen tillika, att nämnda nedsättning borde komma bolaget till del i form af särskildt
anslag ställdt i proportion till uppkommande vattenkonsumtion.
På grund häraf och då enligt verkställda beräkningar en konsumtion af omkring 2,000
kubikmeter vatten från stadens vattenledning vore att förutse i för varmbadhusets drift, hade
styrelsen föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte bevilja Luleå Badhusaktiebolag ett anslag af
47 kr för hvarje uppnådt 400-tal kubikmeter vatten från stadens vattenledning, som för
badhusets drift konsumerades intill en kvantitet af 2,000 kubikmeter per år äfvensom att detta

anslag med hänsyn till de kostnader, som åsamkades bolaget vid första genomförandet af de
för inledande af vattenledning i badlokalernas erforderliga anordningarne, måtte bestämmas
skola utgå tills vidare under åren 1909-1911.
Efter hemställan af Beredningsnämnden, beslöto Herrar Fullmäktige, med 19 röster mot 3, att
bifalla detta Vattenledningsstyrelsens förslag.
§ 9.
Hos Stadsfullmäktige hade Leo Ruuths boktryckeri anhållit om höjning från och med
innevarande år af priset å tryckning af Stadsfullmäktiges protokoll jämte bilagor från 19
kronor för åttasidigt tryckark till 25 kronor under år 1909 och därefter till 29 kronor.
Uti afgifvet yttrande öfver denna framställning hade Drätselkammaren, enär det med firman
rörande tryckningen gällande kontrakt vore ställdt på en månads uppsägning men kontraktet
icke å någondera sidan blifvit uppsagdt, föreslagit, att framställningen för närvarande icke
måtte till någon åtgärd föranleda.
Vid ärendets behandling beslöto Herrar Fullmäktige att återremittera detsamma till
Drätselkammaren för närmare utredning.
§ 10.
De af Stadsfullmäktige tillsatta kommitterade för utredning angående S.Tornbergs med fleras
framställning rörande stadens ifrågasatta deltagande i vägbyggnad till Svartöstaden och
Skurholmsstaden hade nu inkommit med yttrande, däri de icke ansett sig kunna tillstyrka, att
staden deltogo i utförandet af något af de fyra olika alternativen till vägförbindelse mellan
Luleå stad och ofvannämnda platser.
Då emellertid det anda af förenämnda förslag, som därest Stadsfullmäktige skulle befinnas
hysa en mot kommitterade motsatt åsikt, af desse ansåges böra komma till utförande,
inbegrepe bangårdens härstädes passerande förmedelst en viadukt och det icke ansågs otroligt,
att Kungl. Järnvägsstyrelsen skulle finnas villig att bidraga till byggandet af denna viadukt,
beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att remittera ärendet till
Drätselkammaren med uppdrag för Kammaren att hos Kungl. Järnvägsstyrelsen göra
förfrågan, om och i hvad mån bidrag för Kungl. Styrelsen kunde vara att påräkna för angifna
ändamålet.
§ 11.
Sedan Stadsingeniören till Drätselkammaren inkommit med begäran, att Kammaren ville åt
honom utverka en reseersättning af 181 kronor 70 öre för bevistande af kommunaltekniska
föreningens årsmöte i Helsingborg under sommaren år 1908, hade Kammaren öfverlämnat
nämnda framställning jämte bilagd berättelse öfver mötet till Stadsfullmäktige under
hemställan om bifall till densamma.
På hemställan af Beredningsnämnden beviljade Herrar Fullmäktige härefter Stadsingeniören
den äskade ersättningen.
§ 12.
I enlighet med Drätselkammaren förslag och efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo
Herrar Fullmäktige en af J.Nordberg hos Drätselkammaren gjord ansökning om tillstånd att å
vretan n:ris 331-333 å Mjölkudden få uppföra vinterladugård och uthusbyggnad i enlighet
med åberopad ritning och tomtkarta.
§ 13.
Johanna Hedlund hade, med förmälan om att hon å vretan n:ris 179-180 låtit uppföra en
tillbyggnad till ladugården samt en mindre smedja, anhållit om godkännande häraf.

Efter tillstyrkan af Drätselkammaren samt Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige
ansökningen.
§ 14.
Uti afgifvet yttrande öfver styrelsens för Luleå Folkbibliotek ansökning om ett bidrag för
innevarande år af 350 kronor till läsrumsverksamhetens bedrifvande hade Drätselkammaren
med hänsyn till stadens dåliga ekonomi och det lysande resultat af folkbibliotekets rörelse
under år 1908 afstyrkt bifall till framställningen.
Vid ärendets föredragning beslöto emellertid Herrar Stadsfullmäktige att bevilja
Folkbiblioteket ett anslag för år 1909 af 350 kronor till läsrumsverksamheten.
§ 15.
I öfverenstämmelse med hvad Drätselkammaren föreslagit samt Beredningsnämnden
hemställt beslöto Herrar Fullmäktige att sålunda bifalla en af lokomotiveldaren Erik Mauritz
Ryding hos Stadsfullmäktige gjord framställning om afkortning på grund af sjukdom af hans
utskylder till Luleå stad år 1908, att stadsfogden skulle bemyndigas att upptaga ifrågavarande
utskylder, 100 kronor 26 öre, å nästafgifvande afkortningsförslag.
§ 16.
Med anledning däraf att fråga uppstått om förflyttning af lotskaptensexpeditionen i öfre norra
lotsdistriktet från Luleå till Umeå hade Herr Carlgren m.fl. väckt motion därom, att Herrar
Stadsfullmäktige måtte i skrifvelse till Kungl. Lotsstyrelsen hemställa, att
lotskaptensexpeditionen fortfarande måtte vara förlagd i Luleå.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Herrar Stadsfulllmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att meddela Hamndirektionen uppdrag att med det allra snaraste till
Kungl. Lotsstyrelsen aflåta motiverad framställning i ämnet i af motionären angifven riktning.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§ 17.
Till handlingarna lades af kommitterade för bevakande af stadens intressen beträffande
järnvägsverkstadens förläggning till Notviken till Stadsfullmäktige öfverlämnade aktstycken
rörande kommitténs åtgärder, därvid Stadsfullmäktige beslöto att till protokollet låta anteckna
Stadsfullmäktiges tack för kommitténs energiska och framgångsrika arbete i denna sak.
§ 18.
Till Drätselkammaren remmitterades:
1:o) En af Herr Isakson väckt motion därom, att stadens skogvaktare måtte anställas som
tillsyningsman för inom staden och i dess grannskap befintliga skogbevuxna platser, till
förhindrade af att dessa osnyggades med sopor och annan orenlighet;
2:o) En från Fattigvårdsstyrelsen inkommen anmälan, att Styrelsen för upprättande af
arbetsbeskrifning för vatten- och afloppslednings inledande till fattiggården nödgats anlita i
stadens tjänst icke anställd fackman;
3:o) En af Byggnadsnämnden till Stadsfullmäktige öfverlämnad framställning från målaren
J.A.Nilsson om tillstånd att påbygga och reparera boningshuset å fastigheten N:o 253
härstädes;
4:o) En framställning från Luleå lägre tjänstemannaförening, att all i stadens tjänst anställd
betjäning vid sjukdomsfall måtte komma i åtnjutande af fri läkarevård och medicin samt, om
så erfordrades, fri lasarettsvård;
5:o) En framställning från J.A.Hallbom att få arrendera mark å Stadshertsön;

6:o) En framställning från Oscar Nyberg om tillstånd att uppföra nybyggnad å vretan N:ris
390-396 å Mjölkudden;
7:o) En framställning om ägoutbyte med staden från Luleå Fastighetsaktiebolag;
8:o) En framställning från kursbestyrelsen för anordnande af sommarferiekurser i Luleå
instundande juni månad, att staden måtte bevilja garantibidrag för eventuellt uppkommande
brist i kursernas ekonomi;
9:o) En framställning från Luleå Nationalgoodtemplares Byggnadsförening u.p.a. att få
komma i åtnjutande af 500 kronor af medel, som anslås till nykterhetens befrämjande;
10:o) En framställning från N.O.Pettersson om tillstånd att uppföra nybyggnad å vretan N:ris
252-256 å Mjölkudden;
11:o) En framställning från Bergvikens Goodtemplares Byggnadsförening u.p.a., att staden
måtte upplåta mark för samt anslå medel till brytande af en körväg i Bergviken;
12:o En framställning från Nykterhetsfolkets sjukkassas afdelning N:o 26 i Bergviken om ett
hyresbidrag för innevarande år af 50 kronor; samt
13:o) En framställning från Luleå Goodtemplares Byggnadsförening u.p.a. om anslag för
innevarande år.
§ 19.
En från telefonreparatören S.A.Rutqvist inkommen framställning om rättelse i hans taxering
för år 1908 beslöto Herrar Fullmäktige öfverlämna till taxeringsnämndens ordförande nämnda
år med begäran, att han ville meddela de upplysningar, han möjligen kunde i saken lämna och
därefter öfversända ärendet till Drätselkammaren för dess yttrande.
§ 20.
Till Beredningsnämnden remitterades en af Herr Schultz väckt motion om upplåtande af
annan plats än den förut anvisade till egna hem för arbetare vid järnvägsverkstaden å
Notviken samt om uppgörande af plan för områdets bebyggande, för dess förseende med
vatten- och afloppsledning m.m.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin
Ragnar Åhlander.
Justeras:
Harald Wallin.
S.Sven-Nilsson.
Per Segerstedt.
Vid protokollets justering anhöll Herr Burman att få till protokollet antecknadt, att han vid
behandlingen af frågan om inköp af Föreningenss för Gültzauuddens ordnande byggnader
väckt förslag om ärendets uppskjutande, till dess idrottskommitténs utredning och förslag
inkommit till Stadsfullmäktige; betygar
Ex officio:
Harald Wallin.”

”1909.
Den 30 April [Hälsovårdsnämnden]
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Grafström, Rosengren och Vickström.
§ 1.
Utsågs Herr Vickström att justera protokollet för sammanträdet den 14 dennes.
§ 2.
Sedan Beredningsnämnden anhållit om Helsovårdsnämndens yttrande öfver en af Robert
Rutberg gjord framställning om tillstånd att få hafva den å hans vreta No 134-135 uppförda
garfveribyggnad kvarstående beslöt Nämnden att i likhet med Drätselkammaren och
Länsveterinären hemställa om bifall till framställningen på så sätt, att sökanden berättigas att
ha kvar den ifrågavarande garfveribyggnaden, till dess staden för utvidgning af
karantänsstallets område eller för annat ändamål behöfver platsen eller till dess byggnaden
genom eldsvåda eller annorledes kommer bort.
§ 3.
Sedan Drätselkammaren begärt H.Ndens yttrande öfver en af Gamla Karleby Exportandelslag
gjord framställning att för 1909 års seglation få hyra stadens karantänsstall beslöt Nämnden
på förslag af Länsveterinären Rosengren att afstyrka framställningen, då det måste anses
ogentligt att staden till enskilda personer afhänder sig dispostionsrätten till en dylik allmän
inrättning och stridigheter lätt kunna uppstå i fall äfven andra importörer uppträda, som vilja
begagna stallet.
§ 4.
Föredrogs och lades till handlingarne Tillsyningsmannens rapport för april.
§ 5.
Föredrogs en anmälan från arbetaren Karl J.Nilsson att han i gården no 5 i kv. Spiggen ämnar
hålla svin.
§ 6.
Anmälte Ordföranden, att de i nya läroverksbyggnadens jordvåning befintliga afträden
numera satts i nöjaktigt skick, hvadan den vid förra sammanträdet ingifna rapport rörande
desamma ej föranledde till vidare åtgärd.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt
Emil Wickström.”

Protokoll maj 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 maj 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Lidgren, Nordström, Palm, Fru Fagerlin och
Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollet för sammanträdet den sistlidne april.
§ 2.
Föredrogs Kungl. Kammarrättens utslag den 1 mars d.å., hvarigenom Fvstn ålagts att betala
en månads fattigunderstöd åt ogifta Maria Sofia Emerentia Hellman.
§ 3.
Föredrogs utdrag af skolrådets protokoll för den 2 sistl. april månad rörande arbetaren
J.E.Eriksson och beslöt Fvstn, sedan upplyst blifvit, att Eriksson numera vore villig att låta
Fvstn taga hand om och utackordera hans barn samt att såsom bidrag till kostnaden hos hans
arbetsgifvare uppbära lämpligt belopp af hans lön, att uppdraga åt Herr Thurfjell och
tillsyningsmannen att ordna denna sak på lämpligaste, så att barnen utackorderades i lämpliga
hem och Eriksson lämnar Fvstn fullmakt att af hans aflöning uppbära skäligt belopp vid
hvarje likvid.
§ 4.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål ang. Karin
Karlsson och P.A.Sevärt.
§ 5.
Sedan Fvstn i Umeå stad anfört besvär öfver K.Bfdes i Wästerbottens län utslag den 9 sistl.
februari rörande P.A.Sevärts hemortsrätt, uppdrog Fvstn åt Ordföranden och sekreteraren att
afgifva förklaring i anledning af besvären.
§ 6.
På framställning af änkan Maria Johansson i Norraryd beviljade Styrelsen ett tillfälligt
understöd af 20 kronor för gossen Manfrid Petterssons underhåll.
§ 7.
På begäran af Betty Åström beviljade Styrelsen henne fria bad under en månad.
I samband härmed beslöt Styrelsen att ingå till Styrelsen för härvarande varmbadhus med
begäran om nedsättning af badafgifterna för stadens fattiga, som af läkare ordinerats varma
bad.
§ 8.
Föredrogs en räkning från Renhållningsbolaget å utkörning af ved från fattiggården till en del
fattiga inom staden, men som bolaget under förra året sluppit ifrån körning af flere partier
ved, hvilka huggits på stadens skogar och inkörts till fattiggården direkt från skogen, beslöt
Styrelsen att ej godkänna räkningen.

§ 9.
Företrädde Abel Andersson och Fredr.Berglund samt anhöllo om hjälp, enär de voro utan
arbete; Fvstn beviljade dem matvaror för 10 kr hvardera att utlämnas genom diakonissan och
mot återbetalningsskyldighet.
§ 10.
På grund af inkommen anmälan att muraren J.A.Carlström fortfarande vanvårdar sin familj
beslöt Styrelsen att, därest han ej innan den 1 juni skaffar sig ordentligt arbete, inkalla honom
till nästa sammanträde.
§ 11.
Som Drätselkammaren till den 4e dennes utlyst auktion för försäljning af boningshuset å den i
seminarieområdet ingående tomt No 1 i kv Asken, men ifrågavarande byggnad lämpligen
syntes Fvstn kunna inflyttas inom fattiggårdens område för att bereda utrymme åt de hjon,
som nu måste logeras utom fattiggården i kv Boken, beslöt Fvstn att ingå till
Drätselkammaren med begäran att Drätselkammaren ville antingen uppskjuta frågan om
husets försäljning och bortförande eller ock låta genast nedrifva huset och upplägga det på
lämplig plats, till dess Fvstn efter verkstäld utredning hinner i saken göra framställning till
Herrar Stadsfullmäktige.
§ 12.
Beslöt Styrelsen uppdraga åt Stadsbyggmästaren samt Herrar Nordström och Lidgren att
verkställa besiktning å fattiggården till utrönande af dess behof af reparationer under
innevarande sommar.
§ 13.
Beviljade Styrelsen Tekla Stenberg på grund af mannens häktning inträde på fattiggården med
sina barn och godkände en under förra månaden till henne gjord utbetalning af 5 kronor.
§ 14.
Anmäldes att J.E.Svedberg den 29 sistlidne april intagits på fattiggården, och uppdrog
Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att utsöka ersättning för hans vård af Öfver Luleå
eller annan kommun, där han kan ega hemortsrätt.
§ 15.
Beviljades åt G.A.Petterssons hustu matvaror för 10 kronor samt godkändes under förra
månaden lämnade understöd å tillhopa 23 kr.
§ 16.
Med anledn. af gjord framställning om understöd åt Karolina Brännström beslöt Fvstn att
vidhålla förut fattadt beslut om hennes intagning på fattiggården.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
W.Thurfjell.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 4 maj 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Carlgren, Santesson, Johansson och
Isaksson.
§ 1.
På framställning af Föreståndarinnan för flickskolan Fröken Elina Benckert beslöt
Drätselkammaren bevilja henne rätt att till den 1 augusti d.å. bebo bostadsrummen i
flickskolan samt att under högst 1 ¼ år få för förvaring af sitt bohag använda ena kontoret på
skolhusets vind, hvarjämte bestämdes att den henne af Stadsfullmäktige beviljade lifränta å
400 kronor skulle till henne utbetalas halfårsvis den 1 juli och 1 januari.
Hennes framställning om en del reparationsarbeten å skolhuset remitterades till
Stadsbyggmästaren för yttrande.
§ 2.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver en af O.V.Lifbom gjord begäran att få
arrendera en del af staden tillhöriga vretan no 200 å Hertzön invid Skurholmsstaden, beslöt
Drätselkammaren på så sätt bifalla hans ansökan, att han får på 15 års tid arrendera 144,44 ar
af nämnda vreta till den utsträckning, som nu gifves å en af Stadsingenjören år 1909 upprättad
karta, emot ett pris af 10 kronor per år under de 5 första åren samt af 40 kronor per år på
återstående tiden samt under vilkor att han uppodlar den odlingsbara marken och förser
området med stängsel, som vid arrendetidens slut utan ersättning tillfaller staden, äfvensom
att området före arrendetidens slut får återtagas af staden, om staden för något allmänt
ändamål behöfver detsamma.
§ 3.
En framställning från Elektriska Aktiebolaget A.E.G., som åtagit sig elektrisk
belysningsinstallation i seminariebyggnaden, om tillstånd att få ansluta densamma till stadens
elektricitetsverk, remitterades för yttrande till Ingenjör Bergman.
§ 4.
8 st inkomna anbud å försäljning till staden af den jord, som erfordras för upplåtelse till
verkstadsanläggningen, beslöt Kammaren att remittera till Stadsingenjören för yttrande.
§ 5.
Godkändes till betalning en räkning från Herr Carlgren å Kr 263:28 å kostnader för vistelse i
Stockholm i och för underhandlingar i järnvägsverkstadsfrågan samt en räkning från Herr
Santesson å kr 16:50 för resa till Boden för samma ändamål.
§ 6.
På framställning af E.V.Isakssons Sko- & Läderaktiebolag beslöt Drätselkammaren bevilja
bolaget restitution af en del af 1907 års kommunalutskylder på grund af Kungl.
Kammarrättens utslag den 9 december 1908.
§ 7.
Uti till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade Distriktsförvaltningen anhållit om besked,
huruvida det af Luleå stad för verkstadsanläggningen vid Notviken utlofvade området
omedelbart kunde få tagas i besittning af statens järnvägar, och beslöt Kammaren att till svar

härå meddela, att staden visserligen ännu ej förvärfvat alla de i nämnda område ingående
fastighetsdelar, men att samtliga fastighetsegare skriftligen förklarat hinder ej möta för
järnvägen att omedelbart taga de för dess behof erforderliga områden i besittning.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 22 sistlidne april uppdragit åt Drätselkammaren att
själf eller genom den Kammaren i sitt ställe förordade afgifva till Kungl. Kammarrätten stälda
förklaringar i anledning af de besvär Gellivare kommun anfört öfver 1908 års
Pröfningsnämnds beslut i fråga om Aktiebolaget Gellivare malmfälts och
Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxeringar, beslöt Kammaren uppdraga åt sin sekreterare
Juris Kand. Adolf Holm att å dess vägnar afgifva de infordrade förklaringarne, och skulle
utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt.
§ 9.
En skrifvelse från Finansdepartementets skattestatistiska byrå med begäran om en del
upplysningar lämnades till Stadskassören, Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren för
besvarande.
§ 10.
Med anledning af inkomna framställningar från Luleå Folketshusförening och Norrbottens
läns Nykterhetskommitté beslöt Drätselkammaren att upplåta Gültzauudden till Luleå
Folkhetshusförening i och för en folkfest den 23 och 24 och till Nykterhetskommittén för ett
så kalladt ungdomsmöte den 26 och 27 instundande juni, dock under vilkor att de hos
Kammaren deponera ett belopp af 50 kronor hvardera såsom säkerhet för områdets ordentliga
rengörning efter användandet.
§ 11.
En framställning från F.O.Blomqvist att få afhemta en del förmultnade torfhögar invid
sopplatsen remitterades till Planteringsnämnden för yttrrande.
§ 12.
En skrifvelse från A.Bol. Carl Brandfors Järn- och Maskinaffär med begäran om upplåtelse
till Nitroglycerinaktiebolaget af plats för uppförande af ett magasin för förvaring af
sprängämnen remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 13.
Beslöt Drätselkammaren att hädanefter tillämpa den princip för granskning af utbetalningar
för Kammarens räkning, att alla räkningar och rekvisitioner af medel månadsvis eller oftare,
där så erfordras, skola granskas och utanordnas af en nämnd, bestående af Ordföranden och
vice Ordföranden samt en tredje ledamot, som Ordföranden eger att tillkalla, samt förses med
bevis om granskningen.
§ 14.
På därom gjord framställning beslöt Drätselkammaren förklara hinder från dess sida ej möta
på skolrådet att för 2 småskoleklasser få använda rum i tekniska skolans lokaler i östra
baracken efter uppgörelse med tekniska skolans styrelse.
§ 15.
Jämlikt Kammarens uppdrag hade Stadsbyggmästaren låtit infordra anbud å byggnaderna å
tomt no 1 i kvarteret Asken, och hade följande anbud till denna dag inkommit, näml. från

Räntmästaren A.Engqvist å 1000 kr
Isak Johansson i Refveln å 1410 kr
Byggmästare N.O.Elgström å 300 kronors årlig hyra.
Från Fattigvårdsstyrelsen hade därjämte inkommit en skrifvelse med begäran om att som
tanke uppstått på att låta flytta byggnaderna ifråga in på fattiggårdens område, med deras
försäljning måtte få anstå, till dess nödig utredning härom hunnit åstadkommas, och beslöt
Drätselkammaren med bifall härtill att anmoda Stadsbyggmästaren att till nästa tisdag
inkomma med yttrande rörande lämpligheten af byggnaderas flyttning till fattiggården samt
kostnaden därför.
§ 16.
Öppnades inkomna anbud å utförandet af årets reparationsarbeten å stadens hus och befunnos
de vara afgifna af följande:
A.Elfgren
å Kr 2.042:50
P.E.Sjöberg
å Kr 3.072:B.E.Hellsten
å Kr 2.453:22
E.J.Wennberg
å Kr 901:04
N.P.Boman
å Kr 2.400:J.A.Hermansson
å Kr 761:Ax.Malmström
å Kr 325:Oskar Ohlsson
å Kr 575:J.A.Nilsson
å Kr 1798:50
J.O.Öhman
å Kr 910:Åt Stadsbyggmästaren uppdrogs att granska anbuden samt öfver dem upprätta en tablå.
§ 17.
Föredrogos 2ne inkomna anbud å arrende af den utaf staden inköpta s.k. Hornbergska vretan
på 4 års tid, näml. från
O.F.Selberg, lydande å 250 kr per år
N.O.Löfgren, lydande å 360 kr per år.
Kammaren, som ansåg olämpligt att ställa arrendet på 4 års tid, då möjligen järnvägen inom
de närmaste åren behöfver någon del af området, beslöt att antaga Löfgrens anbud för ett år
och med företrädesrätt för honom till förnyadt arrende.
§ 18.
En skrifvelse från A.A.Wahlberg med begäran om arrende på 30 års tid af ett område å
Mjölkudden remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande.
§ 19.
Föredrogs Stadsbyggmästaren redovisning för mars och april månader.
§ 20.
Biföll Kammaren en af Källarmästaren Dahné gjord begäran att få på egen bekostnad uppsätta
en musikpaviljong på stora terassen under vilkor att ritning till densamma godkännes af
Kammaren.
§ 21.
På förslag af Stadsbyggmästaren beslöt Drätselkammaren
ordningsföreskrifter för uthyrning af festsalen i stadshuset:

att

fastställa

följande

1o) Vid ansökan om festvåningens förhyrande öfverlämnas till Drätselkammarens Ordförande
att bestämma om våningens uthyrande; om sådana omständigheter förkomma att han ej anser
sig kunna lämna ett bifall till uthyrning af lokalen, öfverlämnas ansökan till Kammarens
pröfning;
2o) När tillstånd lämnats sökanden att få förhyra lokalen antingen gratis eller mot afgift, bör
Ordföranden anteckna detta jämte den bestämda afgiften å därför särskildt afsedda blanketter,
som sökanden sedan öfverlämnar till Stadskassören, hvilken har att uppbära hyresbeloppet
och kvittera detsamma på blanketten;
3o) Sedan afgiften är betald, har sökanden att vända sig till Källarmästaren Dahné, som vid
uppvisandet af det kvitterade tillståndsbeviset ombestyr dörrarnes öppnande och stängande.
4o) Öfver uppburna afgifter bör Stadskassören föra en särskild liggare;
5o) Om våningen uthyres gratis för välgörande ändamål eller dylikt, bör hyresgästen ålägas
att ersätta kostnaden för städning och rengörning af våningen, hvilken afgift upptages af Herr
Dahné, som lofvat att i sådana fall ombestyra städningen;
6o) Då lokalen upplåtes till bal, konsert, servering af middagar eller dylika tillställningar,
hvaraf Källarmästaren kan anses hafva fördel för sin rörelse, bekostas städning och
rengörning af honom;
7o) Å de tryckta tillståndsbevisen skall angifvas, att hyresgästen är ensam ansvarig för all den
skada, som kan uppstå under den tid våningen förhyres i rummen äfvensom å möbler, mattor
o.d. och åligger kontrollen häröfver maskinisten och Stadsbyggmästaren, hvilken har att vid
förekommen anledning rapportera saken till Drätselkammaren;
8o) Priset för festvåningens uthyrande utgör
a) för konserter med uppvärmning af endast festsalen 45 kr
b) för do utan uppvärmning 25 kr;
c) för bal med uppvärmning af hela våningen 60 kr;
d) för do utan do 35 kr.
I ovanstående priser är ej inräknad kostnaden för elektriska ljuset, hvilket betalas särskildt till
Källarmästaren, och bör å tillståndsbevisen detta finnas angifvet;
9o) All slags servering äfvensom rökning är förbjuden i damsalongen och böra anslag med
tillkännagifvande härom på lämpliga ställen i lokalen anslås. Vid baler är förbjudet att bilda
långdanser eller förlägga danslekar till andra rum än festsalen.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionen i Luleå sammanträde den 4 maj 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Schönfeldt, K.A.Lind, Carlgren, A.Lind, Burman,
Linder och Sjölander.
§ 1.
Föredrogs en skrifvelse från Postmästaren Axel Carpelan härstädes, innehållande förfrågan,
huruvida och till hvilket belopp särskild ersättning fordrades för öfverförande af posten från
Bergnäset till Luleå medelst ångfärjan så tidigt på morgonen; att posten kunde ingå till
postkontoret kl 6 f.m; och beslöt Hamndirektionen härå lämna det besked, att särskild
ersättning för dylik extra resa fordrades med 4 kronor för hvarje resa.
§ 2.
I anledning af en utaf Herr Carlgren med flera väckt motion hade Stadsfullmäktige enär fråga
uppkommit angående förflyttning af lotskaptensexpeditionen i Öfre norra lotsdistriktet från
Luleå till Umeå, uppdragit åt Hamndirektionen att till Kungl. Lotsstyrelsen aflåta en
skrifvelse i ärendet innehållande motiveradt bestridande af den ifrågasatta förflyttningen; och
beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sekreteraren att uppsätta och expediera dylik skrifvelse.
Tillika beslöt Hamndirektionen att aflåta skrifvelse till Hamndirektionen i Piteå och
Drätselkammaren i Haparanda med hemställan därom, att dessa myndigheter måtte till
Lotsstyrelsen aflåta skrifvelser i enahanda syfte.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 5 maj 1909.
Närvarande: Herrar
Stadsbyggmästaren.

Fagerlin,

Flemström,

Melkerson

och

Wahlgren

äfvensom

§ 20.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver Nämndens sammanträde den 7 sistlidne april.
§ 21.
Biföll Nämnden efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren en ansökning från A.Björkmans
stärbhus om tillstånd att i enlighet med åberopad ritning få uppföra en veranda norr om
trapputbyggnaden å gårdsfacaden till boningshuset å fastigheten n:o 412 i kvarteret Staren här
i staden.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander
Justeradt
På Nämndens vägnar
Ax.E.Fagerlin.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 11 maj 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Carlgren och Santesson.
§ 1.
Till denna dag hade utlysts auktion för utbjudande på arrende af en del staden tillhöriga
lägenheter samt jagt- och fiskerättigheter, och då auktionen nu företogs, upplästes till en
början den om auktionen utfärdade kungörelsen samt tillkännagafs att arrendena skulle
erläggas senast vid arrendeuppbörden i december månad hvarje år och godkänd borgen
aflämnas innan arrendena finge tillträdas.
Vid företaget utbjudande afgåfvos följande högsta anbud:
Lott no 8 i Skatan och Viken på 5 år: intet anbud,
Höslåtter på gamla sopplatsen på 1 år: Robetsviks sågverk 40 kr,
Jagträtt på Rammelholmen o Småskär på 1 år: A.Holm 85 kr,
Jagträtt på Hamnholmen på 1 år: H.Sellin kr 15:50,
Ryssjer och mockfiskerätt å sex ställen vid Småskär på tre år: Atle Burman 30 kr,
Ryssjer och mockfiskerätt i Lulviken nris 2 o 3 på 3 år: Baltiska Trävaruaktiebolaget 61 kr.
Vid utbud af sistnämnda fiskerätt på 5 års tid afgafs intet anbud.
Vid företagen pröfning af anbuden blefvot de samtliga antagna med undantag för anbudet å
fiskerätten till Lulviken no 2 och 3, hvilket ansågs för lågt.
§ 2.
Sedan Helsovårdsnämnden inkommit med yttrande öfver Gamla Karleby exportandelslags
begäran att få förhyra karantänsstallet, uppdrog Kammaren åt Herr Burman att efter samråd
med Länsveterinären inkomma med förslag i ärendet.
§ 3.
Sedan L.O.Löfgren inkommit med förnyadt anbud å arrende å Hornbergska vretan, lydande å
340 kr per år för 4 års tid och med rätt för staden att innan arrendetidens slut bryta kontraktet,
därest järnvägen komme i behof af området eller någon del däraf, beslöt Kammaren att antaga
detta anbud.
§ 4.
Föredrogs från Stadsbyggmästaren inkommet yttrande i anledn. af Fattigvårdsstyrelsens
förslag att flytta det å seminarietomten befintliga boningshuset till plats å fattigvårdsområdet
för att användas till bostad för fattighjonen och beslöt Drätselkammaren dels att öfverlämna
yttrandet till Fattigvårdsstyrelsen för dess vidare utredning af ärendet, dels att på ett års tid
uthyra boningshuset i fråga till Byggmästaren N.O.Elgström för en summa af 400 kronor och
med företrädesrätt till kontraktets förlängning, dock med vilkor att han ej får använda huset
till upplag af sådana varor, som kunna skad detsamma.
§ 5.
Sedan Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren afgifvit yttrande öfver en af A.A.Wahlberg
gjord framställning att för uppförande af en sommarvilla få på 30 års tid arrendera ett
tomtområde å Mjölkudden, beslöt Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrka upplåtelse
till sökanden på begärd tid af det Stadsingenjörens karta med B. betecknade område af vretan
no 722, i vidd innehållande 1600 kv.meter, mot ett årligt arrende af 30 kronor.

§ 6.
Efter anmälan af Stadsbyggmästaren, att å Stadshertzön boende personer pläa för att bereda
sig öfvergång öfver Lulsundskanalen i dess sydligaste del utlägga stenar i kanalen till hinder
för trafiken därstädes, beslöt Kammaren anmoda skogvaktare Johansson att vaka öfver, att
detta ej vidare får ske, hvarjämte Stadsbyggmästaren anmodades att å lämpliga ställen
uppsätta anslagstaflor med förbud för stenkastning i och uppgrundning af kanalen.
§ 7.
Sedan Stadsbyggmästaren granskat inkomna anbud å de till utförande bestämda målningaroch reparationsarbeten å stadens hus samt öfver anbuden uppsatt en jemförande tablå, antog
Kammaren följande anbud å snickeriarbetena: B.A.Hellstens anbud å stadshuset,
epidemisjukhuest och karantänsstallarne, N.P.Bomans å stadsdrängarnas bostad,
gästgifvaregården,
saluhallen
och
tekniska
skolan
och
Ax.Malmströms
å
köttbesiktningsbyrån;
å målningsarbetena: J.A.Hermanssons anbud å gästgifvaregården, stadsdrängarnes bostad,
köttbesiktningsbyrån, saluhallen och karantänsstallarne, O.Ohlssons å stadshuset, P.E.Sjöberg
å tekniska skolan och A. Elfgrens å baracken på Pontusudden;
å strykning af yttertaken: E.J.Wennbergs anbud å stadshuset, gästgivaregården, saluhallen och
brandstationen.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige bemyndigat Drätselkammaren att i och för ifrågasatt inköp af den
K.Dahlén tillhöriga fastigheten no 474 – den s.k. Bodellska kyrkan verkställa en närmare
undersökning af den å fastigheten förefintliga grustillgången samt af byggnadernas nuvarande
skick, beslöt Kammaren utse en kommitté för verkställande af denna undersökning, och
utsågos till medlemmar af denna kommitté Herrar A.Baudin och C.A.Flemström samt
Stadsingenjören och Stadsbyggmästtaren; åt Herr Baudin uppdrogs att sammankalla
komitterade.
§ 9.
Uti ingifven skrifvelse hade Magistraten – med förmälan att kreatursegare i Gammelstad och
Björsbyn pläga släppa sina kreatur på bete å de delar af stadens område, som blifvit till bete
upplåtna åt stadens innebyggare, anmodat Drätselkammaren att vidtaga åtgärder till
förhindrande däraf.
Med anledning häraf beslöt Kammaren att i tidningarne införa förbud för andra än stadens
innevånare att låta beta sina kreatur på stadens mark samt en uppmaning till dem, som
iakttaga öfverträdelser af detta förbud, att därom göra anmälan, helst skriftlig, till Kammaren.
§ 10.
Från Stadsingenjören inkommen redovisning öfver omhänderhafda medel under år 1908
lämnades till stadens sifferrevisor för granskning.
§ 11.
Beslöt Drätselkammaren med hänsyn till stadens tryckta ekonomiska ställning och då emot
stadens sväfvande skuld balanserar ett belopp af minst 140.000 kronor restantier, hvilket
belopp därest det ej kan indrifvas, måste täckas genom ny uttaxering, at hos Magistraten
anhålla, att Magistraten måtte vaka öfver att indrifningen af utestående restantier sker med
den största energi och snabbhet.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 11 maj 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Linder, A.Lind, Wolff och Sjölander.
§ 1.
Sedan postmästaren Axel Carpelan till Hamndirektionen ingifvit en skrifvelse innehållande
förfrågan, huruvida och till hvilket belopp särskild ersättning fordrades för öfverförande af
posten från Bergnäset till Luleå medelst ångfärjan så tidigt på morgonen att posten kunde ingå
till postkontoret kl 6 f.m. samt Hamndirektionen vid sammanträde den 4 i denna månad härå
lämnat det besked, att särskild ersättning för dylik resa fordrades med 4 kronor för hvarje resa,
så föredrogs nu en ny skrifvelse i ärendet från postmästaren Carpelan, innehållande förslag
därom, att ångfärjan skulle i och för postens öfverförande efter sin ankomst till Bergnäset vid
första ordinarie turen kl. 6,5 f.m. omedelbart återvända till staden med posten samt att denna
tur skulle betraktas såsom ordinarie tur, eller; om detta ej af Hamndirektionen kunde
godkännas, såsom extra tur, i hvilket senare fall postmästaren Carpelan föreslag en ersättning
af 75 öre för hvarje tur, motsvarande stadens kostnader för en dylik extra tur.
Hamndirektionen beslöt härå lämna det svar, att den för postens öfverförande föreslagna turen
icke kunde låta sig göra annat än som extra tur, samt att Hamndirektionen icke kunde
medgifva en dylik extra tur mot lägre ersättning än 2 kronor för hvarje tur, hvilket belopp
utgjorde den vanliga ersättningen för extra tur under den tid på dygnet som motsvarande
besättningens ordinarie arbetstid.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från Grosshandlaren W.Jäger, innehållande framställning därom, att
Hamndirektionen måtte frångå sitt vid sammanträdet den 9 mars detta år fattade beslut
angående upphörande af den rabatt å hamnspårsafgifter som hittills beviljats större trafikanter.
Hamndirektionen beslöt uppskjuta frågan till ett kommande sammanträde samt uppdraga åt
Herrar Forssgren, Linder och Wolff att till nämnda sammanträde inkomma med utredning och
yttrande i frågan.
§ 3.
Föredrogs vederbörligen attesterad räkning å ersättning för arbete med Tjufholmssundets
utvidgande slutande å Kr 7.700:- och beslöt Hamndirektionen till vederbörande utbetala
ifrågavarande belopp med kontraktsenligt afdrag af 10% eller sålunda Kr 6.930:-.
§ 4.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Hamnmästaren att låta anbringa ny plankbetäckning å
kajen vid Saluhallen samt att i sammanhang därmed vidtaga minskning i kajens höjd på den
sida som vette mot båthamnen i och för beredande af bekvämare tillträde till båthamnen från
landssidan.
§ 5.
Beslöts att de gamla pumparna vid hamnen såsom numera öfverflödiga skulle slopas.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin.
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 24 maj 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Johansson och Carlgren.
§ 1.
Sedan Stadsfullmäktiges Ordförande till Kammaren anmält, att en del i staden bosatta arbetare
hos honom anhållit, att som de voro utan arbete och utan medel till upphälle för sig och sina
familjer, arbete genom stadens försorg måtte beredas dem under den närmaste tiden, beslöt
Kammaren efter att hafva i ärendet hört Stadsingenjören att åt de arbetslöse anvisa följande
arbeten:
1o) upprensning af dikena utefter landsvägen till Notviken, hvilket arbete beräknades kräfva 8
á 10 man under en veckas tid;
2o) brytning och nödtorftig schaktning af körväg till seminariebyggnaden i Pilgatan, hvilket
arbete beräknades ge sysselsättning åt 12 man i 8 á 10 dagar;
3o) afschaktning af Repslagaregatan, hvilket arbete ingår uti de för året till utförande
bestämda gaturegleringsarbeten.
Till de i mom. 1 och 2 omförmälda arbeten anslog Kammaren ett belopp af högst 700 kronor,,
men, då dessa arbeten ej äro för staden nödvändiga, bestämde att aflöningen per dag ej finge
sättas högre än kr 2:50 eller motsvarande prisför ackordsarbete.
Därjämte beslöts att hos Stadsfullmäktige göra anmälan om de sålunda vidtagna åtgärderna
med anhållan om godkännande af desamma.
§ 2.
Sedan Elektricitetsverkets Föreståndare inkommit med begärdt yttrande öfver en af Elektriska
aktiebolaget A.E.G. gjord framställning om tillfälligt entreprenörskap för elektricitetsverket i
och för utförande af elektrisk belysningsinstallation inom den blifvande seminariebyggnaden
härstädes, beslöt Drätselkammaren att hänskjuta frågan till Stadsfullmäktiges pröfning och
därvid för sin del hemställa, att då utförandet af nämnda arbete icke varit utlyst på entreprenad
och stadens egna entreprenörer sålunda ej varit i tillfälle att täfla om arbetet, framställningen
icke f.n. måtte vinna Stadsfullmäktiges bifall.
§ 3.
Som hyran frö det s.k. Backtemanska magasinet i kv. Tjädern ej är betald för senaste 2 åren,
beslöt Kammaren att från och med den 1 juni öfverflytta kontraktet på Albert Rånlund med
samma hyra 225 kronor per år.
§ 4.
Beslöts att ingå till Öfverintendentsämbetet med hemställan att staden måtte få disponera de
träd, som å det af staden till seminarietomt upplåtna område i och för seminariebyggnaden
nedhuggits eller komma att nedhuggas.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 24 maj 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Linder, A.Lind och Wolff.
§ 1.
Sedan till Hamndirektionen för yttrande remitterats en af Konungens Befallningshafvande i
länet till Stadsfullmäktiges ordförande aflåten skrifvelse innehållande vissa anmärkningar
emot förslaget till hamntaxa för åren 1910-1914, så föredrogs nu förslag till skrifvelse i
ärendet; och beslöt Hamndirektionen godkänna ifrågavarande förslag med åtskilliga
ändringar.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från baningeniören C.A.Schultz, innehållande förfrågan därom,
huruvida mudderverket kunde uthyras till Statens Järnvägar under ca 10 dagar från
islossningen. Hamndirektionen fann hinder icke möta för mudderverkets uthyrande till Statens
Järnvägar för omförmälda tid under förutsättning, att firman Gunnerson & Elzelingen som
förut förhyrt mudderverket för sommaren icke hade något att erinra däremot; och skulle
telegrafisk förfrågan härom omedelbart aflåtas till firman.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”1909.
Den 27 maj [Hälsovårdsnämnden]
Närv. Herrar Kjellman, Fagerlin, Grafström och Vickström.
§ 1.
Justerades protokollet för sammanträdet den 30 sistl. april.
§ 2.
Tillsyningsmannens rapport för maj månad föredrogs och lades till handlingarne.
§ 3.
Föredrogs en anmälan från G.Westerberg att han i fastigheten No 13 i kv. Hästen ämnade
hålla svin.
§ 4.
På framställning af Länsveterinär Rosengren beslöt Helsovårdsnämnden bemyndiga honom
att anskaffa ett plankbord för köttbesiktningsbyråns räkning.
§ 5.
Efter anmälan af Tillsyningsmannen att uti fastigheten No 2 i kv. Tallen afträdets underlag
ligger under den angränsande markens yta, så att vid regn och snösmältning underlaget står
under vatten, beslöt Nämnden ålägga fastighetens egare Bank a.b. Norra Sverige att snarast
möjligt låta höja underlaget i afträdeshuset så att dylika olägenheter undvikas.
§ 6.
Sedan Tillsyningsmannen anmält, att inom fastigheten No 2 i kv. Renen, tillhörig
Boktryckaren G.Isaksson, saknas afträdeshus, beslöt Helsovårdsnämnden förelägga egaren att
inom en månad efter delfåendet häraf låta å fastigheten uppföra ett afträde i enlighet med
helsovårdsstadgans föreskrifter.
§ 7.
Efter anmälan af Tillsyningsmannen att Planteringsnämnden låtit å Gültzauudden invid
färjstället upplägga en större kompost af affallsämnen, beslöt Helsovårdsnämnden att då
dylika upplag inom stadens planlagda område ej äro tillåtna, anhålla, att Planteringsnämnden
fortast möjligt ville låta bortföra nämnda kompost samt rengöra platsen.
§ 8.
Sedan vid företagen inspektion inom firman Johansson & Nordins handelsbutik vid
Köpmangatan härstädes anmärkts, att väggarne i butiken voro mögliga samt oljemålningen i
öfrigt utsliten, beslöt Nämnden ålägga fastighetens egare Stufvaren Emil Nordberg att inom
tre veckor efter delfåendet häraf låta måla upp butikslokalen i ljus oljefärg.
§ 9.
Som vid inspektion af fastigheten No 2 i kvarteret Hjärpen härstädes anmärkt blifvit, att
afträdets underlag ligger långt under den angränsande markens yta, hvilket har till följd att
underlaget synnerligast vårtiden öfversvämmas af vatten, beslöt Nämnden ålägga egaren af
nämnda fastighet Fru Jeanette Öhman att inom 3 veckor efter delfåendet häraf låta höja
underlaget i erforderlig grad.

§ 10.
En skrifvelse från Tillsyningsmannen med påpekande af en del bristfälligheter uti
afträdeshuset inom Vestra folkskolan beslöt Helsovårdsnämnden att öfverlämna till Skolrådet
för de åtgärder, hvartill densamma kunde föranleda.
§ 11.
Efter anmälan af Tillsyningsmannen att uti fastigheten No 1 i kv. Strutsen afträdets underlag
är söndersprucket och i öfrigt bristfälligt beslöt nämnden ålägga fastighetens egare firman
E.K.Nilsson att inom 3 veckor efter delfåendet häraf låta vid vite af 25 kronor inlägga nytt
författningsenligt underlag i afträdet.
§ 12.
Som vid flere inspektionstillfällen anmärkt blifvit, att afträdet uti egendomen No 5 i kvarteret
Spiggen är mycket opraktiskt inrättadt och svårt att hålla rent, i det att afträdet är bygdt i öfre
våningen i uthusbyggnaden och kärlen äro placerade i gödselboden på nedre botten på ett
afstånd af minst 3 meter från sittbrädena, beslöt Helsovårdsnämnden anmoda egaren af
nämnda fastighet Bankaktiebolaget Stockholm – Öfre Norrland att med snaraste låta vidtaga
åtgärder till afhjälpande af det anmärkta.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt
Emil Wickström.”

Protokoll juni 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 1 juni 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Johansson, Santesson och Lundmark.
§ 1.
Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med tillkännagifvande att kontorsbiträdet
J.E.Andersson i behörig tid anfört besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut den 22 april d.å. ang.
beviljande af pension åt föreståndarinnan för Luleå elementarläroverk för flickor.
§ 2.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Magistraten, innehållande svar å
Drätselkammarens framställning att Magistraten måtte vaka öfver att indrifningen af
utestående restantie sker med största energi och snabbhet.
§ 3.
Hos Stadsfullmäktige hade telefonreparatören S.A.Rutqvist anhållit om afkortning af ett
belopp af Kr 131:74, kommunalutskylder för år 1908, som påförts honom på grund däraf att
hans taxeringsbara inkomst för nämnda år på grund af misstag kommit att upptagas för högst;
och som styrkt blifvit att hans under år 1907 uppburna dagtraktamenten, hvilka rätteligen icke
bort beskattas, blifvit inräknade uti hans för år 1908 faststälda inkomsttaxering, ansåg
Kammaren hans framställning skälig och beslöt att hos Stadsfullmäktige förorda densamma.
§ 4.
En af arbetaren Gustaf Eklind i Skurholmen gjord begäran att få å staden tillhörig mark
arrendera bete för 2 kor blef af Drätselkammaren afslagen, då betet å stadens mark icke
förslår ens till stadens egna innevånare tillhöriga kreatur.
§ 5.
Beslöt Kammaren att t.v. uppskjuta den från Stadsfullmäktige remitterade frågan om nytt
kontrakt rörande tryckning af Stadsfullmäktiges protokoller, enär det gamla kontraktet ännu ej
blifvit uppsagdt.
§ 6.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 22 sistlidne april:
1o) ang. ändring uti förut beslutadt egoutbyte med Magnus Riström;
2o) ang. afkortning af bokföraren C.L.Hesselgrens kommunalutskylder för år 1908;
3o) ang. förlängning på ett år af Vilhelmina Åströms arrende till en tomtplats vid Notviken;
4o) ang. öfvertagande af elementarläroverket för flickor m.m.
§ 6.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 28 sistlidne april:
1o) ang. reseersättning af kl 181:70 år Stadsingenjören för bevistande af kommunaltekniska
föreningens årsmöte i Helsingborg år 1908;
2o) att tillstånd för J.Nordverg att å vretan no 331-333 år Mjölkudden få uppföra en ladugård
m.m.;
3o) ang. tillstånd för Johanna Hedlund att å vretan no 179-180 få uppföra en smedja m.m.;
4o) ang. anslag år 350 kr för år 1909 åt Luleå Folkbibliotek för läserumsverksamheten;
5o) ang. afkortning af lok.eldaren E.M.Rydings kommunalutskylder för år 1908.

§ 7.
Sedan Stadsfullmäktige den 28 sistlidne april beslutat att göra Föreningen för Gültzauuddens
ordnande ett erbjudande att för en köpesumma af 4500 kronor förvärfva dess å Gültzauddens
belägna egendom att af staden tillträdas omedelbart efter köpeskillingens erläggande, samt
Föreningen underhand förklarat sig antaga detta anbud, beslöt nu Kammaren att afsluta köpet,
hvarvid från köpeskillingen borde afräknas 10 års arrende för kägelbanan med 50 kronor,
samt att genom Stadsbyggmästaren kungöra byggnaderna till uthyrning lediga på ett års tid i
det skick, hvaruti de nu befinnas; och skulle den af Stadsfullmäktige tillsatta idrottskommittén
underrättas om dessa Kammarens åtgärder.
§ 8.
Genom beslut den 28 sistl. april hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat
S.Tornbergs m.fls framställning rörande stadens deltagande uti vägbyggnad till Svartöstaden
och Skurholmsstaden med uppdrag för Kammaren att hos Kungl. Järnvägsstyrelsen göra
förfrågan, om och i hvad mån bidrag från Kungl. Järnvägsstyrelsen kunde vara att påräkna för
en i samband med vägbyggnaden ifrågasatt viadukt öfver härvarande bangård, och skulle
framställning i saken göras hos distriktsförvaltningen.
§ 9.
Vid behandling af en utaf Herr Isaksson hos Stadsfullmäktige väckt motion därom att stadens
skogvaktare måtte anställas som tillsyningsman öfver renhållningen å inom stadens och i dess
granskap befintliga skogbevuxna platser, vägar o.d., beslöt Drätselkammaren hemställa, att
motionen ej f.n. måtte till någon åtgärd föranleda, enär stadens skogvaktare ännu ej är från sin
tjänst ledig och han för öfrigt har Kammarens uppdrag att utöfva tillsyn över att snygghet är
rådande i de inom stadens planlagda område befintliga skogspartier samt att hos vederbörande
anmäla, om osnygghet är rådande.
§ 10.
En af Fattigvårdsstyrelsen hos Stadsfullmäktige gjord anmälan att Styrelsen för upprättande af
arbetsbeskrifning för vatten och afloppslednings inledande till fattiggården nödgats anlita i
stadens tjänst icke anstäld fackman remitterades till Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren
för förklarings afgifvande.
§ 11.
Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige remitterat en från Byggnadsnämnden
öfverlämnad framställning från målaren J.A.Nilsson om tillstånd att påbygga och reparera
boningshuset å fastigheten no 253 härstädes; men ansåg sig Kammaren icke kunna yttra sig
öfver framställningen i dess nuvarande skick, utan hemstälde, att densamma måtte
återremitteras till Byggnadsnämnden för yttrande och utredning, innan frågan slutbehandlas
hos Stadsfullmäktige.
§ 12.
Vid behandling af en från Stadsfullmäktige till Kammaren remitterad framställning från Luleå
lägre tjänstemannaförening att all i staden tjänst anstäld betjäning vid sjukdomsfall måtte
komma i åtnjutande af fri läkarevård och medicin samt, om så erfordrats, fri lasarettsvård
beslöt Drätselkammaren att öfverlämna ärendet till organisationskommittéfn med anhållan om
dess yttrande.
§ 13.
Uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse hade J.A.Hallbom anhållit att få arrendera ett
markområde å Stadshertzön, men då af skrifvelsen icke med tydlighet framginge, hvilken
mark som afsåges, beslöt Kammaren från sökanden infordra uppgift härom.

§ 14.
En framställning från Oskar Nyberg om tillstånd att uppföra nybyggnad å vretan no 390-396 å
Mjölkudden remitterades till Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren för yttrande, särskildt
huruvida vretan är belägen i närheten af blifvande järnvägsverkstaden.
§ 15.
En framställning från Luleå Fastighetsaktiebolag om uppgörelse i donationsjordsprocessen
rörande en del fastigheter i nya stadsdelen remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 16.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från
kursbestyrelsen för anordnande af sommarferiekurser i Luleå instundande sommar att staden
måtte bevilja garantibidrag för eventuelt uppkommande brist i kursernas ekonom, beslöt
Kammaren tillstyrka bifall till framställningen på så sätt, att staden ikläder sig garanti för
hälften af den brist, som eventuelt kan uppstå, dock högst för 500 kronor.
§ 17.
Med anledning af inkomna framställningar från Luleå Nationalgoodtemplares
Byggnadsförening u.p.a. och Luleå Goodtemplares Byggnadsförening om understöd beslöt
Drätselkammaren att innan yttrande öfver framställningarne afgifves, infordra uppgifter
rörande föreningarnes ekonomiska ställning.
§ 18.
Till Stadsingenjören remitterades för yttrande en framställning från Bergvikens
Goodtemplares Byggnadsförening u.p.a. om upplåtande af mark för samt anslag till brytande
af en körväg i Bergviken.
§ 19.
Vid behandling af den utaf Nykterhetsfolkets Sjukkassas afdeln. No 26 i Bergviken hos
Stadsfullmäktige gjorda ansökan om ett hyresbidrag för innevarande år af 50 kronor beslöt
Drätselkammaren tillstyrka beviljandet af ett hyresbidrag af 30 kronor, för hvilket belopp
föreningen torde kunna erhålla erforderlig lokal.
§ 20.
En framställning från N.O.Pettersson om tillstånd att uppföra nybyggnad å vretan no 252-256
å Mjölkudden remitterades för yttrande till Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§ 21.
Föredrogs en skrifvelse från Karl A.Rysslander m.fl. fiskare å Småskär med begäran att som
en person vid namn Ernst Johansson från Neder Luleå socken utan tillstånd uppfört en stuga å
Småskär och där börjat idka fiske, Kammaren omedelbart måtte afhysa honom därifrån; men
beslöt Kammaren att t.v. låta genom sekreteraren undersöka förhållandet.
§ 22.
Sedan Helsovårdsnämnden uti afgifvet yttrande afstyrkt den af Gamla Karleby
Exportandelslag gjorda framställning att för 1909 års seglation få förhyra stadens
karantänsstall, beslöt Kammaren att icke till sökanden uthyra stallet, men att däremot utbyta
de förut bestämda afgifterna, som bolaget haft att erlägga för å stallet intagna kreatur, emot en
afgift i ett för allt af 500 kronor för seglationstiden, emot hvilken afgift bolaget får använda
stallet för sina från utrikes ort införda kreatur, i den mån utrymme finnes och emot vilkor att

bolaget själf håller skötare, hvilken skall vara af vederbörande myndighet godkända och
stallredskap samt i öfrigt ställer sig Doktor Rosengrens föreskrifter till efterrättelse.
Därest bolaget ej går in på dessa vilkor, bestämdes att bolaget ej får använda stallet annat än
under den tid kreaturen stå i karantän.
§ 23.
Efter ingången anmälan att en del fiskare tagit sig för att med nät och ryssjor afstänga
Lulsundskanalen beslöt Kammaren att i tidningarne införa förbud för allt fiske med ryssjor
och nät i själfva kanalen samt på ett afstånd af 100 meter på ömse sidor om densammas
mynningar.
§ 24.
Beslöts att genom annons i tidningarne till den 15 dennes infordra anbud å förhyrande af
kallbadhuset under instundande sommar med skyldighet för arrendator att ej taga högre
afgifter af allmänheten är de under förra året gällande.
§ 25.
Uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att låta utföra en del af yrkesinspektören anbefalda
skyddsåtgärder i stadshusets värmekammare.
§ 26.
Anmäldes att byggmästaren N.O.Elgström icke godkänt Kammarens vilkor för förhyrande af
byggnaderna å tomten no 1 i kvarteret Asken.
§ 27.
På framställning af Stadsingenjören beslöt Kammaren att bevilja honom en ersättning af 40
kronor per år från och med 1909 för att han använder egen skrifmaskin i stadens tjänst, dock
under vilkoir att äfven andra stadens tjänstemän, i fall af behof få använda sig af densamma,
när den ej användes af Stadsingenjören.
§ 28.
Uti ingifven skrifvelse hade elektricitetsverket föreståndare påpekat, att belysningsledningen
till det nya seminariet komme att draga en kostnad af cirka 2.400 kronor och att med
beräkning af det vanliga priset på ström till enskilde – 40 öre per kilowatt-timme – samt en
förbrukning, ungefär motsvarande den för allmänna läroverket, inkomsten af strömmen till
seminariet knappt skulle räcka till att betala anläggningskostnaden för ledningen.
Med anledning häraf beslöt Drätselkammaren underrätta seminariets Rektor, att han ej kunde
förvänta att få elektrisk ström till seminariet till lägre pris än 68 öre per kilowatt-timme utan
rabatt för en förbrukning intill 1000 kwt, dels på grund af den dyra anläggningskostnaden,
dels på grund af att andra abonnenter i seminariets närhet åtminstone f.n. ej kunde påräknas;
och skulle besked i ärendet från Rektor Norrby afvaktas, innan anläggningen påbörjades.
§ 29.
En begäran af Vaktmästaren H.Öström om en del reparationer uti hans bostadslägenhet
remitteades till Stadsbyggmästaren för yttrande.
§ 30.
Till Stadsingenjören öfverlämnades en skrifvelse från C.Brandfors’ sterbhus rörande
utbetalning af lösesumman för kloakledningen från fastigheten no 303.

§ 31.
På förslag af årets inventeringsmän beslöt Kammaren att låta genom Stadsbyggmästaren å
auktionskammaren vid lämplig tid försälja en del gamla för staden ej behöfliga lösören, såsom
lampor, gatlyktor, 1 kamin m.m.
§ 32.
Från Baltiska Trävaruaktiebolaget hade inkommit ett anbud å arrende för tre års tid af ryssjeoch mockfiskerätten i Lulviken nris 2 och 3, å hvilket fiske antagligt anbud vid
arrendeauktion i maj månad icke erhållits; och som det nu bjudna arrendet, 112 kronor per år,
är detsamma som gält under senaste period, beslöts att antaga anbudet.
§ 33.
Beslöts att bevilja firman S.Johansson restitution af 1907 års i Luleå stad erlagda
kommunalutskylder på grund däraf att Kungl. Kammarrättten genom utslag den 17 februari
1909 upphäft firmans inkomsttaxering i Luleå.
§ 34.
Uti ingifven skrifvelse hade Emilia Carlström anhållit om tillstånd att å stadens mark i kv.
Asken uppföra ett stånd för servering af kaffe och läskedrycker m.m., och beslöt Kammaren
förklara, att Kammaren för sin del icke har något att erinra emot bifall till hennes begäran,
därest hon erhållit byggmästaren Elgströms tillåtelse till rörelsens bedrifvande.
§ 35.
Bemyndigades Stadsfiskalen att låta verkställa de nyanskaffningar och reparationer af klädesoch utredningspersedlar till polispersonalen, som vid persedelmönstring den 6 sistlidne april
befunnits nödiga.
I samband därmed beslöt Kammaren att från Stadsfiskalen infordra dels inventarium öfver
polisens förråd, dels ock yttrande, huruvida ej en del å förrådet befintliga äldre persedlar
lämpligen skulle kunna försäljas å auktion samtidigt med en del andra inventarier, om hvilkas
försäljning Kammaren nyss beslutit. Liknande hemställan skulle äfven göras hos
Brandstyrelsen.
§ 36.
En skrifvelse från Tillsyningsmannen Oskarsson med begäran om grusning omkring
ingångarne till saluhallen lämnades till Stadsbyggmästaren för verkställighet.
§ 37.
En framställning från Tillsyningsmannen Oskarsson om anskaffande af marmorskifva till
disken i C.P.Pettersson butik i saluhallen remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande och
kostnadsförslag.
§ 38.
En från Tillsyningsmannen Oskarsson innkommen framställning om målning af södra delen
af saluhallens kafélägenhet lämnades till Stadsbyggmästaren för iakttagande vid beräkning af
nästa års reparationsarbeten å stadens hus.
Som ofvan
In fidem
Adolf Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 juni 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Nordström, Lidgren, Holmgren, Palm, Fru Fagerlin och
Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollet för Styrelsens sammanträde den 1a sistlidne maj.
§ 2.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva förklaringar med anledning af
Jukkasjärvi sockens Fvstn särskilda ansökningar om ersättning för lämnade understöd åt
Leonard Enbom, Ida Amalia Vilhelmina Elming och Albert Vestling Vidén.
§ 3.
Med anledning af en ansökan från Fvstn i Vexiö stad om ersättning för pigan Gerda Tillström
lämnadt understöd uppdrog Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva förklaring i
ärendet.
§ 4.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva förklaring med anledning af Stöde
sockens Fvsts kraf om ersättning för lämnadt understöd åt änkan Kajsa Danielsdotter Wiström
§ 5.
Beslöt Fvstn att godkänna af sysslomannen vid Luleå lasarett väckt kraf om ersättning för
vård å lasarettet af änkan Matilda Hjelte.
§ 6.
Uppdrog Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål
rörande ogifta Klara Svensson.
§ 7.
Föredrogs en räkning från Alnö sockens Fvst å Kr 252:79, utgifvet understöd för Sofia
Emerentia Hellman, men då Kungl. Kammarrätten genom utslag den 1 mars d.å. ålagt Luleå
stad att ersätta endast hvad Alnö socken fått för Hellman utgifva under en månad efter hennes
den 16 Aug. 1907 inträffade barnsbörd, beslöts att af räkningen godkänna endast ett belopp af
kr 24:50.
§ 8.
Som C.O.Sundström nu inbetalt 40 kronor af sin skuld till Styrelsen för hans familjs underhåll
samt förbundit sig att för samma ändamål utgifva ytterligare 10 kronor i månaden, beslöt
Styrelsen att vidare åtgärder mot honom t.v. skulle få anstå.
§ 9.
Föredrogs en skrifvelse från Piteå hospital med underrättelse att plats f.n. ej kan beredas för
skräddaren Axel Eriksson.
§ 10.
Sedan Drätselkammaren inkommit med ett af Stadsbyggmästaren afgifvet yttrande rörande
väckt fråga om förflyttning af boningshuset å tomten No 1 i kvarteret Asken till

fattiggårdstomten samt meddelat att huset blifvit för ett års tid uthyrdt, beslöt Fvstn att ingå
till Herrar Stadsfullmäktige med framställning om husets förflyttning samt med begäran om
anslående för ändamålet, af ett belopp af högst 5500 kronor.
§ 11.
Föredrogs en skrifvelse från Pastor J.Sunneman med redogörelse öfver de af kommittén för
utarbetande af förslag till omorganisation af Luleå stads fattigvård utförda arbeten samt med
afsägelse af ledamotskap i kommittén. Fvstn beslöt att låta med val af ny ledamot och
ordförande i nämnda kommitté anstå, intill dess Stadsfullmäktige utsett vice ordförande i
fattiggårdsbyggnadskommittén.
§ 12.
Föredrogs K.Be i länet den 31 dec 1908 gifna utslag med förpliktelse för Fvst att ersätta
Neder Luleå kommun dess kostnader för F.O.Vikmans fattigvård med 180 kronor.
§ 13.
Föredrogs K.Be i länet utslag den 31 dec 1908, hvarigenom Fvstn ålagts att utgifva 74 kronor
i ersättning för Oskar Berglunds vård å härvarande lasarett.
§ 14.
K.Be i länet utslag den 21 dec 1908, hvarigenom Fvstn ålagts att ersätta Piteå sockens Fvst
dess kostnader för gossen Johan Paul Hälls underhåll från den 1 april 1908, föredrogs och
lades till handlingarne.
§ 15.
Beslöts att intaga Stina Kajsa Lundqvist på fattiggården, och skulle Elfsby sockens Fvst
underrättas om denna åtgärd, med tillkännagifvande att Fvstn skulle sänka priset före hennes
underhåll därstädes till 15 kronor i månaden för den händelse förstnämnda Fvst ville tillåta
henne att på dess bekostnad kvarstanna därstädes.
§ 16.
Afslogs en begäran af Karin Karlsson om bidrag för resa till Sundsvall.
§ 17.
En af Tekla Stenberg gjord begäran om kontant understöd afslogs, utan beslöts att vidhålla
förut fattadt beslut om hennes intagning på fattiggården.
§ 18.
Företogs pröfning af inkomna anbud å utackordering af J.E.Erikssons barn och antogos därvid
följande:
för Gertrud, född den 17/7 1897: hemmansegaren Erik Jakobssons i Smedsbyn anbud å 60 kr
per år;
för Leopold, född den 14/10 1903: hemmansegaren J.A.Ruths i Bälinge anbud å 100 kr per år;
för Maria, född den 31/10 1895: hemmansegaren L.O.Anderssons i Flakaträsk, Morjärv,
anbud å 65 kr;
ang Helga beslöts att uppdraga åt Ordföranden och Tillsyningsmannen att efter närmare
undersökning antaga det anbud de finna förmånligast;
för Sigurd hade intet anbud inkommit, men beslöts att under hand efterhöra, om ej någon, som
lämnat anbud å Leopold, vore villig att öfverflytta detsamma på den förre.

Därjämte beslöts att ålägga Eriksson att lämna Styrelsen fullmakt att hos hans arbetsgifvare af
hans aflöning uppbära ett belopp af 500 kronor per år att användas till barnens underhåll.
§ 19.
Som endast ett anbud inkommit å leverans af för fattiggården erforderliga förnödenheter för
tiden 1 juni – 1 november d.å. nämligen från Johansson & Nordin, och priserna enligt
detsamma ungefär motsvarade de under föregående period gällande, beslöt Styrelsen att
antaga detsamma.
§ 20.
Anmäldes att O.A.Berglunds hustru och 3 barn den 8 maj intagits på fattiggården, hvilken
åtgärd af Styrelsen godkändes.
§ 21.
På framställning af Gunnar Norlin beslöt Styrelsen att bevilja honom 35 kr i månaden från
och med den 1 maj under den tid han är intagen på lupussjukhuset i Stockholm.
§ 22.
Anmäldes att Axel Fahleson Stålbröst under förra månaden intagits på fattiggården, hvilken
åtgärd blef af Styrelsen godkänd.
§ 23.
Föredrogs protokoll, fördt vid ekonomisk besiktning å fattiggårdens byggnader den 28
sistlidne maj, och beslöts att uppdraga åt Stadsbyggmästaren att låta utföra de vid synen
föreslagna reparationsarbeten för en kostnad af högst 150 kronor.
§ 24.
På därom gjord begäran beviljade Fvstn vaktmästaren Boman 8 dagars tjänstledighet i slutet
av innevarande månad.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
W.Thurfjell.”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 2 juni 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren,
Grafström, Lundmark, Ljungberg, Nordström, Melkerson, Westerberg, Thurfjell, Schultz,
Palmér, Burman, Brändström, Aurén, Segerstedt, Block, Isakson, Santesson, Håkansson,
Carlgren, Linder, Sandlund, Lindqvist, Lind, Bergman och Baudin, hvaremot såsom
frånvarande antecknades Herrar Thorslund och Sven-Nilsson.
§ 1.
Att jämte Herr Ordföranden måndagen den 7 innevarande juni klockan 6 e.m. justera dagens
protokoll utsågos Herrar Palmér och Isakson.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Stadsfullmäktige hade något att erinra mot de öfver
Stadsfullmäktiges sammanträden den 22 och 28 sistlidne april förda protokoll.
§ 3.
Å sammanträde den 29 maj 1908 hade Stadsfullmäktige godkänt af Hamndirektionen
upprättadt förslag till taxa å hamnafgifter i Luleå för åren 1910-1914, hvarefter förslaget för
vinnande af nådig fastställelse i behörig tid insändts till Konungens Befallningshafvande i
länet.
Efter af Konungens Befallningshafvande verkställd granskning af förslaget jämte därvid
fogade handlingar hade emellertid Konungens Befallningshafvande återsändt detsamma med
en så lydande skrifvelse:
’Till Stadsfullmäktiges Ordförande, Luleå.
Vid här verkställd granskning af det utaf Stadsfullmäktige ingifna förslag till taxa å
hamnafgifter under åren 1910-1914 och därvid fogade handlingar har anmärkts följande:
Enligt berörda förslag, hvari föreskrifvits, att för fartyg, som göra regelbundna resor mellan
hamnen och viss annan inrikes ort, skulle erläggas endast 50 procent af eljest stadgade
hamnafgifter, skulle denna nedsättning beträffande hamnafgifterna komma till tillämpning
endast för det fall att fartygets destinationsort vore belägen inom riket.
Denna inskränkning innebär emellertid en afvikelse från den i § 8 punkt 5a i nådiga
förordningen angående taxor å hamnafgifter den 31 december 1907 i förevarande afseende
stadgade grund.
Vidare har föreslagits, att för fartyg, som kvarligga i hamnen utöfver sextio dygn, skulle utgå
för hvarje därefter påbörjad period af 30 dygn afgift med 50 procent af den hamnafgift, som i
allmänhet skall erläggas för fartygs ankommande till hamnen omedelbart från inrikes ort.
Jämväl härutinnan afviker förslaget från de i berörda nådiga förordning stadgade grunder, som
skola följas vid upprättande af hamntaxeföreslag och enligt hvilka afgifter i dylikt fall må utgå
med högst en tredjedel af den afgift, som i allmänhet skall erläggas för fartygs ankommande
till hamnen omedelbart från inrikes ort.
Enligt § 8 punkt 18 i förenämnda nådiga förordning skall emellertid, därest i något afseende
af viktigare skäl afvikelse från de stadgade grunderna för hamntaxeförslag ifrågasättas,
fullständig utredning därom förebringas.
Sådan utredning innefattas icke uti stadsfullmäktiges föreliggande förslag och återfinnes ej
heller bland förslaget följaktiga handlingar.
Beträffande fartyg, som minst en gång under dygnet anlöper hamnen, äfvensom för fartyg,
som i allmänhet användes endast inom hamnen, må jämlikt § 8 punkt 5b i berörda nådiga
förordning föreslås de särskilda grunder för afgiftens beräknande, som anses af

omständigheterna påkallade. Enligt taxeförslaget skulle i detta fall afgiften utgå med belopp
mellan 10 och 100 kronor, ’beroende på fartygets storlek’.
En sådan bestämmelse synes emellertid vara allt för sväfvande.
Med hänsyn till bestämmelserna i § 8 mom. 11 i den nådiga förordningen om taxor å
hamnafgifter att för varor, som lossas eller lastas i hamnen utan att därvid föras öfver
hamninrättningen tillhörig kaj eller brygga, hamnafgift må utgå endast på grund af
undantagsvis förekommande förhållanden, torde taxeförslaget, enligt hvilket för dylika varor
half hamnafgift skulle erläggas, behöfva kompletteras med sådan utredning, hvarom i den
nådiga förordningen i detta afseende förmäles, hvilken utredning särskildt synes böra
innefatta uppgift å de inom hamnområdet befintliga kajer och bryggor, som ej tillhöra
hamninrättningen, samt angifva de förhållanden, hvilka kunna anses böra föranleda en
undantagsbestämmelse.
Vid ansökning om rätt att uppbära hamnafgifter skall jämlikt § 2 i berörda nådiga förordning
fogas, bland annat, ’sammandrag af hamnens räkenskaper för senast förflutna fem
räkenskapsår, utvisande på ett öfverskådligt och tydligt sätt för hvarje år samtliga de
förhållanden, hvilka enligt § 10 skola af räkenskaperna framgå.’
De vid stadsfullmäktiges ansökan fogade utdrag ur hamndirektionens hufvudbok för de
särskilda åren innehålla emellertid räkenskaper, hvilka ej direkt angå nu föreliggande ärende,
och synes i öfrigt i afseende å öfverskådlighet icke vara för nu ifrågavarande ändamål fullt
tillfredsställande, hvarföre ett så beskaffadt sammandrag af räkenskaperna, som i förenämnda
nådiga förordning åsyftas, bör uppgöras och biläggas handlingarne.
Slutligen har befunnits, att taxeförslaget, hvad flertalet varuslag beträffar, innebär en väsentlig
förhöjning i nu utgående hamnafgifter; och då det synes vara af vikt för de myndigheter, af
hvilka förslaget skall behandlas, att erhålla kännedom om det skäl, hvilka må hafva föranledt
förslag om dylik förhöjning, torde dylika skäl böra angifvas.
På grund af hvad sålunda förekommit, får Konungens Befallningshafvande med stöd af § 5 i
ofvannämnda nådiga förordning härigenom anmoda Eder att, så fort ske kan, bereda
stadsfullmäktige tillfälle taga ärendet under förnyad ompröfning; införväntande Konungens
Befallningshafvande därefter så skyndsamt som möjligt stadsfullmäktiges protokoll i ärendet
tillika med samtliga ärendet tillhörande handlingar i öfrigt.
Landskansliet i Luleå den 13 maj 1909.
Karl J.Bergström
S.A.Lilja.’
Sedan ärendet med anledning häraf remitterats till Hamndirektionen, hade denna nu inkommit
med följande yttrande:
’Till Herrar Stadsfullmäktige i Luleå.
Sedan Hamndirektionen för yttrande remitterats en af Konungens Befallningshafvande i länet
till Stadsfullmäktige ordförande aflåten skrifvelse, innehållande vissa anmärkningar emot det
utaf särskilda kommitterade inom Hamndirektionen uppgjorda förslaget till taxa å
hamnafgifter i Luleå för åren 1910-1914, får Hamndirektionen i ärendet vördsamt anföra
följande:
1:o) beträffande den föreslagna nedsättningen i hamnafgifterna för fartyg som göra
regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort.
Den föreslagna bestämmelsen därom, att nedsättningen skall gälla endast sådana fartyg som
göra regelbundna turer mellan Luleå hamn och viss annan inrikes ort, torde icke vara
öfverensstämmande med nådiga förordningen angående taxor å hamnafgifter den 31
december 1907. Afsigten med ifrågavarande bestämmelse har varit att förekomma, det
malmtransportfartyg, som med någon regelbundenhet anlöpa Luleå hamn, skulle kunna

bereda sig nedsättning i hamnafgifterna genom att på förhand kungöra tiden för sitt besök i
Luleå. Under den tid nu gällande hamntaxa ländt till efterrättelse hafva flertalet
malmtransportfartyg på dylikt sätt tilltvungit sig nedsättning i hamnafgifterna.
Hamndirektionen hyses den åsikten, att § 8 mom. 5a, af nådiga förordningen den 31 december
1907 icke afser att bereda nedsättning i hamnafgifterna för fartyg, som gå i dylik fraktfart,
äfven som förhållandena skulle gestalta sig på det sätt att fartygens besök i hamnen komme att
inträffa på någorlunda regelbundet återkommande tider. Det för nämnda fraktfart utmärkande
är, att fartygen här intaga full last af en och samma vara, nämligen malm; samt att aflastaren
är en och samma icke blott för den ifrågavarande resan utan äfven vanligtvis för hela
seglationstiden. Det är uppenbart, att kungörandet af turlista för dylika fartyg är en helt och
hållet meningslös åtgärd, då fartygen, hvilkas tonnage är på förhand upptingadt för en enda
lastägares räkning, icke genom turlistans kungörande erbjuda sig att stå allmänheten till tjänst
med varutransporter. Det utmärkande för sådan trafik som afses i ofvan omförmälda lagrum
är icke det förhållande, att fartygen på regelbundet återkommande tider inträffa i hamnen,
utan det förhållande, att fartygen genom turlistans kungörande erbjuda och förbinda sig att på
viss på förhand bestämd tid vara disponibla för allmänheten med befordran af gods eller
passagerare. Lagens ordalag äro emellertid så affattade, att under sådan regelbunden
fartygstrafik, som där omförmäles, möjligen skulle inbegripas malmtransportfartygens trafik
på Luleå. För att förekomma en dylik, af vederbörande lagstiftare säkerligen icke afsedd
tolkning, synes på ifrågavarande plats i hamntaxan lämpligen böra intagas en punkt af
innebörd, att bestämmelsen om nedsättning i hamnafgifterna för fartyg, som göra regelbundna
turer, icke gälla sådana fartyg, hvilka in sin helhet äro på förhand befraktade för en eller flera
lastägares räkning, utan endast sådana fartyg som genom turlistans kungörande afse att
utbjuda sitt tonnage till allmänhetens disposition och på sådan trafik hafva sin hufvudsakliga
inkomst.
Ifrågavarande punkt i hamntaxan föreslås sålunda att erhålla följande lydelse. ’För fartyg, som
gör regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort efter en på förhand kungjord och
hamnförvaltningen delgifven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe insättes i dylik
reguljär fart, erlägges endast 50 proc. af förestående afgifter; dock skall dylik nedsättning i
hamnafgifterna icke tillkomma fartyg, som gå i malmtrafik eller eljes äro på förhand
befraktade för en eller flere lastägares räkning, utan endast sådana fartyg, som genom
turlistans kungörande afse att utbjuda sig att stå allmänheten till tjänst med befordran af gods
eller passagerare, och på dylik trafik hafva sin hufvudsakliga inkomst.’
Ifrågavarande punkt i hamntaxan föreslås sålunda att erhålla följande lydelse. ’För fartyg, som
gör regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort efter en på förhand kungjord och
hamnförvaltningen delgifven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe insättes i dylik
reguliär fart, erlägges endast 50 proc. af förestående afgifter; dock skall dylik nedsättning i
hamnafgifterna icke tillkomma fartyg, som gå i malmtrafik eller eljes äro på förhand
befraktade för en eller flere lastägares räkning, utan endast sådana fartyg, som genom
turlistans kungörande afse att utbjuda sig att stå allmänheten till tjänst med befordran af gods
eller passagerare, och på dylik trafik hafva sin hufvudsakliga inkomst.’
Nästföljande punkt i taxeförslaget föreslås skola utgå. Omförmälda punkt är af följande
lydelse:
’För fartyg i transatlantisk eller annan utrikes reguliär fart, hvilka under seglationsåret minst 5
gånger besöka Luleå hamn, lämnas 10 proc. rabatt å förestående afgifter.’
2:o) beträffande den föreslagna taxebestämmelsen för fartyg, som kvarligga i hamnen öfver
60 dagar.
Hamndirektionen föreslår, att ifrågavarande punkt i hamntaxan gifves följande förändrade
lydelse:

’För fartyg, som kvarligger i hamnen utöfver 60 dygn, utgår för hvarje därefter påbörjad
period af 30 dygn afgift med 30 proc. af den hamnafgift, som i allmänhet skall erläggas för
fartygs ankommande till hamn omedelbart från inrikes ort.’
3:o) beträffande den föreslagna taxebestämmelsen för fartyg, som i allmänhet användes
endast inom hamnen.
Hamndirektionen föreslår, att ifrågavarande punkt i hamntaxan erhåller följande lydelse:
’För fartyg, som i allmänhet användes inom hamnen, erläggas följande afgifter, nämligen:
för öppna fartyg under 10 ton
10 kr pr år;
för däckade fartyg under 10 ton
25 kr pr år;
för däckade fartyg om 10-25 ton
50 kr pr år;
för däckade fartyg om mer än 25-50 ton
75 kr pr år;
för däckade fartyg om mer än 50 ton
100 kr pr år.’
4:o) beträffande den föreslagna bestämmelsen om erläggande af half hamnafgift för varor
som lossas eller lastas vid enskild kaj.
Hamndirektionen föreslår, att ifrågavarande punkt i hamntaxeföreslaget måtte utgå, då
fastställelse därå icke torde kunna erhållas.
5:o) beträffande de föreslagna förhöjningarne i taxen för ett flertal varuslag.
Ifrågavarande förhöjningar hafva föreslagits af den anledning, att staden, såsom framgår af de
i ärendet företedda räkenskapsutdrag, på senare tiden nedlagt synnerligen dryga kostnader för
hamnens iordningsställande, hvilka kostnader fortfarande till största delen äro oguldna, samt
att staden rättvisligen bör beredas någon ökad inkomst för att blifva i stånd att amortera
kostnaderna för hamnväsendets ordnande. Vid sådant förhållande har Hamndirektionen ansett
sig oförhindrad att föreslå förhöjningar å ett flertal varuslag, helst som den föreslagna taxan,
oaktadt de vidtagna förhöjningarna, är en af de billigaste i riket.
I anledning af Konungens Befallningshafvandes anmärkning angående bristande
öfverskådlighet hos de i ärendet insända räkenskapsutdragen, får Hamndirektionen härmed
öfverlämna nya i tabellform uppställda räkenskapsutdrag.
Luleå den 24 maj 1909.
För Hamndirektionen:
J.A.Forssgren.
Karl Hamrin.’
Vid behandling hos Beredningsnämnden af detta ärende hade Beredningsnämnden till en
början beträffande den föreslagna nedsättningen i hamnafgifter för fartyg, som göra
regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort, velat hafva antecknadt, att
Beredningsnämnden väl insåge, att Hamndirektionen, med hänsyn till faran för att man för
amorteringen till större eller mindre del af de högst väsentliga kostnader, som på senare tid
nedlagt å stadens hamn, skulle nödgas tillgripa uttaxering å samhällets medlemmar, vid
upprättandet af förslaget till hamntaxa afsett att i möjligaste mån få ifrågavarande kostnader
ersatta genom inflytande hamnafgifter, men att Beredningsnämnden dock vore tveksam,
huruvida den af Hamndirektionen föreslagna affattningen af förevarande punkt i hamntaxan
kunde anses öfverenststämmande med hvad gällande författning i dylikt afseende föreskrefve.
I anledning häraf hade Beredningsnämnden hemställt, att punkten ifråga måtte erhålla
följande lydelse:
’För fartyg, som gör regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort efter en på förhand
kungjord och hamnförvaltningen delgifven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe
insättes i dylik reguliär fart, erlägges endast 75 procent af förestående afgifter.’

Vidare hade Beredningsnämnden beträffande taxebestämmelsen för fartyg, som kvarligga i
hamnen öfver 60 dagar föreslagit, att med afseende å förhållandena i Luleå hamn denna punkt
skulle få följande lydelse:
’För fartyg, som kvarligga i hamnen utöfver 60 dygn, utgår för hvarje därefter påbörjad period
af 30 dygn afgift med 5 procent af den hamnafgift, som i allmänhet skall erläggas för fartygs
ankommande till hamnen omedelbart från inrikes ort.’
Slutligen hade Beredningsnämnden föreslagit, att då taxeförslagets bestämmelse att 100
kilogram järnmalm skulle draga en hamnafgift af ett öre, uppenbarligen berodde på ett
skriffel, förslaget härutinnan skulle ändras därhän, att för 1,000 kilogram järnmalm sattes en
afgift af ett öre.
I öfrig hade Beredningsnämnden hemställt om bifall till hvad Hamndirektionen i ärendet
föreslagit.
Beredningsnämndens förslag i ämnet vann vid ärendets föredragning Stadsfullmäktiges bifall.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§ 4.
För att om möjligt vinna ändring beträffande området af den mark, som Stadsfullmäktige
genom beslut den 14 november 1907 upplåtit till byggnadstomter åt verkstadspersonalen vid
den blifvande järnvägsverkstaden vid Notviken, hade Herr Schultz i ingifven motion
föreslagit, att Herrar Stadsfullmäktige skulle tillsätta en kommitté med uppdrag:
att verkställa utredning om möjligheterna för upplåtande af den stadsen tillhöriga marken
söder om järnvägsverkstadsområdet till byggnadstomter åt verkstadspersonalen i stället för
det genom Stadsfullmäktiges ofvannämnda beslut den 14 november 1907 erbjudna området
vid Gammelstadsviken;
att ombesörja upprättandet af förslag till planer och kostnadsberäkningar för anordnande af
gator samt vatten- och afloppsledningar inom det område, som komme att afses till
byggnadstomter åt verkstadspersonalen; samt
att ombesörja upprättande af förslag till plan för bebyggandet af området mellan norra
stadsgränsen och verkstadsanläggningen.
I enlighet med Beredningsnämndens förslag biföllo Herrar Fullmäktige denna Herr Schultz
motion samt utsågo till ledamöter i ifrågavarande kommitté Herrar Baningeniören
C.A.Schultz,
Bankdirektören
A.Ljungberg,
Förstelandtmätaren
H.K.Brändström,
Lotslöjtnanten J.A.Thorslund och Snickaren E.Hartzell, af hvilka den förstnämnde erhöll i
uppdrag att sammankalla kommittén.
§ 5.
Med anledning däraf att till Stadsfullmäktige inkommit anmälan, att ledamöterna i
Läroverksbyggnadskommittén Herrar Groth och Georgii afflyttat från orten äfvensom att
ledamoten i samma kommitté Herr Wigert instundande juni månad komme att afflytta, utsågo
Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, till ledamöter i nämnde kommitté i
de sålunda afgångnes ställe Herrar Förste Provinsialläkaren F.Block, Lektorn P.Segerstedt och
Öfveringeniören G.Sandlund.
Därjämte beslöto Herrar Fullmäktige att välja tvänne suppleanter i ifrågavarande kommitté,
och utsågos härtill Herrar Tullförvaltaren Aug.Wahlgren samt Fängelsedirektören
C.Gustafsson.
§ 6.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges yttrande i
anledning af de besvär, som af J.E.Andersson anförts öfver Stadsfullmäktiges den 22 april
1909 fattade beslut i anledning af väckt fråga om stadens öfvertagande af Elementarläroverket

för flickor härstädes, beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att
uppdraga åt den kommitté, som af Stadsfullmäktige den 30 december 1908 tillsatts för denna
frågas utredning, att å Stadsfullmäktiges vägnar afgifva den äskade förklaringen.
Det antecknades, ej mindre att ledamöterna i denna kommitté utgjordes af Herrar Biskopen
O.Bergqvist, Borgmästaren A.E.Fagerlin, Lektorn P.Segerstedt och Handlanden W.Thurfjell
samt Fröken Siri Holm, än äfven att förklaringen ifråga skulle, vid vite af femton kronor för
Stadsfullmäktiges Ordförande, vara till Konungens Befallningshafvande i länet ingifven inom
trettio dagar från det handlingarne i ärendet blifvit Stadsfullmäktiges Ordförande tillställda,
hvilket ägt rum den 19 sistlidne maj.
§ 7.
Konungens Befallningshafvande i länet hade infordrat Stadsfullmäktiges förklaring i
anledning af de besvär Neder-Luleå sockens kommunalstämma hos Kungl. Kammarrätten
anfört öfver dels Gellivare Malmfälts och dels Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxering
år 1907.
I anledning häraf uppdrogo Herrar Fullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, åt
Drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att åt Stadsfullmäktiges vägnar
afgifva de äskade förklaringarne, och skulle utdrag af protokollet i sådant afseende lända
såsom fullmakt.
§ 8.
Antecknades, att Herr Thorslund infann sig å sammanträdet.
§ 9.
Hos Drätselkammaren hade Robert R.Rutberg gjort framställning om tillstånd att få hafva den
å hans vreta N:o 134-135 uppförda garfveribyggnad kvarstående, till dess densamma genom
eldsvåda eller annorledes komme bort.
Under erinran att framställningen innebure en ändring uti de af Stadsfullmäktige genom beslut
den 18 april 1905 fastställda villkor för uppgörelse i donationsjordsfrågan rörande
ifrågavarande fastighet, hade Drätselkammaren till Stadsfullmäktige öfverlämnat
framställningen med hemställan om bifall till densamma på så sätt, att sökanden beviljades
rätt att hafva den ifrågavarande garfveribyggnaden kvarstående, till dess staden för utvidgning
af karantänstallets område eller för annat ändamål behöfde platsen eller till dess byggnaden
genom eldsvåda eller annorledes komme bort.
Hälsovårdsnämnden, som därefter hörts i ärendet, hade biträdt detta Drätselkammarens
förslag.
Vid ärendets föredragning biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, hvad Drätselkammaren och Hälsovårdsnämndens sålunda i ärendet
föreslagit.
§ 10.
Elektriska Aktiebolaget A.E.G. hade hos Drätselkammaren gjort framställningen om tillfälligt
entreprenörskap för elektricitetsverket i och för utförande af elektrisk belysningsinstallation
inom den blifvande seminariebyggnaden härstädes.
Denna fråga hade Drätselkammaren hänskjutit till Stadsfullmäktiges afgörande och därvid för
egen del föreslagit, att då utförandet af nämnda arbete icke varit utlyst på entreprenad och
stadens egna entreprenörer således ej varit i tillfälle att täfla om arbetet, framställningen icke
för närvarande måtte vinna Stadsfullmäktiges bifall.
Emellertid beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, med 16 röster
mot 13, att bifalla ifrågavarande framställning.

§ 11.
Uti afgifvet yttrande öfver en af A.A.Wahlberg hos Stadsfullmäktige gjord framställning att
för uppförande af en sommarvilla få på 30 års tid arrendera ett af tvenne å ansökningen
bifogad karta särskildt utmärkta område af vretan N:o 722 å Mjölkudden, hade
Drätselkammaren tillstyrkt upplåtelse af det å kartan med B betecknade området mot ett årligt
arrende af 30 kronor.
Vid behandling af ärendet beslöto Herrar Fullmäktige att mot ett årligt arrende af 25 kronor
tillsvidare till sökanden upplåta ifrågavarande område med skyldighet för sökanden att, ett år
efter uppsägning, utan kostnad för staden från området borttaga därå uppförda byggnader och
under villkor, att å området befintlig skog ej finge af sökanden nedhuggas.
§ 12.
Tillhandlingarne lades dels en från Herr Borgmästaren A.E.Fagerlin inkommen
tacksamhetsskrifvelse för honom från Stadsfullmäktiges sida visad uppmärksamhet på hans
femtioårsdag och dels en redogörelse öfver Frälsningsarméns slumstations härstädes
verksamhet under år 1908.
§ 13.
Till Drätselkammaren skulle öfverlämnas från Magistraten till Stadsfullmäktige öfversänd
afskrift af Kungl. Maj:ts nådiga bref den 7 maj 1909 angående tillstånd för staden att för
bestridande af kostnaderna för Tjufholmssundets utvidgning upptaga ett lån å 600,000 kronor
äfvensom en skrifvelse från Luleå Domkapitel med tillkännagifvande, att staden af stiftets
byggnadskassa beviljats ett anslag af 7,000 kronor till nya läroverksbyggnaden härstädes.
§ 14.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En ansökning från K.J.Hult om befrielse från erläggande af utskylder till staden för år
1908;
2:o) En ansökning från Luleå Lägre Tjänstemanneförening om semester för stadens lägre
tjänstemän;
3:o) En af Magistraten till Stadsfullmäktige öfverlämnad ansökning från Fru Sigrid Svedin
om erhållande af pension;
4:o) En framställning från Styrelsen för Tekniska skolan om bidrag för åren 1910-1912;
5:o) En motion af Herr Block om anordnande af telefon i Stadsfullmäktiges sessionslokaler;
samt
6:o) En motion af Herr Carlgren om utredning rörande sättet för gäldandet af en del af stadens
s.k. sväfvande skuld.
§ 15.
Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades en af Herr Block väckt motion om
vidtagande af åtgärder för de s.k. grubbornas snara igenfyllande.
§ 16.
Till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterades en ansökning från stadens
barnmorskor att komma i åtnjutande af ålderstillägg.
§ 17.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En ansökning från Luleå Lägre Tjänstemannaförening, att föreningen måtte lämnas
tillfälle att yttra sig öfver hos Stadsfullmäktige till behandling förekommande frågor, som
berörde föreningens medlemmar; samt

2:o) En från Folkskoleinspektören J.Sunneman inkommen afsägelse af uppdraget att vara
ledamot i kommittén för uppgörande af förslag till ny fattiggårdsbyggnad.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeras:
Harald Wallin.
Georg Isakson.
A.R.Palmér.”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 15 juni 1909.
Närvarande: Herrar Baudin, Burman, Santesson och Grafström.
§ 1.
Anmälde Stadsbyggmästaren, att inga anbud kommit å förhyrning af byggnaderna å
Gültzauudden, kallbadhuset och f.d. Lannges butik i stadshuset samt att ej håller några
förfrågningar rörande dem gjorts.
Ang. byggnaderna å Gültzauudden beslöt Kammaren att t.v. låta dem stå i orubbadt skick,
men skulle brandförsäkringen å dem helt öfverflyttas till städernas allm. brandstodsbolag efter
skedd ny värdering och uppdrogs åt Stadskassören att föranstalta härom.
Rörande kallbadhuset beslöts att för innevarande sommar ånyo upplåta detsamma till Fru
Lundqvist emot samma vilkor, som gälde i fjol, d.v.s. hon får utan afgift nyttja badhuset samt
själf behålla afgifterna af de badande, hvilka afgifter dock ej få sättas högre än i fjol, med
skyldighet att väl vårda inventarierna samt tillhandahålla handdukar åt dem, som så önska.
§ 2.
Uti ingifven skrifvelse hade Bestyrelsen för anordnande af sommarkurserna i Luleå den 16-23
dennes anhållit om Gültzauddens upplåtande för folklekar under denna tid, och beslöt
Drätselkammaren att härtill lämna sitt bifall, dock med den inskränkning att Gültzauudden för
den 23 dennes redan förut upplåtit åt annan korporation för anordnande af en folkfest.
§ 3.
Kommittén för ungdomsmötet den 26-27 dennes, som fått till sig upplåten Gültzauudden
under denna tid, hade uti ingifven skrifvelse anhållit att under mötet få använda de af staden
använda byggnader därstädes samt däruti befintliga inventarier, men som byggnaderna ännu
ej blifvit iordningstälda och i desammes utrymme en mängd staden ej tillhöriga inventarier,
beslöt Kammaren att afslå framställningen.
§ 4.
Med anledning af inkomna ansökningar från Luleå N.G.Ts Byggnadsförening m.fl. om
upplåtelse af Hamnholmen för folkfester beslöt Drätselkammaren förklara, att Hamnholmen
står öppen för alla stadens innevånare, men att Kammaren ej upplåter densamma för någon
viss dag eller åt någon särskild förening med rätt att därifrån utestänga andra eller att upptaga
inträdesafgifter för tillträde till holmen.
§ 5.
Uppdrog Kammaren åt Stadsingenjören att vid vägsyn, som hålles i Gammelstad den 1
instundande juli såsom stadsens ombud närvara för att dess rätt bevaka med afseende på
staden tilldelad byaväg för dess mark å Öskiftet.
§ 6.
Föredrogs en skrifvelse från Stadsingenjören med begäran att Drätselkammaren ville åt
honom utverka anslag för bevistande af kommunaltekniska föreningens årsmöte i Hernösand
den 3-5 instundande juli, och beslöts att öfverlämna densamma till Herrar Stadsfullmäktige
med hemställan om beviljande för ändamålet af det utaf Stadsingenjören begärda anslaget Kr
108:20.
§ 7.
Sedan Stadsingenjören afgifvit yttrande öfver inkomna anbud å försäljning till staden af de för
järnvägsverkstaden vid Notviken erforderliga områden, beslöt Drätselkammaren att uppdraga
åt Herrar Baudin, Santesson, Stadsingenjören och Sekreteraren att efter underhandling med
markegarne samt den af Stadsfullmäktige nyligen tillsatta kommittén för utredning rörande

upplåtelse af tomter för egnahem invid verkstasen inkomma med utredning och förslag i
ärendet.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 2 dennes uppdragit åt Drätselkammaren eller den
Kammaren i sitt ställe förordnade att å Stadsfullmäktiges vägnar afgifva förklaringar i
anledning af de besvär Neder Luleå sockens kommunalstämma hos Kungl. Kammarrätten
anfört öfver dels Aktiebolaget Gellivare malmfält, dels Bergverksaktiebolaget Frejas
inkomsttaxering år 1907, beslöt Drätselkammaren bemyndiga sin sekreterare Juris Kand
A.Holm att å dess vägnar afgifva förklaringarne i fråga, och skulle utdrag af detta protokoll i
sådant afseende tjäna såsom fullmakt.
§ 9.
En skrifvelse från Liniedirektören T.Bennet rörande nedläggning af telefonkablar i gatorna
remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 10.
En skrifvelse undertecknad ’arbetare anstälda vid stadens arbete’ och innehållande begäran
om förhöjning af timlönen från 25 till 35 öre föranledde ej till några Kammarens åtgärd.
§ 11.
Som Leo Ruuths Boktryckeri den 3 dennes uppsagt gällande kontrakt rörande tryckning af
Stadsfullmäktiges protokoller beslöt Kammaren uppdraga åt Herrar Baudin, Isaksson och
Sekreteraren att underhandla med firman om nytt kontrakt samt till nästa sammanträde
inkomma med förslag till sådant.
§ 12.
Afslogs en af Artur Mattsson gjord begäran om ersättning med kr 10:50 för införande i
’Mattssons Fondnotiser’ af kungörelse ang. utlottning af stadens obligationer.
§ 13.
En skrifvelse från E.A.Salander med begäran om uppförande af en stödjemur utanför hans
fastighet no 205 lämnades till Stadsingenjören för iakttagande vid uppgörande af förslag till
nästa års gatuarbeten.
§ 14.
Föredrogs en skrifvelse från Brandsergeanten Adolf Ohlssons konkursmassa med erbjudan till
staden att köpa de af Ohlsson inlagda korkmattor i köket och förstugan till brandsergeantens
lägenhet, och beslöt Kammaren att för mattorna erbjuda ett pris af 40 kronor.
§ 15.
En skrifvelse från N.A.Ahlström och Gustaf Lindfors rörande råhagen mot Hertzön
remitterades till skogvaktaren för yttrande.
§ 16.
På framställning af Byggmästaren N.O.Elgström beviljade Kammaren honom tillstånd att på
stadens mark emellan kvarteret Tigern och järnvägen få anlägga en uppfartsväg af trä från
järnvägens lastkaj till Lulsundsgatan, under vilkor att han efter slutad lossning återställer
området i samma skick, hvari det nu befinnes.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justerat
Ax.Baudin.”

“Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 16 juni 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Nygren, K.A.Lind, Burström, Burman och Wolff.
§ 1.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 28 april 1909, enligt hvilket
Stadsfullmäktige beslutat att af hamnmedel anslå ett belopp af 400 kronor om året till arvode
åt Hamndirektionens ordförande.
§ 2.
I anledning af skrifvelse från Herr W.Thilo Narvik beslöt Hamndirektionen bevilja
ångfartygen Hollandia, Holsatia och Oskar II restitution å under 1908 erlagda hamnafgifter
med resp, Kr 73:23, 32:94 och 69:23.
§ 3.
Föredrogs vederbörligen attesterad räkning från firman Gunnerson & Elzelingen för utfördt
arbete med Tjufholmssundets utvidgande, slutande å Kronor 80.202:50; och beslöt
Hamndirektionen till vederbörande utbetala ifrågavarande belopp med kontraktsenligt afdrag
af 10 procent eller sålunda Kr 72.180:25, hvilket belopp skulle rekvireras från
Drätselkammaren.
§ 4.
Föredrogs en till Herrar Stadsfullmäktige ställd skrifvelse från Ångfartygsföreningens
Aktiebolag, innehållande framställning om nedsättning i muddringsafgiften för bolagets
ångare ’Haparanda’ till enahanda belopp som utgått under nästföregående år eller Kr 260:-;
och beslöt Hamndirektionen tillstyrka ifrågavarande framställning.
§ 5.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 2 juni 1909, hvarå infordrades
Hamndirektionens yttrande i anledning af väckt motion om vidtagande af åtgärder för de s.k.
grubbornas snara igenfyllande.
Hamndirektionen beslöt uppdraga åt Herrar Forssgren och Wolff att till ett kommande
sammande förebringa utredning om huru stor del af grubborna som före närvarande lämpligen
borde på hamnens bekostnad fyllas och planeras.
§ 6.
Vid sammanträdet den 11 sistlidne maj hade Hamndirektionen i anledning af en utaf
Grosshandlaren W.Jäger gjord framställning därom, att Hamndirektionen måtte frångå sitt vid
sammanträdet den 9 mars detta år fattade besltu angående upphörande af den rabatt å
hamnspårsafgifter som hittills beviljats större trafikanter, uppdragit åt Herrar Forssgren,
Linder och Wolff att till detta sammanträde inkomma med utredning och yttrande i frågan.
Efter tagen kännedom om kommitterades yttrande beslöt Hamndirektionen att Herr Jägers
framställning icke skulle för närvarande föranleda till någon åtgärd.
§ 7.
Föredrogs skriftligt meddelande från firman Gunnerson & Elzelingen att firman för sommaren
önskade hyra jämväl bogserångaren ’Balder’ på de i firmans kontrakt stadgade vilkor.

§ 8.
Föredrogs en skrifvelse från Lotskaptenen härstädes innehållande framställning därom, att
Hamndirektionen ville taga i öfvervägande, huruvida ej signaleringen vid Tjufholmssundet
kunde och borde utsträckas till den mörka delen af dygnet. Tillika föreslogs, att den
nuvarande signalstången vid sundet skulle utbytas mot en semafor.
Hamndirektionen fanns framställningen om signalstångens utbytande mot en semafor icke
böra för närvarnde godkännas, då med vidtagande af dylik förändring lämpligen syntes böra
anstå, till dess efter muddringsarbetets afslutande fråga uppstode om mera genomgripande
förändring af samtliga fyr- och signalinrättningar i sundet, samt uppdrog åt Herrar Forssgren
och Wolff att sätta sig i förbindelse med vederbörande inom lotsverket i och för utredande af
frågan om utsträckande af signaleringen till den mörka delen af dygnet.
§ 9.
Föredrogs anbud från Aktiebolaget Carl Brandfors Järn- & Maskinaffär å leverans af ett
begagnadt skopankare med en vikt af 650 kg för ett pris af 169 kronor.
Hamndirektionen beslöt antaga anbudet samt uppdraga åt Hamnmästaren att med användande
af nämnda ankare anbringa en moringsboj utanför lyftkranen för en beräknad kostnad, utom
ankaret, af 176 kronor.
§ 10.
Föredrogs ett utaf Stadsingeniören upprättadt kostnadsförslag å anbringande af vattenledning
utefter södra hamnkajen slutande å 11.000 kronor.
I anledning af den dryga kostnaden, och då dylik vattenledning för närvarande icke ansågs
vara ovilkorligen af behofvet påkallad, beslöt Hamndirektionen, att frågan om anbringande af
ifrågavarande vattenledning skulle för närvarande förfalla.
§ 11.
Beslöts, att till Statens Järnvägar aflåta räkning å ersättning för begagnande af hamnens
mudderverk efter ett belopp af 234 kronor 3 öre pr dag.
§ 12.
Beslöt Hamndirektionen anslå ett belopp af 125 kronor i månaden för tiden till den 1
nästkommande december till aflönande af en extra polisman för hamnens räkning.
§ 13.
Uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att å Hamndirektionens vägnar till Konungens
Befallningshafvande i länet aflåta skrifvelse till bemötande af hvad norska konsulatet i
Sundsvall i en till Länsstyrelsen ingifven skrifvelse anfört i ärendet angående fastställande af
hamntaxor för åren 1910-1914.
§ 14.
Beslöts att af N.Åström öfvertaga ett mindre parti timmer för ett pris af Kr 3:40 pr timmer.
§ 15.
Beslöts att försälja en gammal färja för 15 kronor.
§ 16.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sekreteraren K.Hamrin att å Hamndirektionens vägnar
omedelbart uttaga och fullfölja stämning å firman K.G.Åkerlunds Eftr. för utfående af Kr
39:21, utgörande platshyra och afgift för vedupplag; och skulle utdrag af protokollet tjena
sekreteraren såsom fullmakt vid utförande af Hamndirektionens talan i målet.

§ 17.
I anledning af skrifvelse från kommissionären Albert Rånlund beslöt Hamndirektionen till
Rånlund uthyra ett magasin vid norra hamnen för den hyra af 150 kronor om året.
I sammanhang härmed beslöt Hamndirektionen införa annons om uthyrande af två mindre
magasin, hvilka varit förhyrda till Luleå Speditionsbolag och af bolaget lämnats den 1 juni.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 21 juni 1909.
Närvarande: Herrar Baudin, Santesson och Isaksson.
§ 1.
Sedan Stadsingenjören med anledn. af Rektor Wallins hos Stadsfullmäktige gjorda
framställning om planering af allmänna läroverkets tomt inkommit med förslag till sådan
planering, upptagande en kostnad af 1600 kronor, däri inbegripet 250 kr för uppförande af en
urinkur, beslöt Drätselkammaren, som för sin del fann en så fullständig planering som den af
Stadsingenjören föreslagna hvarken nödvändig eller ens önskvärd, att föreslå
Stadsfullmäktige att låta verkställa erforderliga fyllning af tomten sydöstra hörn uppemot
ingången från Tullgatan samt af nordvestra hörnet invid nya läroverksbyggnaden äfvensom en
del nödvändiga utjämningar samt grusning för en kostnad af tillhopa högst 300 kronor
äfvensom uppförande af en urinkur bakom en af skottvallarne framför gymnastikhuset för en
kostnad af 250 kronor.
§ 2.
Uti ingifven skrifvelse hade Vägstyrelsen i Neder Luleå socken anhållit om upplåtelse af mark
för uppförande af en mindre färjstuga å stadens mark å Nordantillheden invid
Gäddviksströmmen, och beslöt Drätselkammaren bevilja upplåtelse för ändamålet af den
begärda platsen tills vidare och till dess staden för något sitt ändamål kan behöfva densamma.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från Gamla Karleby Exportandelslag med tillkännagifvande att laget
icke kunde gå in på Drätselkammarens vid sammanträde den 1 dennes beslutade vilkor för
användande af karantänsstallet samt med erbjudande af en afgift af 1 krona per kreatur i ett
för allt med rätt för laget att hafva kreaturen i stallarne tills de blifva försålda.
Drätselkammaren beslöt emellertid att i allo vidhålla sitt beslut af den 1a dennes.
§ 4.
En räkning från Arvid Karlsson å 35 kronor för insättning af ett nytt tvättställ i polisstationen
m.m. lämnades till Stadsbyggmästaren för granskning och eventuel betalning.
§ 5.
En skrifvelse från Länsstyrelsen rörande framdragande af elektrisk belysningsledning till
seminariebyggnaderna remitterades till Ingenjör Bergman för yttrande innan den 1 juli.
§ 6.
På framställning af Stadsingenjören beslöt Drätselkammaren att låta uppföra en betongrund
under Trädgårdsmästaren F.Sandmans fastighet i kvarteret Örnen till en kostnad af högst 170
kronor samt en liknande grund under hustru M.V.Lindbergs fastighet invid lasarettstomten för
en kostnad af högst 60 kronor.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
Axel Baudin.”

”Protokoll hållet hos Brandstyrelsen den 28 juni 1909.
Närvarande: Hrr Ordföranden, Forsgren, Wolff, Thorslund, Wikberg samt vid protokollet
undertecknad.
§ 1.
Lästes och justerades protokoll från sammanträdena den 17 februari och 29 mars 1909.
§ 2.
Uppdrogs åt ordföranden att påminna Kapten Zetterstedt om Mekanikus J.P.Johanssons
räkning.
§ 3.
En från Fastighetsägareföreningen till Brandstyrelsen inkommen skrifvelse hade af Styrelsen
före årets brandsyn öfverlåtits till brandsynenämnden och hade vederbörlig hänsyn tagits till
densamma vid brandsynen, men upplyste Stadsbyggmästaren och brandchefen att anskaffande
af biträden till brandsynenämnden i hög grad försvårats genom i skrifvelsen uttryckta
misstroenden mot nämndens biträden.
§ 4.
Beslöts, att åt ordföranden uppdraga besvarandet af de anmärkningar, som af årets revisorer
gjorts mot 1908 års räkenskaper och förvaltning.
§ 5.
Uppdrogs åt ordföranden att afgifva af Stadsfullmäktiges i Luleå Beredningsnämnd infordradt
yttrande öfver en af Herrar H.Burman och H.K.Santesson hos Stadsfullmäktige den 12 mars
1909 väckt motion rörande förordnandet af vikarie för brandchefen i Luleå under ledigheten
efter Kapten Zetterstedt.
§ 6.
Beslöts att manskapet efter tilländalupet tjänsteår skulle ha rätt att utfå innestående
sparbanksmedel.
§ 7.
Uppdrogs åt brandchefen att gå i författning om signalinduktorns reparation fortast möjligt.
§ 8.
Upplästes från Drätselkammaren inkommen skrifvelse rörande försäljning af i stadens förråd
befintliga gamla kasserade inventarier och uppdrogs åt brandchefen att till Styrelsen inkomma
med förslag på i södra spruthuset befintlig materiel, som lämpligen borde försäljas. Öfrig
materiel skulle om möjligt flyttas till brandstationen, där ambulansvagnen för att bereda
utrymme skulle placeras i lilla boden. Södra spruthuset skulle härigenom af staden kunna
disponeras för andra ändamål.
§ 9.
Uppdrogs åt brandchefen att ingå till Förvaltnignen vid V. Distriktet af Statens Järnvägar med
skrifvelse rörande anordningar för slangledningars framdragande öfver järnvägen i skärningen
af Hertsö- och Pilgatorna i Östermalm samt genom den vid brandposten i Bergviken befintliga
stentrumman.
Som ofvan
U.Ullman
Justeradt
Axel E.Fagerlin.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 29 juni 1909.
Närvarande: Herrar Baudin, Carlgren, Johansson, Lundmark, Santesson och Burman.
§ 1.
Föredrogs berättelse öfver verkstäld revision af stadens räkenskaper för år 1908, och beslöt
Kammaren att uppdraga åt Herrar Baudin, Burman och Stadskassören att uppsätta förslag till
förklaring öfver de i berättelsen gjorda anmärkningar i hvad de afse Drätselkammarens
räkenskaper och förvaltning.
§ 2.
Beslöt Drätselkammaren att bifalla en af Tillsyningsmannen K.V.Palm gjord begäran om
tillstånd att få såsom tillbyggnad till förutvarande uthusen uppföra ett afträde å hans del af
vretan no 715 å Mjölkudden.
§ 3.
En framställning från Frida Burström rörande förhyrning af f.d. bokhandelslägenheten i
stadshuset remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
Axel Baudin.”

Protokoll juli 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 juli 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Nordström, Lidgren, Palm och Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollet för Styrelsens sammanträde den 1 nästlidne juni.
§ 2.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Fvstns yttrande öfver upprättadt
förslag till kungörelse om upprättande af röstlängd för val till riksdagens andra kammare samt
den i afseende härå vissa myndigheter åliggande uppgiftskyldighet, beslöt Styrelsen uppdraga
åt Sekreteraren och Tillsyningsmannen att å dess vägnar afgifva det begärda yttrandet.
§ 3.
Som f. målaren H.J.Larsson, hvilken enligt numera inkommet bevis den 9 sistl juni erhållit del
af Styrelsens protokoll för den 19 December 1908, § 8, med föreläggande att inom tre veckor
efter delfåendet antingen kontant inbetala det understöd, som Styrelsen fått för hans hustrus
underhåll utgifva, eller ock inställa sig å härvarande fattiggården för att där arbeta för
Styrelsens räkning, icke efterkommit detta föreläggande, beslöt Styrelsen att genom
protokollsutdrag tilldela honom en allvarlig varning jämte erinran om påföljden af
uraktlåtenhet att efterkomma ett sådant föreläggande.
§ 4.
Föredrogs K.Be i Östergötlands län utslag den 9 sistlidne juni i fråga om lämnadt understöd
för åren 1906-1908 åt hustru Karin karlsson, och beslöt Fvstn att öfver utslaget anföra besvär
hos Kungl. Kammarrätten.
§ 5.
Från Elin Sundelin hade inkommit en begäran att Fvstn ville taga hand om ett henne tillhörigt
minderårigt barn, men beslöt Fvstn att hänvisa henne till Fvstn i Öfver Luleå socken där hon
vistas.
§ 6.
Beviljades åt K.J. Åsén ett understöd af 45 kr i månaden t.v., däraf 15 kr till hyran.
§ 7.
På förekommen anledning beslöt Styrelsen att med ändring af sitt vid förra sammanträdet
fattade beslut om Stina Kajsa Lundqvists intagning på fattiggården i skrifvelse till Fvstn i
Älfsby socken anmoda Styrelsen att genast hemta henne härifrån.
§ 8.
Beviljade Styrelsen Betty Åström fria bad jämväl för juli månad.
§ 9.
Med anledning af framställningar från H.Segergren och Snickaren Burström om utfående af 3
månaders afgift i förskott för C.R.Nilssons barn beslöt Styrelsen att bevilja dem hälften af
begärda beloppen i förskott.
§ 10.
På därom gjord framställning beviljade Styrelsen diakonissan semester under en månad från
den 15 dennes.

§ 11.
Uppdrog Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva genom Magistraten infordrad
förklaring i anledning af stadens revisorers anmärkningar vid granskning af 1908 års
räkenskaper.
§ 12.
Anmäldes att finska undersåten Emil Andersson varit intagen på fattiggården under tre dagar
af förra månaden, men beslöts att ej vidtaga några åtgärder för utfående af ersättning härför.
Likaså anmäldes att Brita Puodas från Hietaniemi socken varit intagen på fattiggården under 8
dagar af juni samt att Fvstn i nämnda socken per telefon lofvat att ersätta kostnaden.
§ 13.
Anmäldes att ogifta Dagmar Löfgren den 30 sistl. juni intagits på fattiggården, hvilken åtgärd
af Styrelsen godkändes.
§ 14.
Väckt fråga om inskränkning i rätten för de fattige att erhålla medicin på fvstns bekostnad
blev t.v. bordlagt.
§ 15.
Anmäldes att J.A.Källström erhållit 20 kronor i extra understöd på grund af hans hustrus död,
hvilken åtgärd godkändes, och uppdrogs åt Tillsyningsmannen att söka på lämpligt sätt ordna
med barnens vård.
§ 16.
Beviljade Styrelsen O.F.Sandberg fria bad på fattiggården.
§ 17.
Arbetaren C.J.Enqvist i Karlsvik hade begärt understöd på grund af sjukdom, och beviljades
honom 25 kr för denna månad jämte lasarettsvård, när sådan påfordras.
§ 18.
Som arbetaren Jonas Wallström sedan flere år tillbaka öfvergifvit sin hustru Alma Wallström,
hvilken själf är på grund af sjukdom oförmögen att försörja sig och minderåriga barn samt
under hela den tid mannen varit borta från staden härstädes åtnjutit understöd, beslöt Fvstn,
som erfarit att Vallström numera vistas i arbete hos fabrikören Mauritz Carlsson i Vesterås, att
förelägga Vallström att inom tre veckor efter häraf erhållen del antingen kontant inbetala det
understöd, som Styrelsen fått för hans hustrus och barns underhåll utgifva, eller ock inställa
sig å härvarande fattiggård för att där utföra det arbete, som kan honom af Styrelsen anvisas,
allt vid äfventyr att laga åtgärder eljest komma att mot honom vidtagas.
§ 19.
Som arbetaren Konrad Karlsson sedan flere år tillbaka öfvergifvit sin hustru Karin Karlsson,
hvilken = : = : etc (se föreg. §) =: understöd, beslöt Fvstn, som erfarit, att Karlsson =: =:
förelägga Karlsson att =: =: =: =: =: mot honom vidtagas.
§ 20.
Jämlikt förut fattadt beslut beviljades åt E.A.Jonsson 25 kronor till sanatorievård.
§ 21.
Beviljade Styrelsen åt Hilma Strömqvist ett understöd af 25 kronor till skor och kläder åt
hennes barn.

§ 22.
Anmäldes att E.M.Eriksson under förra månaden erhållit läkarevård för hustrun samt 31
kronor, hvilken åtgärd godkändes.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeradt:
J.Nordin
Lotten Burman
J.Lidgren..”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 2 juli 1909.
Närvarande: Herrar Baudin, Burman, Carlgren, Santesson och Grafström.
§ 1.
Föredrogs och godkändes uppgjordt förslag till förklaring i anledning af revisorernas
berättelse öfver granskning af stadens räkenskaper för år 1908 och uppdrogs åt Stadskassören
att låta renskrifva berättelsen i erforderligt antal exemplar.
§ 2.
Biföll Drätselkammaren en af O.Bäckman och And.Hydelin för Allianskommittén gjord
begäran om tillstånd att för afhållandet af ett kristligt alliansmöte få disponera Gültzauudden
den 4 dennes kl. 3 - 8 e.m.
§ 3.
Som anmäldt blifvit, att Gültzauudden icke blifvit ordentligt rengjord efter det därstädes den
26 – 27 sistlidne juni afhållna ungdomsmötet, beslöt Drätselkammaren förständiga
Norrbottens läns nykterhetskommitté att inom en vecka efter delfåendet häraf låta grundligt
rengöra det upplåtna området vid äfventyr att arbetet eljest kommer att verkställas genom
Kammarens försorg på kommitténs bekostnad.
§ 4.
Sedan Herrar Stadsfullmäktige uppdragit åt Drätselkammaren att gå i författning om
anskaffande af det lån å 600.000 kronor, som beslutits i och för utvidgning af
inseglingsrännan
genom
Tjufholmssundet,
beslöt
Drätselkammaren
att
hos
Lifförsäkringsbolaget Thule göra ansökan om öfvertagandet af lånet i fråga emot 4 ½ procents
ränta samt att befullmäktiga sin vice ordförande Bankkamreraren A.Baudin att å dess vägnar
underskrivva låneansökan samt i händelse lånet beviljas jämväl erforderlig låneförbindelse
och amorteringsplan, hvarjämte han äfven bemyndigades att uppbära och kvittera
lånebeloppet.
§ 5.
Beslöts att till mötande af förestående utgifter för Tjufholmssundet m.m. upptaga ett vexellån
å 100.000 kronor i den bank, där billigaste vilkor kunna erhållas, och uppdrogs åt Herr
J.P.Johansson att trassera och öfverlåta vexel och åt Herr A.Baudin att acceptera densamma å
Drätselkammarens vägnar.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeras
Axel Baudin.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 6 juli 1909.
Närvarande: Herrar Baudin, Burman och Santesson.
§ 1.
Sedan Drätselkammaren låtit under hand infordra anbud å tryckning af Stadsfullmäktiges och
Beredningsnämndens protokoller, hade sådana anbud inkommit från Leo Ruths Boktryckeri
och Luleå Boktryckeri a.b., hvaremot Tryckeri a.b. Norrskenet förklarat sig ej kunna lämna
något anbud.
Drätselkammaren beslöt att öfverlämna anbuden till Herrar Fullmäktige under hemställan om
antagande af Leo Ruths Boktryckeris anbud å 25 kr pr tryckark för Stadsfullmäktiges
protokoll och kr 12:50 för Beredningsnämndens protokoll, tryckt i spalt i en upplaga af 60
exemplar, samt med 50% förhöjning för tabeller o.d. och med samtliga protokoller tryckta i
den format, som Svenska stadsförbundet önskat.
§ 2.
Från V.Jäger m.fl. hade inkommit en framställning om tillstånd att för upplag af med båt
inkommande och afgående varor få disponera halfva gatans bredd invid södra hamnplanen
intill dess mera utrymme hinner beredas genom omläggning af hamnspåret, och beslöt
Drätselkammaren förklara hinder ej möta från dess sida för bifall till framställningen, under
vilkor att andra hälften af gatan ej belamras med varor.
§ 3.
Från Konungens Befallningshafvande hade inkommit en skrifvelse med förfrågan, huruvida
från stadens sida hinder möter för att från dess elektricitetsverk erhålla erforderlig ström till
statens seminariebyggnader härstädes, samt om några vilkor utöfver dem, som i allmänhet
gälla, kunna anses erforderliga för erhållande af elektrisk ström till seminariet.
Med anledning häraf beslöt Kammaren lämna det besked, att något hinder ej möter för
erhållande af ström från stadens elektricitetsverk till seminariebyggnaderna på samma vilkor,
som i allmänhet gälla, med undantag dock för priset, som med hänsyn till den dryga
anläggningskostnaden för ledningen till seminariet måste åtminstone t.v. och intill dess flere
abonnenter i seminariets närhet kunna erhållas sättas till 68 öre per kilowatttimme utan rabatt
för en förbrukning intill 1000 kilowatt emot 40 öre per kilowatt för öfriga förbrukare.
§ 4.
På förslag af Stadsbyggmästaren beslöts att för en kostnad af kr 21:20 låta ändra
belysningsledningarne i bokhandelslägenheten i stadshuset.
§ 5.
Godkändes genom Stadsingenjören vidtagna åtgärder för provisorisk lagning af stadens andel
af byavägen från Gammelstad till Öskatan, och uppdrogs åt Stadsingenjören att inkomma med
fullständigt förslag till vägens iståndsättande.
§ 6.
Beviljade Kammaren maskinisten A.Westerlund 5 dagars semester på tid som
Stadsbyggmästaren eger bestämma.
§ 7.
Från Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterats en från Robertsviks
ångsåg Viklund & Sjödin inkommen framställning om sådan ändring i och sådant tillägg till
det af Stadsfullmäktige den 26 nov 1906 beslutade egoutbyte, att det fullständiga bytesaftalet
mellan staden och firman erhåller följande lydelse:

’Firman afstrå till staden följande vretor och vretdelar, nämligen:
No 66 om 1428,0 kv.meter eller 16.200 kv. fot
No 66a om 432,0 kv.meter eller 4.900 kv. fot
No 67 om 387,9 kv.meter eller 4.400 kv. fot
No 68 om 387,9 kv.meter eller 4.400 kv. fot
No 69 om 546,5 kv.meter eller 6.200 kv. fot
No 70 om 2300,8 kv.meter eller 26.100 kv. fot
No 71 om 6061,5 kv.meter eller 68.762 kv. fot
Af tillhopa 11544,6 kv.meter eller 130.962 kv. fot
Luleå stad afstår till Robertsviks ångsåg:
af vretan No 132 288,0 kv.meter eller 3267 kv. fot
af vretan No 612 3996,8 kv.meter eller 45.340 kv. fot
vattenområde utanför vr No 612 5180,0 kv.meter eller 58.762 kv. fot
Tillhopa 9464,8 kv.meter eller 107.369 kv. fot
För skilnaden i areal mellan den mark firman afträdet och den mark firman erhåller – 2079,4
kv.meter eller 23.593 kv. fot – betalar staden en mellanafgift af Kr 330:30, beräknad till 10%
af zonvärdet 14 öre pr kv. fot.’
Sedan Drätselkammaren öfver detta bytesförslag låtit höra Stadsingenjören och
Hamndirektionen samt särskildt utsedda kommitterade, beslöt Drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till detsamma med följande vilkor:
I. Firman erkänner stadens eganderätt till vattenområdet utanför det till industri afsedda
kvarter, inom hvilket det tillbytta området är beläget:
II. Firman tillerkännes rätt att till dess staden behöfver det mot en årlig hyra af 150 kr nyttja
det område, som afstås till staden, och rätt att utan afgift under 30 års tid få till brädgård
aptera och använda det gamla vattenområdet intill 5 fots djup utanför sitt område, dock icke
till större bredd än 55 meter utanför landområdet å karten markerade yttergräns och under
vilkor att utfyllningen mot hamnen begränsas af timrad kista eller sådan skoning, som bildar
en kajlinie, och hindrar fyllningen från att skrida ut i hamnen. Om utfyllningen kommer att
bestå af spink bör densamma täckas med ett jordlager af minst 0,3 meters mäktighet. Efter
trettioårsperiodens utgång bör utfyllningen tillfalla staden utan ersättning.
III. Firman erhåller rätt att utan afgift under samma tid för sina pråmar och timmerflottar i
samma utsträckning som hittils använda vattenområdet utanför i mom. II nämnda område,
dock så att ej hinder uppstår för trafiken till stadens karantänstall.
IV. Staden erhåller rätt att genom servitutsinteckning med första förmånsrätt trygga sin rätt att
begagna och för tillsyn och underhåll ega nödigt tillträde till en å vretan befintlig, staden
tillhörig afloppsledning. Skulle densamma under trettioårsperioden behöfva förlängas för att
nå ut genom blifvande utfyllning, utföres detta arbete genom stadens försorg, men åligger det
innehafvaren af Robetsviks ångsåg att bekosta denna förlängning.
V. Den firman i mellangift tillkommande summan afräknas å det belopp firman har att betalas
i donationsjordslösen och rättegångskostnader.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeras
Axel Baudin.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 6 juli 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Linder, A.Lind och Wolff.
§ 1.
Revisorernas berättelse öfver granskning af hamnens räkenskaper och förvaltning under förra
året föredrogs, hvarjämte förslag till förklaring öfver anmärkningarna föredrogs och
godkändes.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin.
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 13 juli 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Linder, A.Lind och Wolff.
§ 1.
Företogs åter den från sammanträdet den 16 sistlidne juni uppskjutna frågan angående
afgifvande af yttrande till Stadsfullmäktige öfver väckt motion om vidtagande af åtgärder för
de s.k. grubbornas snara igenfyllande; och beslöt Hamndirektionen afgifva det yttrande, att
som den s.k. Södra Strandgatan hufvudsakligen tjenade till förmedling af hamntrafiken,
Hamndirektionen funne hinder icke möta att af hamnmedel bekosta igenfyllande af den s.k.
Åmansgrubban till den del som fölle söder om nämnda gatas norra gränslinie.
§ 2.
Föredrogs vederbörligen attesterad räkning å utfördt arbete med Tjufholmssundets utvidgande
slutande å Kr 143.802:50; och beslöt Hamndirektionen till firman Gunnerson & Elzelingen
utbetala ifrågavarande belopp med kontraktsenligt afdrag af 10% eller sålunda Kr 129.222:25,
hvilket belopp skulle rekvireras från Drätselkammaren.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från handlanden L.P.Pettersson i Jockmock innehållande begäran att
för detta år få arrendera bomplats för ca 3600 timmer samt strandrätt och plats för bilning af
timret nedanför landsvägen i Bergviken från Åkerlunds tvättbrygga till Hedlunds båtlänning
c:a 150 meter längs stranden utgörande Robertsviks gamla pråmplats; och beslöt
Hamndirektionen öfverlämna detta ärende för afgörande till Drätselkammaren med
tillkännagifvande, att från Direktionens sida hinder icke mötte för bifall till framställningen.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 24 juli 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Carlgren, Santesson och Isaksson.
§ 1.
Anmälde Herr Ordföranden, att Lifförsäkringsbolaget a.b. Thule afslagit Drätselkammarens
ansökan om att bolaget skulle öfvertaga det lån å 600.000 kr, som stadsfullmäktige beslutit
upptaga i och för utvidgning af inseglingsrännan genom Tjufholmssundet.
Med anledning häraf beslöt Drätselkammaren att uppdraga åt sin vice Ordförande
Bankkamreraren A.Baudin att resa ned till Stockholm för att söka anskaffa lånet i fråga och
bemyndigandes han därvid att å Kammarens vägnar underhandla med lifförsäkringsbolag och
andra penningeinstitutioner om lånets öfvertagande.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från C.Lindgren, hvari han med anledning af Kammarens
föreläggande af den 2 dennes, § 3, att låta rengöra Gültzauudden efter ett af Norrbottens
Nykerhetskommitté därstädes hållet ungdomsmöte förklarar att tillfredsställande rengörning
efter mötet egt rum. Kammaren beslöt att låta vid denna förklaring bero, men skulle stadens
skogvaktare anmodas att hålla tillsyn öfver samt, där så befinnes erforderligt, låta rengöra
Gültzauudden.
§ 3.
En skrifvelse från Johanna Holmqvist med begäran om ersättning för skada å hennes egor å
Svartön remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 4.
En framställning från L.P.Pettersson i Jockmock om upplåtelse af ett område invid Skutviken
för bilning af timmer remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 5.
På framställning af Jens Lannge beslöt Kammaren att räkna tiden från hans öfvertagande af
stora butiken i stadshuset först fr.o.m. den 1 juli.
§ 6.
En framställning från en del arbetare om beredande af nödhjälpsarbete föranledde f.n. ej till
någon Kammarens åtgärd.
§ 7.
Uti ingifven skrifvelse hade Helmer Johansson i Porsnön anhållit att såsom egare af cirka 6
tunnland af stadens donationsjord i Ytterviken få beta 6 st kor å stadsens betesmarker, och
beslöt Kammaren att t.v. lämna honom det begärda tillståndet.
§ 8.
På grund af ingången anmälan att hemmansegaren Hugo Bergström i Gäddvik låter beta 10 á
12 kor å stadens betesmarker, beslöt Drätselkammaren att förbjuda allt vidare betande af hans
kor å stadens område, då det därstädes befintliga bete ej räcker till ens för stadens egna
innevånares kreatur.

§ 9.
På grund af framstälda anmärkningar om bristande kontroll vid uppbörden af
kommunalutskylderna beslöt Drätselkammaren ålägga den, som tjänstgör som Kammarens
kontrollant vid uppbörderna, att efter hvarje uppbörd till Kammarens afgifva rapport öfver
influtna uppbördsmedel.
§ 10.
På förekommen anledning beslöt Drätselkammaren hos Magistraten hemställa, att
Magistraten alltid ville lämna Kammaren underrättelse om tjänstledighet, som beviljas stadens
under Kammaren sorterande tjänstemän.
§ 11.
Beslöt Drätselkammaren med anledning af de höga summor, som årets restlängder å
Kommunalutskylderna utvisa, och då de restskyldige nu på sommaren torde ha de största
möjligheterna att betala sina utskylder samt Kammaren är i stort behof af penningar, att hos
Stadsfogden anhålla, att han i största möjliga utsträckning ville för restantiernas indrifning
använda sig af den utvägen att söka de restskyldige i konkurs.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

Protokoll augusti 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 augusti 1908.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Lidgren, Engelmark och Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollet för Styrelsens sammanträde den 1 sistlidne juli.
§ 2.
Beslöt Styrelsen att godkänna ett af Stockholms Fattigvårdsnämnd väckt kraf om ersättning
för vård å allmänna försörjningsinrättningen därstädes af guldsmedsarbetaren Carl Aug.
Lundberg, och skulle begäran göras om hans hemsändande, därest hans sjukdom ansågs blifva
långvarig.
§ 3.
Föredrogs en ansökan från Alnö sockens Fvst om ersättning för lämnadt understöd under åren
1907-1909 åt Maria Emerentia Hellman och uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att
med bestridande af krafvet afgifva förklaring öfver ansökningar.
§ 4.
Uppdrog Fvstn åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva ytterligare förklaring i
fattigvårdsmål ang. änkan Emma Charlotta Sedin samt påminnelser i mål ang. arbetaren
G.E.Enström.
§ 5.
En framställning om ersättning för begrafningskostnaderna efter snickaren A.Ringström,
hvilken aflidit i slutet af maj månad, föranledde f.n. ej till någon Styrelsens åtgärd.
§ 6.
Som arbetaren C.O.Sundström icke fullgjort sin förbindelse att hvarje månad betala 10 kronor
till Fvst såsom bidrag till hans familjs underhåll, beslöt Fvstn att fullfölja förut vid
sammanträden den 1 juli 1907 och den 1 mars 1909 emot honom beslutade åtgärder samt i
sådant afseende anmäla honom till Konungens Befallningshafvande för laga näpst.
§ 7.
Uti ingifven skrifvelse hade Luleå Renhållningsaktiebolag förnyat sin förut gjorda
framställning om erhållande af ersättning med Kr 26:25 för utkörning af 35 lass ved från
fattiggården till understödstagare inom staden och som skäl för denna sin anhållan anfört, att
då bolaget förut transporterat veden från järnvägsstationen till fattiggården bolaget icke enligt
sitt kontrakt vore skyldig att köra samma ved från fattiggården för utdelning inom staden.
Då emellertid körningen af ifrågavarande ved ifrån järnvägsstationen till fattiggården skett
efter öfverenskommelse mellan bolaget och leverantören H.V.Johansson, hvilken enligt sitt
kontrakt med Fvstn varit skyldig att leverera veden fritt å fattiggården, samt bolaget alltså för
utfående af ersättning för denna körning hade att hålla sig till nämnde Johansson, fann Fvstn,
då körning af veden för dess räkning sålunda egt rum endast en gång, ej skäligt att godkänna
räkningen.
§ 8.
På framställning af Ida Karolina Markström beslöt Styrelsen att utfärda ansvarsförbindelse för
hennes intagning på Österåsens sanatorium.

§ 9.
Då den nu gällande spisordningen vid fattiggården är föråldrad och icke längre i praktiken
tillämpas till alla delar, beslöt Styrelsen att genom en kommitté låta utarbeta förslag till ny
spisordning, och utsågos till ledamöter i denna kommitté Herr Ordföranden och
Tillsyningsmannen Palm, Fröken Burman och Föreståndarinnan med Fru Fagerlin som
suppleant.
§ 10.
Olga Liedberg hade genom Ordföranden gjort framställning att få låna 100 kronor mot
säkerhet af en delegarebok uti nykterhetsfolkets sjukkassa, men beslöt Styrelsen att afslå
denna begäran och i stället hänvisa henne att i vanlig ordning komma in med begäran om
understöd; åt tillsyningsmannen uppdrogs att i fall af behof lämna henne intill 20 kronor för
denna månad.
§ 11.
Anmäldes att Amanda Karlsson intagits på lasarettet den 12 juli och Maria Petterssons dotter
Hedvig den 16 i samma månad, bägge mot ansvarsförbindelse af Fvstn, och blefvo dessa
åtgärder af Styrelsen godkända.
§ 12.
Anmäldes att David Hansson den 19 sistlidne juli intagits på fattiggården, hvilken åtgärd af
Styrelsen godkändes.
§ 13.
Beslöts att skicka å fattiggården intagne P.A.Severt till Umeå, där han enligt af K.B. i
Västerbottens län meddeladt utslag eger hemortsrätt.
§ 14.
Beviljade Styrelsen Johanna Hallbom inträde på fattiggården och bestämdes afgiften för
hennes underhåll därstädes till 50 öre per dag att betalas af hennes slägtningar.
§ 15.
Beviljades åt Kristina Westerlund 20 kronor samt rätt att låta hennes pojkar äta middag på
fattiggården.
§ 16.
Beviljades åt Emma Andersson 2 månaders hyra.
§ 17.
Beviljade Styrelsen Hulda Engman inträde på fattiggården.
§ 18.
Sedan anmäldt blifvit, att Tekla Stenberg, hvilken med sina barn beviljats inträde på
fattiggården, icke själf instält sig därstädes, utan endast sändt dit sina barn, hade hon nu
inkallats inför Styrelsen och erhöll varning för sin tredska samt föreläggande att genast
inställa sig på fattiggården för att taga vård om sina barn vid äfventyr af laga åtgärder.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt
J Nordin
Frans Engelmark
Lotten Burman.”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 3 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman och Lundmark.
§ 1.
Föredrogs och godkändes en räkning från vice ordföranden å Kr 134:15 för på Kammarens
uppdrag företagen resa till Stockholm.
§ 2.
Anmälde vice Ordföranden att han den 14 sistlidne juli upptagit ett wexellån å 50.000 kronor
per 14/10, hvilken åtgärd af Kammarens godkändes.
§ 3.
Anmälde Ordföranden att han hos Bank a.b. Stockholm Öfre Norrlands verkställande direktör
gjort hemställan om att under återstående delen af året på för stadens räkning upplåna intill
200.000 kronor, sedan upplysning erhållits att riksbanken ej vore villig att bevilja staden ökad
kredit, och blef denna åtgärd af Drätselkammaren godkänd.
§ 4.
Biföll Kammaren en af Stadsfiskalen K.Hamrin gjord framställning om tillstånd att för
polisens räkning anskaffa 3 st halmbolster och 4 kuddar för en kostnad af kr 14:90.
§ 5.
Uti ingifven skrifvelse hade Stadsfiskalen anhållit om Kammarens åtgärd därhän, att
båglampan vid korsningen af Storgatan och Kyrkogatan måtte hållas tänd till klockan tolf på
natten med anledning häraf beslöt Kammaren i enlighet med af elektricitetsverkets
föreståndare uti ingifvet yttrande framställdt förslag att hela den båglampsgrupp, till hvilken
ifrågavarande lampa hör, skulle t.v. hållas tänd till klockan tolf, hvilken åtgärd beräknades
draga en extra kostnad af högst 375 kr per år.
§ 6.
Beslöt Drätselkammaren hos elektricitetsverkets förre föreståndare Ingenjör A.G.Larsson
anhålla om utredning angående kostnaden för och resultatet af det för ett par år sedan gjorda
experimentet med ledningsnätets nedläggande i Storgatan.
§ 7.
Med anledning af en utaf Ingenjör Bergman hos Kammarens ordförande gjord förfrågan,
huruvida han skulle komma i åtnjutande af någon semester beslöt Kammaren meddela, att
stadens tjänstemän icke ega rätt till semester, men att en framställning om tjänstledighet
sannolikt skulle komma att bifallas.
§ 8.
En framställning från Sofia Löf om ändrade bestämmelser för uppgörelse i
donationsjordsprocessen rörande hennes fastighet remitterades till Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren för yttrande och utredning.
§ 9.
Med anledn. af en skrifvelse från tillsyningsmannen Oskarsson rörande ved till saluhallen
beslöts att hos Stadsingenjören göra förfrågan, huru mycket ved som kan påräknas från
stadens skogar för stadens olika behof.

§ 10.
Vid behandling af en från Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterad framställning
från Luleå lägre tjänstemannaförening att all i stadens tjänst anstäld betjäning vid
sjukdomsfall måtte komma i åtnjutande af fri läkarevård och medicin samt om så erfordrades
fri lasarettsvård, beslöt Drätselkammaren att i likhet med Organisationskommittén afstyrka
framställningen.
§ 11.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 2 sistlidne juni:
1o) ang. ändrade vilkor för uppgörelse i donationsjordsprocessen med garfvaren Robert
Rutberg.
2o) ang. tillfälligt entreprenörskap för elektr.verket för Elektriska aktiebolaget A.E.G.
3o) ang. upplåtelse på 30 års arrende till A.A.Wahlberg af ett område af vretan No 722 å
Mjölkudden.
4o) ang. af Kungl. Majt beviljadt tillstånd för staden att för Tjufholmssundets uppmuddring
upptaga ett lån å 600.000 kr.
§ 12.
En ansökan från vagnkarlen K.J.Hult om befrielse från erläggande af 1908 års
kommunalutskylder remitterades till stadsfogden för yttrande.
§ 13.
Till Drätselkammaren hade Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en framställning
från Luleå lägre Tjänstemannaförening om semester för stadens lägre tjänstemän, men beslöt
Drätselkammaren hemställa att detta ärende måtte få hvila t.v. för att tagas under ompröfning
i sammanhang med frågan om semester för stadens öfriga tjänstemän.
§ 14.
Sedan Herrar Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från aflidne
Rådmannen N.Svedins änka Sigrid Svedin inkommen ansökan om en årlig pension af 800
kronor beslöt Drätselkammaren att, då Fru Svedin ekonomiska ställning icke ansågs vara
sådan, att hon vore i behof af pension, för sin del hemställa om afslag å framställningen.
§ 15.
Vid behandling af en från Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterad framställning
från Styrelsen för Tekniska skolan om ett årligt anslag för treårsperioden 1910-1912 af 2500
kronor, hvaraf 700 kronor för hyra af lokalerna, beslöt Drätselkammaren att tillstyrka bifall
till framställningen på så sätt att samma kontanta bidrag som förut – 1500 kronor – beviljas
samt att återstående 1000 kronor beräknas såsom hyra för de af staden till skolan upplåtna
lokalerna.
§ 16.
En af Herr Block hos Stadsfullmäktige väckt motion om anordnande af telefon i
Stadsfullmäktiges lokaler beslöt Drätselkammaren att afstyrka, enär Kammaren ansåg, att en
sådan anordning skulle verka störande på Stadsfullmäktiges förhandlingar.
§ 17.
Sedan Planteringsnämnden afstyrkt en af Trädgårdsmästaren F.O.Blomqvist gjord begäran att
få afhemta en del invid sopplatsen upplagda gamla torfhögar beslöt Kammaren att afslå hans
begäran.

§ 18.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Kungl. Öfverintendentsämbetet med
afslag å Drätselkammarens framställning att få tillgodogöra sig de träd, hvilka blifvit fälda å
seminarietomten.
§ 19.
Sedan Stadsingenjören inkommit med förnyadt yttrande öfver N.G.Rutströms ansökan om
arrende af tomt No 6 i kvarteret Karpen, beslöt Drätselkammaren att till Rutström på 5 års
arrende upplåta ifrågavarande tomt att användas till trädgård och potatisland emot ett årligt
arrende af 1 krona och under vilkor i öfrigt att Rutström uppsätter ett enkelt af
Stadsbyggmästaren godkändt staket mot Sandviksgatan och deltagar med innehafvaren af
tomt no 5 med hälften af kostnaden för staket mellan dessa båda tomter samt att staden, därest
den före arrendetidens slut skulle komma i behof af tomten, har rätt att när som helst mot
lösen af staketet till högst 100 kronor återtaga densamma.
§ 20.
Sedan Ingenjör Bergman inkommit med yttrande i anledning af en framställning från
fastighetsegare i Östermalm om ökad gatubelysning beslöt Drätselkammaren att återremittera
ärendet till Ingenjör Bergman för erhållande af utredning, huruvida ej en sådan ökad
gatubelysning skulle kunna kombineras med belysningsanläggningen till folkskoleseminariet
samt huruvida glödlampor skulle komma användas i stället för båglampor eller ock eventuelt
ett mindre antal båglampor än det föreslagna.
§ 21.
Föredrogs en till Elektricitetsverkets föreståndare ingifven framställning från J.M.Nilssons
Elektriska Byrå i Umeå om rättighet till utförande af installationer med anslutning till Luleå
stads elektricietsverk, och beslöt Drätselkammaren att öfverlämna densamma till Herrar
Stadsfullmäktige med hemställan om bifall.
§ 22.
En ansökan från Gustava Nordberg om arrende af ett område i Båthusbacken invid vägen till
Charlottendal remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 23.
Biföll Kammaren en af Johan Blomqvist gjord anhållan om befrielse från erläggande af
hundskatt för en hund, som af honom anmälts till beskattning men omedelbart därefter
aflifvats.
§ 24.
Till Stadsfogden remitterades för yttrande en af extra Lok.eldaren A.V.Strömberg gjord
begäran om befrielse från 1908 års kommunalutskylder.
§ 25.
Från Stadsingenjören hade inkommit en af Kammaren begärd öfversigtskarta öfver
Mjölkudden i skala 1:5000 jämte 2ne räkningar å tillhopa 90 kronor, och beslöt Kammaren,
med hänsyn därtill att Stadsingenjören på grund af annat brådskande arbete måste anlita
biträde för kartans fullbordande, att godkänna räkningarne.
§ 26.
På därom gjord framställning och i enlighet med Stadsingenjörens tillstyrkan beslöt
Drätselkammaren att till L.P.Pettersson i Jockmock på ett års tid upplåta bomplats för cirka
3600 timmer jämte strandrätt och upplagsplats för bilning af timret nedanför landsvägen vid

Bergviken ifrån Åkerlunds tvättbrygga till staketets början vid landsvägskurvan emot ett
arrende af 50 kronor.
§ 27.
Afslogs en begäran af Petter Johansson gjord begäran om förhöjning med 5 öre af
timpenningen för vattenkörning å gatorna.
§ 28.
Med anledning af en från J.P.Lindgren inkommen ansökan om ersättning för den skada, som
tillfogats hans vreta no 450 b af den pågående järnvägsbyggnaden till verkstadsanläggningen
å Notviken beslöt Drätselkammaren att uppdraga åt Stadsingenjören samt skogvaktaren
C.F.Johansson och jordegaren J.E.Ruth att verkställa syn å alla enskilde tillhöriga egor, som
beröras af järnvägsanläggningen, samt värdering af den skada, som däraf tillfogats egorna.
§ 29.
Från Nitroglycerinaktiebolaget hade genom Carl Brandfors’ Järn- & Maskinaffär inkommit en
begäran om upplåtelse af plats på södra sidan af Hertzöberget för uppförande af en
dynamitkällare, och beslöt Drätselkammaren öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige
med hemställan om upplåtelse till sökanden på femtio års tid af den föreslagna platsen till en
vidd af cirka 2 ar på följande vilkor:
att karta öfver området på sökandens bekostnad upprättas med noggrant angifvande af
gränserna;
att arrendet bestämmes till 75 kronor för hela tiden och erlägges omedelbart efter erhållet
tillstånd till källarens användande för ändamålet;
att nödig sten och jord för uppförande af källaren och därtill hörande vall får tagas å stadens
mark efter anvisning af stadsingenjören och mot vanlig afgift;
att den ersättning, som af Bensby byamän möjligen skulle komma att fordras för användning
af vägen, skall betalas af bolaget, därest byamännen kunna visa sig ega sådan rätt.
§ 30.
En af skolläraren O.Åkerström gjord begäran om tillstånd att i enlighet med bifogad ritning få
tillbygga boningshuset å hans vreta Nris 248-250 å Mjölkudden beslöt Drätselkammaren
öfverlämna till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till hans begäran.
§ 31.
En skrifvelse från åtskilliga kreatursegare i Mjölkudden rörande betande af kreatur,
tillhörande Neder-Luleåbor, å stadens mark lades till handlingarne.
Som ofvan
In fidem
A.Holm.
Justerasd
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 4 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Wolff och Wester äfvensom Stadsbyggmästare samt
Stadsingeniören.
§ 22.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver nämndens sammanträde den 5 sistlidne Maj.
§ 23 – 26.
På tillstyrkan af stadsbyggmästaren fann Nämnden skäligt bifalla en af Luleå Fastighets
Aktiebolag gjord ansökning om tillstånd att få utföra ytterpanelning å fastigheten / N:o 1 i
kvarteret Boken/ N:o 2 i kvarteret Boken/ N:o 5 i kvarteret Poppeln/ N:o 4 i kvarteret Åkern/
här i staden i enlighet med åberopad ritning.
§ 27.
Lades till handlingarne en anmälan från Byggmästaren N.O.Engström, att han blfivit antagen
till entreprenör för uppförande seminariibyggnad här i staden, vid hvilken anmälan fogats
situationsplan utvisande byggnadens blifvande läge.
§ 28.
Biföll Nämnden en ansökning från Siri Sundberg om tillstånd att rödfärga boningshuset
äfvensom uthusbyggnaden å tomten N:o 3 i kvarteret Trasten här i staden.
§ 29.
Bifölls en framställning från J.E.Dahl om tillstånd att uppföra en ny skorstensmur i
boningshuest å fastigheten N:o 220a i kvarteret Torsken härstädes i enlighet med åberopad
ritning.
§ 30.
På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren fann Nämnden skäligt bifalla en ansökning från Maria
Hansson om tillstånd att i enlighet med åberopad ritning påbygga boningshuset å tomten N:o
6 i kvarteret Uttern härstädes samt där inreda vindsrum.
§ 31.
Melker Lindqvist hade gjort framställning om tillstånd att å af honom förhyrda tomterna N:ris
1 och 2 i kvarteret Aborren härstädes få uppföra ett provisoriskt magasin i enlighet med
åberopad ritning och tomtkarta.
Vid föredragning af ärendet fann Nämnden skäligt medgifva Lindqvist det äskade tillståndet;
dock skulle han vara skyldig att på anfordran af Byggnadsnämnden borttaga magasinet, som
han i hvarje fall icke finge hafva kvarstående längre tid än för hvilken han förhyrt platsen
ifråga.
§ 32.
Magistraten hade hört Byggnadsnämnden i anledning af en från Stadsbyggmästaren till
Magistraten inkommen ansökning, att i anledning af den inträffade storstrejken erhålla
tjänstledighet från sin befattning under åtta dagar.
Nämnden fann ej skäl tillstyrka den sökta ledigheten på de skäl hvarför densamma sökts.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander

Justeradt den 1 sept 1909
På nämndens vägnar
Axel E Fagerlin.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 10 augusti 1909
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Linder, Algot Lind och Wolff.
§ 1.
Föredrogs en skrifvelse från handlanden Rolf Burman, innehållande framställning derom, att
Hamndirektionen måtte bevilja nedsättning i hamnumgälderna för pråmen Aros under
innevarande seglation till 40 kronor; men fann Hamndirektionen skäligt afslå ifrågavarande
framställning.
§ 2.
Föredrogs en denna dag dagtecknad räkning från firman Gunnerson & Elzelingen å utfördt
arbete med uppmuddring af inseglingsrännan genom Tjufholmssundet, slutande å kronor
72585:-; och beslöt Hamndirektionen till firman utbetala ifrågavarande belopp med
kontraktsenligt afdrag af 10 procent eller sålunda kronor 65326:50.
§ 3.
Enär det kommit till Hamndirektionens kännedom, att de stroppar som begagnades till
lyftkranen egdes af hamnservisen Friberg, hvilken för begagnande af dessa stroppar
debiterade vederbörande särskild ersättning, och då ifrågavaradne förhållande ansågs mindre
lämpligt, beslöt Hamndirektionen att anskaffa egna stroppar till lyftkranen; och uppdrogs åt
hamnmästaren att ombesörja anskaffandet af erforderliga stroppar.
§ 4.
Anmäldes, att stenpråmen utlånats till firman Gunnerson & Elzelingen hvarvid
öfverenskommelse träffats med firman om en ersättning af 100 kronor i månaden för
begagnande af pråmen; och beslöt Hamndirektionen godkänna ifrågavarande åtgärd under
förbehåll, att stenpråmen af firman återlämnades i samma skick hvari den af firman
emottagits.
§ 5.
Anmäldes af ordföranden att befälhafvaren å skeppet Frida förmält sig önska att få
dykeriundersökning verkställd å fartyget; och beslöt Hamndirektionen att ifrågavarande
undersökning finge ske mot en ersättning till hamnen i ett för allt af 50 kronor.
§ 6.
Beslöts att inköpa några tolfter torrfurubräder till täckning af stenkistorna vid färgstället och
Bergnäset.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 11 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Santesson, Burman och Lundmark.
§ 1.
Till Drätselkammaren hade för yttrande öfverlämnats en till Herrar Stadsfullmäktige ingifven
framställning från Fattigvårdsstyrelsen om rätt att få öfvertaga det å tomt No 1 inom kvarteret
Asken kvarstående boningshus för att flytta detsamma in på fattiggårdens område samt om ett
anslag för ändamålet af högst 5500 kronor att tagas af de hos Drätselkammaren innestående
brandstodsmedel för den för några år sedan nedbrunna ekonomibyggnaden på fattiggården,
och beslöt Drätselkammaren vid ärendets behandling att på de af Fattigvårdsstyrelsen anförda
skäl tillstyrka bifall till framställningen.
§ 2.
Föredrogs ett af stadens revisorer till Herrar Stadsfullmäktige ingifvet tillägg till 1908 års
revisionsberättelse och beslöt Drätselkammaren – efter att hafva tagit del af revisorernas nu
gjorda förtydliganden af sin anmärkning emot 1908 års stat för elektricitetsverket – att
medgifva riktigheten af denna anmärkning så till vida, att den af elektricetsverket beräknade
inkomsten för gatubelysning, belysning af stadens lokaler och uppvärmning af brand- och
polisstationen i Drätselkammarens stat icke upptagits såsom en utgift och således kostnaderna
härför ej blifvit uttaxerade.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 14 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Burström, Linder och Algot Lind.
Enär Hamnmästaren A.Wolff denna dag blifvit häktad för förskingring af tjänstemedel beslöt
Hamndirektionen försätta Wolff ur tjenstgöring samt förordna ångbåtskommissionären Alfred
Larsson att tillsvidare under innevarande månad uppehålla hamnmästarebefattningen.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt:
Gust.Burström.”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 19 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund,
Wahlgren, Grafström, Lundmark, Ljungberg, Nordström, Thurfjell, Schultz, Palmér, Burman,
Brändström, Aurén, Santesson, Håkansson, Linder, Sandlund, Lindqvist, Lind, Bergman och
Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Melkerson, Westerberg, SvenNilsson, Segerstedt, Block, Isakson och Carlgren, af hvilka Herrar Melkerson, Segerstedt,
Block och Carlgren icke med kallelse anträffats samt Herr Sven-Nilsson i sin egenskap af t.f.
landskamrerare i länet varit förhindrad att deltaga i sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Santesson och Håkansson att jämte Herr Ordföranden måndagen den 23
innevarande augusti kl. half 3 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Fullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktige sammanträde den 2 sistlidne juni förda protokoll.
§ 3.
Hos Stadsfullmäktige hade Rektorsämbetet vid Luleå högre allmänna läroverk gjort
framställning, att Stadsfullmäktige måtte anslå nödiga medel till afschaktning och planering af
läroverkstomten, hvarefter Stadsfullmäktige remitterat denna framställning till
Drätselkammaren.
Sedan Drätselkammaren i anledning häraf anmodat stadsingeniören att uppgöra förslag till
planeringen ifråga, hade denne inkommit med ett dylikt förslag slutande å en kostnadssumma
af 1,600 kronor, däri dock inbegripet 250 kronor för uppförande af en urinkur. Som emellertid
Drätselkammaren funnit en så fullständig planering, som den af stadsingeniören föreslagna,
vara hvarken nödvändig eller ens önskvärd, hade Kammaren föreslagit Stadsfullmäktige att
låta verkställa erforderlig fyllning af tomtens sydöstra hörn upp emot ingången från Tullgatan
samt af nordvästra hörnet invid nya läroverksbyggnaden äfvensom en del nödvändiga
utjämningar samt grusning för en kostnad af tillhopa högst 300 kronor och dessutom låta
uppföra en urinkur bakom skottvallarne framför gymnastikhuset för en kostnad af 250 kronor.
Vid ärendets föredragning biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, Drätselkammarens ifrågavarande förslag.
Åt läroverksbyggnadskommittén uppdrogs att utföra arbetet.
§ 4.
Föredrogs revisorernas af stadens räkenskaper för år 1908 öfver den verkställda granskningen
af sagda räkenskaper afgifna berättelse äfvensom vederbörandes öfver de i
revisionsberättelsen framställda anmärkningar lämnade förklaringar.
Med anledning däraf att Drätselkammaren i sin i ärendet afgifna förklaring bestridt bland
annat riktigheten af revisorernas mot Drätselkammarens stat för elektricitetsverket framställda
anmärkningar, hade revisorerna inkommit med ett tillägg till sin förut afgifna berättelse,
hvilket tillägg Drätselkammaren fått bemöta. Därvid hade Kammaren medgifvit riktigheten,
att hvad revisorerna i detta afseende anmärkt så till vida, att den af elektricitetsverkets
beräknande inkomsten för gatubelysning, belysning af stadens lokaler och uppvärmning af
brand- och polisstation i Drätselkammaren stat icke upptagits såsom en utgift och således

kostnaderna härför ej blifvit uttaxerade. Tillika hade Kammaren förmält, att rättelse
härutinnan komme att för framtiden iakttagas.
Efter det revisorerna afgifvit förenämnda tillägg till revisionsberättelsen hade af dem
upptäckts vissa oegentligheter i hamnmästarens redovisningar till staden, hvilka enligt från
stadsfiskalen ingånget meddelande föranledt hamnmästarens häktande för brott mot 12 § 25
kap. Strafflagen, och hade detta gifvit revisorerna anledning att inkomma med ett bemötande
af, hvad Hamndirektionen i sin afgifna förklaring öfver revisorernas mot densamma riktade
anmärkningar anfört. Därvid hade revisorerna tillika föreslagit:
att en undersökningsnämnd borde tillsättas för att, till så stor utsträckning som möjligt vore,
undersöka Hamndirektionens räkenskaper med afseende särskildt fäst på hamnmästarens
förvaltning under de gångna åren;
att frågan om decharge för Hamndirektionen borde upptagas till behandling först, sedan ny
utredning från Hamndirektionen förebragts på de anmärkningar, som mot densamma
framställts, samt sedan den föreslagna undersökningen afslutats; äfvensom
att åtgärder borde vidtagas för kontrolls erhållande öfver hamnens inkomster, öfver hvilkas
ordentliga redovisande det för närvarande vore alldeles omöjligt för revisorerna att öfva
någon slags kontroll.
I samband härmed hade revisorerna äfven framställt anmärkning mot Brandstyrelsen därom,
att 1908 års stat rörande aflöning till manskapet vid brand- och poliskåren öfverskridits.
Vid behandling af detta ärende beslöto Hrr Fullmäktige;
att anmoda vederbörande nämnder och styrelser att tillse, det respektive kassor komma att
afslutas den 31 december hvarje år;
att hos kyrkostämman göra framställning, att stämman hädanefter vid upprättande af sin stat
måtte taga i beräkning uppkommande afkortningar;
att förständiga vederbörande att vid upprättande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för
kommande år taga i noggrant öfvervägande de af revisorerna i öfrigt framställda
anmärkningar och förslag;
att hos Magistraten anhålla, dels att de af Magistraten uppgjorda inkomst- och utgiftsförslagen
för kommande år måtte till Stadsfullmäktige öfverlämnas senast den 15 november, dels ock
att Magistraten ville tillse, att stadens räkenskaper inom i lag föreskrifven tid varda till
Magistraten öfverlämnade, hvarigenom tillräcklig tid för deras granskande kunde beredas
revisorerna;
att ej tilldela Tekniska skolan fri elektrisk belysning samt dessutom anmoda styrelsen för
nämnda skola, att genom sin ordförande eller annan därtill utsedd styrelseledamot attestera
inkomna räkningar;
att tillsätta den af revisorerna föreslagna undersökningsnämnden rörande Hamndirektionens
räkenskaper;
att uppskjuta frågan om beviljandet af ansvarsfrihet för Brandstyrelsen och Hamndirektionen,
till dessa afgifvit förklaring och förslag i anledning af revisorerna sist omförmälda skrifvelse,
hvartill tillfälle skulle dem beredas genom densammas remitterande till ifrågavarande
nämnder;
Härefter beslöto Herrar Fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat åt
Drätselkammaren med Elektricitetsverket, Fattigvårdsstyrelsen, Vattenledningsstyrelsen,
Styrelsen för Pantlånekontoret samt Styrelsen för Tekniska skolan.
Till ledamöter i ofvannämnda undersökningsnämnd med det uppdrag, som af revisorerna
föreslagits, utsågos Herrar Hugo Flodmark, Ernst Hage samt K.Hamrin med rätt för dessa att
vid behof tillkalla sakkunnigt biträde, hvilket såväl som nämndens ledamöter skulle erhålla
skälig ersättning för sitt med uppdraget förenade arbete.

§ 5.
I samband med anmälan till Stadsfullmäktige, att han för förskingring af stadens medel häktat
och åtalat hamnmästaren i staden, Kaptenen A.Wolff, hade Stadsfiskalen Karl Hamring
föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte utse ombud att i målet föra stadens målsägandetalan.
Med bifall härtill förordnade nu Herrar Stadsfullmäktige Stadsfiskalen Karl Hamrin, eller den
han vid ett eller annat tillfälle i sitt ställe förordnade, att i berörda mål föra Luleå stads talan
och dess rätt bevaka, i hvilket afseende utdrag af detta protokoll skulle lända såsom fullmakt.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§ 6.
Till handlingarna lades dels Konungens Befallningshafvandes i länet den 1 juli 1909
meddelade utslag på de besvär Kontorsbiträdet J.E.Andersson anfört öfver Stadsfullmäktiges
den 22 april samma år fattade beslut rörande dispositionen af elementarläroverket för flickor i
Luleå och dels en från Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk inkommen skrifvelse
rörande godkännande af den af Stadsfullmäktige beslutade reparationen af gamla
läroverksbyggnaden.
§ 7.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En motion af Herr Baudin, att Kyrkogatan mellan Köpmangatan och Stationsgatan,
Torggatan samt Stora Torget måtte försättas i ordentligt skick;
2:o) En skrifvelse från Kungl. Öfverintendentsämbetet, att staden måtte föranstalta om
utfyllning af vissa områden af de till seminarietomt af Stadsfullmäktige upplåtna områden;
samt
3:o) Fem särskilda ansökningar om afkortning af kommunalutskylder gjorda af Augusta
Maria Nydahl, Erik Alexander Jönsson, Nils Amandus Lundberg, Petter Lundström och
P.O.Wiklund.
§ 8.
Till Vattenledningsstyrelsen remitterades:
1:o) En ansökning från C.M.Sundberg m.fl. fastighetsägare i s.k. Skatan, att stadens
vattenledning måtte framdragas till fastighetsägarnes respektive tomtgränser; samt
2:o) En ansökning från Bankaktiebolaget Norra Sverige m.fl. i Östermalm, att få
vattenledningen framdragen till deras fastigheter i nämnda stadsdel.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeradt den 23 aug. 1909.
Harald Wallin.
K.H.Santesson.
C.A.Håkansson.”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 20 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman och Santesson.
§ 1.
Företogs i närvaro af Notarius Publicus utlottning af de obligationer, som för fullgörande af
föreskrifven amortering af Luleå stads lån af 1890 och 1900 samt hamnspårslånet af 1901
böra inlösas, och blefvo därvid följande obligationer utlottade:
af 1890 års lån:
Nris 11, 18, 112, 113, 286, 303, 358, 483, 500, 560, 563, 586 och 594;
af 1900 års lån:
Nris 42,, 64, 287, 308, 453, 554, 657, 668, 797, 837, 840, 874, 1009, 1166, 1233, 1238, 1293,
1339, 1352, 1452, 1492, 1576, 1577 och 1599;
af 1901 års hamnspårslån:
å 5000 kr No 61
å 1000 kr No 54.
Som ofvan
In fidem
A. Holm.
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 20 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Burström, Nygren, Linder, Schönfeldt, Algot Lind och Alfred Larsson.
§ 1.
Beslöt Hamndirektionen bekräfta det vid sammanträdet den 14 i denna månad fattade beslut
angående Hamnmästaren A.Wolffs försättande ur tjänstgöring samt förordnande för
ångbåtskommissionären Alfred Larsson att tillsvidare under innevarande månad uppehålla
hamnmästarebefattningen.
Som Herr Alfred Larsson förklarade sig oförhindrad att i händelse af behof äfven efter
utgången af innevarande månad förestå hamnmästarebefattningen, beslöt Hamndirektionen nu
förordna Herr Larsson att tillsvidare och intills dess annorledes bestämdes uppehålla
hamnmästarebefattningen.
Tillika beslöts att Herr Larsson skulle aflemna säkerhet för sin uppbörd i egenskap af
hamnmästare intill ett belopp af 5000 kronor.
Angående ifrågavarande beslut skulle underrättelse meddelas Herrar Stadsfullmäktige.
§ 2.
Enär tvifvel uppkommit därom att Hamnmästaren A.Wolff behörigen ställt säkerhet för sin
uppbörd af hamnmedel, beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sekreteraren att undersöka huru
härmed förhölle sig.
§ 3.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Herrar Burström, Schönfeldt och Lind att verkställa
inventering af Hamnkontorets räkenskaper och handlingar emellan Hamnmästaren Wolff som
försatts ur tjänstgöring och Herr Alfred Larsson, hvilken förordnats att tillsvidare uppehålla
Wolffs befattning.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt:
Gust.Burström.”

”Den 21 augusti 1909 [Hälsovårdsnämnden]
Närvarande: Herrar Kjellman, Rosengren, Wickström och t.f. Borgmästaren P.Sandström.
§ 1.
Föredrogs och lades till handlingarne tillsyningsmannens rapporter för juni och juli månader.
§ 2.
Föredrogs en skrifvelse från praktiserande barnmorskorna Amanda Johansson och Elin Ågren
med begäran att Helsovårdsnämnden ville åt dem rekvirera erforderlig vaccin. Då emellertid
vaccineringen får året nu upphört fann Nämnden framställningen f.n. ej böra föranleda någon
åtgärd.
§ 3.
Biföllo en af B.Sundströms sterbhus gjord begäran om tillstånd att i fastigheten No 5 i
kvarteret Hackspetten få inrätta en vattenklosett, likaså en begäran från V.F.Lundmark om
tillstånd till anordnande af 3 st vattenklosetter i gården No 5 i kvarteret Göken.
§ 4.
En skrifvelse från Tillsyningsmannen med påpekande af vissa oegentligheter vid stadens
afstjälpningsplats för sopor beslöt nämnden att öfverlämna till den af Herrar Stadsfullmäktige
tillsatta Renhållningskommittén.
§ 5.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen rörande ett uti fastigheten No 339 i kv Ripan
befintligt afträde, men beslöts att rapporten ej f.n. skulle till någon nämndens åtgärd
föranleda.
§ 6.
Uti ingifven rapport hade Tillsyningsmannen anmärkt att underlaget till ett i gården No 1 i kv
Laken befintligt afträde behöfver repareras, så att kärlen kunna ordentligt placeras å
detsamma, och beslöts att anmoda fastighetens egare Bank a.b. Norra Sverige att skyndsamt
afhjälpa anmärkta bristen.
§ 7.
På grund af från Tillsyningsmannen inkomna rapporter rörande vid företagna inspektioner
anmärkta bristfälligheter å afträden och gödsellider inom staden och Bergviken beslöt
Helsovårdsnämnden meddela följande förelägganden:
J.O.Petterssons och Sofia Hanssons gård No 3 i kv Siken: afträdes underlag repareras,
stänkbleck anskaffas ofvanför tunnorna inom 14 dagar efter delfåendet vid äfventyr att vite
eljest kommer att åläggas.
Hedvig af Klercker: i gård No 3 i kv Braxen repareras eller omlägges afträdets underlag,
stänkbleck ofvanför kärlen anskaffas inom 14 dagar efter delfåendet vid äfventyr af
vitesföreläggande;
Ångbåtsföraren A.Petterssons gård No 1 i kv Aborren: afträdets cementerade underlag
repareras, ordentliga dörrar eller luckor uppsättas bakom afträdeskärlen inom 14 dagar efter
delfåendet vid äfventyr af vitesföreläggande;
Bank a.b. Norra Sverige: gård No 2 i kv Uttern: gödselbodens underlag, som ligger lägre än
den angränsande markens yta, skall höjas till jämnhöjd med denna.

Rådman C.A.Baudins gård No 1 i kv Mården: afträdets underlag repareras inom 14 dagar
efter delfåendet vid äfventyr af vitesföreläggande;
Luleå Folketshusförening u.p.a. i gård No 1 kv Karpen skall afträdets underlag, som ligger
lägre än den angränsande markens yta, höjas till jämnhöjd med denna och cementeras eller
ock nytt afträdeshus i enlighet med Helsovårdsstadgans föreskrifter uppföras, allt inom 6
veckor efter delfåendet häraf vid äfventyr att vite eljest kommer att föreläggas;
H.Sellins gård No 3 i kv Forellen: allåren under stallet rengöres och fylles, trägolfvet i
gödselboden borttages och cementgolf, liggande högre än den angränsande markens yta,
inlägges i stället inom 6 veckor efter delfående vid vite af 25 kronor;
Skräddaren O.R.Lidén: i gård No 233 inom kv Simpan repareras afträdets underlag inom 14
dagar efter delfåendet vid vite af 10 kronor;
Lova Nordmark: i gård No 3 i kv Aborren rengöres afträdets underlag och anskaffas tätt kärl
för uppsamling af sopor och affall inom 14 dagar efter delfåendet vid vite af 10 kronor;
J.A.Westman: i gård No 8 i kv Hackspetten skall tätt underlag af cement eller asfalt läggas
under afträdet inom 14 dagar efter delfåendet häraf vid vite af 15 kronor;
C.F.Rosenflykts gård No 407 inom kv Göken: gödsellåren, som är otät och bristfällig, bör
ersättas med en ny sådan inom 3 veckor efter delfåendet vid vite af 15 kronor;
Grosshandlare L.E.Andersson: uti gård No 2 i kv Gripen skall golfvet i gödselbotten flyttas
upp, så att det blir högre än den angränsande markens yta, inom 2 månader efter delfåendet
vid vite af 50 kronor;
Öfverlotsen A.Öqvist gård No 1 i kv Kråkan: författningsenligt tätt underlag under afträdet af
cement, asfalt e.d. inlägges inom 3 veckor efter delfåendet vid vite af 25 kronor;
Riksbankens afdeln.kontor: gård No 7 i kv Räfven författningsenligt tätt underlag under
afträdet af cement, asfalt e.d. inlägges skyndsamt;
Snickaren Axel Malmström gård No 7 i kv Vargen, som afträdet saknar tätt underlag, inlägger
författningsenligt tätt sådant inom 3 veckor efter delfåendet vid vite af 25 kronor;
Maskinisten A.G.Johansson: i gård No 10 i kv Tigern skall afträdets underlag, som ligger
lägre än den angränsande markens yta, höjas till jämnhöjd med denna inom en månad efter
delfåendet vid äfventyr att vite eljest förelägges;
Fahle Holmgrens gård No 213 inom kv Laxen: afträdet förses med författningsenligt tätt
underlag af cement, asfalt e.d. inom en månad efter delfåendet vid vite af 5 kronor.
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens gård No 209 inom kv Hvalen: afträdets underlag, som är
bristfällig, repareras nöjaktigt, en ordentlig dörr eller lucka bakom afträdeskärlen anskaffas
inom en månad efter delfåendet vid vite af 25 kronor;
J.Larsson Ervalls barns gård No 5 i kv Lejonet; afträdets underlag, som ligger lägre än den
angränsande markens yta, höjes till jämnhöjd med denna inom 6 veckor efter delfåendet vid
vite af 50 kronor;
K.G.Åkerlunds Eftrs gård No 459 i kv Trasten: afträdeshuset, som saknar tätt underlag för
kärlen, förses med författningsenligt tätt underlag af cement, asfalt e.d. stänkbleck för urinens
ledande ned i kärlen anbringas, allt inom en månad efter delfåendet vid vite af 25 kronor för
en hvar af firmans innehafvare;
Handlanden Sven Johanssons gård No 4 i kv Lammet: afträdet förses med författningsenligt
tätt underlag inom en månad efter delfåendet vid vite af 25 kronor;
Änkan Sofia Löfs gård No 62 i kv Killingen: som något afträde icke fans inom fastigheten,
skulle författningsenligt sådant i enlighet med helsovårdsstadgans föreskrifter inrättas inom 2
månader efter delfåendet vid vite af 10 kronor;
Maskinisten A.G.Johanssons gård å Rutbergska gärdan: afträdet förses med författningsenligt
tätt underlag inom 6 veckor efter delfåendet vid vite af 25 kronor;
Kapten Petterssons gård i Bergviken vretan No 140: afträdet förses med författningsenligt tätt
underlag inom 6 veckor efter delfåendet vid vite af 10 kronor;

Arbetaren A.Fredrikssons, E,J.Högströms, Oskar Häggbergs, Bergvikens Goodtemplares
Byggnadsförening, Karl Johanssons, Åkaren N.J.Johanssons, Postiljon L.J.Anderssons,
Arbetaren Sundlings och Johan Johanssons gårdar i Bergviken: afträdet i samtliga dessa
gårdar, som saknar tätt underlag, förses med författningsenligt tätt sådant af cement, asfalt e.d.
inom 6 veckor efter delfåendet vid vite af 10 kronor för hvarje fastighetsegare;
Gefle Ångbryggeriaktiebolags gård No 13 i kv Hästen: golfven i afträdet och gödselboden,
som ligga under den angränsande markens yta, fyllas upp så att de komma i jämnhöjd med
denna, hvarefter de cementeras eler beklädas med annat tätt ämne, allt inom sex veckor efter
delfåendet vid vite af 50 kronor.
§ 8.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen angående fastigheten No 4 i kvarteret Kaninen,
hvari anmärktes, att hörnet vid afträdeshuset och brandmuren till angränsande fastighet No 3
plägade användas som pissoir, hvarigenom urin rann ned och inträngde i fastigheten No 3 å
samma kvarter. Nämnden beslöt ålägga egaren Lestadianska församlingen att tillse att dylikt
icke upprepades vid äfventyr att vite eljest kemme att föreläggas.
§ 9.
Med anledn. af en rapport från Tillsyningsmannen, hvari anmärktes, att öfverbyggnaden till
brunnen i fastigheten No 5 i kv Kaninen är bristfällig och hotar att sammanstörta, beslöt
nämnden förelägga egaren Bank a.b. Stockholm Öfre Norrland att inom 14 dagar efter
delfåendet antingen fylla brunnen eller reparera öfverbyggnaden vid äfventyr af
vitesföreläggande.
§ 10.
Föredrogos 2ne rapporter från Tillsyningsmannen med anmärkningar rörande afträådena inom
fastigheterna No 3 i kv Rudan och No 4 i kv Mörten, men beslöt nämnden att rapporterna f.n.
ej skulle till någon dess åtgärd föranleda.
§ 11.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen med anmärkning att afträdet vid gamla
elementarläroverkshuset saknade föreskrifvet tätt underlag, och skulle Rektor anmodas att
afhjälpa det anmärkta.
§ 12.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen, hvari anmärktes, att afträdesunderlaget inom
egendomen No 4 i kv Karpen var bristfälligt och liggande under markens yta. Med anledn af
fastighetens sanka läge och öfriga därmed sammanhängande olägenheter beslöt nämnden
emellertid att ej vidtaga någon åtgärd i ärendet.
§ 13.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen ang. fastigheten No 1 i kv Rudan rörande
osnygghet å afträdet. Då det emellertid upplystes, att egaren nu håller på att verkställa
reparationer i afsigt att afhjälpa anmärkta missförhållanden, beslöt nämnden att lägga
rapporten till handlingarne.
§ 14.
Med anledning af en rapport från Tillsyningsmannen hvari anmärktes, att en mängd
hästspillning var utkastad på marken invid ett Luleå Bryggeri tillhörigt stall samt att
anordning för uppsamling af hästspillningen saknades beslöt nämnden förständiga egaren

Aktiebolaget Luleå Bryggeri att inom 14 dagar efter delfåendet vid vite af 50 kronor hafva
bortfört hästspillningen och rengjort platsen samt därjämte att vidtaga lämplig anordning för
spillningens uppsamling.
§ 15.
Från Tillsyningsmannen hade inkommit anmälningar rörande de fastigheter i staden, hvilka
hafva afträden byggda genom 2ne våningar. Dessa fastigheter äro:
No 153 b: kv Vargen: egare C.F.Andersson;
No 365 i kv Hönan: egare Fastighets a.b. Brage;
Tomt No 7 i kv Braxen: egare K.A.Lind;
Tomt No 2 i kv Pelikan: egare J.Nygrens barn;
Tomt No 133 i kv Råttan: egare P.Th.Aurén;
Tomt No 84 i kv Tjädern: egare R.Lundmark;
Tomt No 2 i kv Svalan: egare E.Furtenback;
Tomt No 1 i kv Orren: egare Bank a.b. Stockholm Öfre Norrl.;
Tomt No 8 i kv Orren: egare N.O.Lundström & Co.
Nämnden beslöt att öfverlämna anmälningarne till den af Stadsfullm. tillsatta
Renhålln.kommittén.
§ 16.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen rörande ett inom fastigheten No 366 i kv Gåsen
beläget 2 våningars afträde, kombineradt med gödselbod. Då Nämnden hade sig bekant, att
detta afträde vid flera tillfällen förut varit föremål för anmärkningar, beslöt Nämnden
uppdraga åt Herrar Rosengren och Vikström att besiktiga detsamma och till nämnden
inkomma med förslag, huruvida detsamma borde utdömas.
§ 17.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen ang. ett inom fastigheten No 4-5 i kv Höken
beläget 2 våningars afträde. Då nämnden hade sig bekant, att afträdet var af synnerligan
bristfällig beskaffenhet, beslöt nämnden uppdraga åt Herr Vickström att besiktiga detsamma
och till nämnden inkomma med yttrande, huruvida han ansåge detsamma böra utdömas.
§ 18.
En rapport från Tillsyningsmannen rörande bristfälligheter å cementgolfvet i pissoiren till
Östra folkskolehuset beslöt nämnden öfverlämna till Stadsbyggmästaren för kännedom.
§ 19.
På grund af från Tillsyningsmannen inkomna rapporter rörande vid företagen
sundhetsinspektione anmärkta bristfälligheter å korffabriker och slakterier inom staden beslöt
Helsovårdsnämnden att meddela följande förelägganden:
Erica Burman: korffabrikslokalerna uppmålas och entrén till desamma uppsnyggas inom 6
veckor efter delfåendet vid 50 kronors vite;
Direktören K.Bodin: A.Backlunds butik och verkstadslokaler i fastigheten No 223 i kv
Forellen uppmålas, entrén till fabriken uppsnyggas inom 6 veckor efter delfåendet vid vite för
egaren af 50 kr;
Slagtaren J.Sundling: verkstadsrummet uppmålas, förstugan till butiken uppsnyggas inom 6
veckor efter delfåendet vid 25 kronors vite;
Fru Lova Grape: i fastigheten No 3 i kv Ibis målas väggar och inredning i Olausson &
Chernströms butik samt magasinet innanför butiken, väggarne ofvanför arbetsborden i

fabriken och kring vattenkastaren samt kokrummet likaså, allt inom 6 veckor efter delfåendet
vid vite af 25 kronor.
§ 20.
En framställning från Länsveterinären Rosengren om målning af borden i stora rummet i
köttbesiktningsbyrån beslöt nämnden öfverlämna till Stadsbyggmästaren för verkställighet.
§ 21.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen rörande E.A.Palméns barns i Bergviken belägna
slakteri, hvari anmärktes att slakteriet var i hög grad osnyggt samt vållade obehag för
närboende, därigenom att flytande orenlighet från detsamma utsläpptes genom ett h ål i
väggen ned i ett bakom liggande dike. Med anledning häraf beslöt nämnden förbjuda
slakteriets egare vid 50 kronors vite att vidare använda detsamma, innan det försatts i sådant
skick, att detsamma kan af Helsovårdsnämnden godkännas.
§ 22.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen, hvari anmärktes att dödgräfvaren Åström hade
sina svinkreatur ute på gården till grindstugan samt att afträdet och gödselboden därstädes
saknade tätt underlag. Med anledning häraf beslöt Nämnden förständiga Åström vid 25
kronors vite att ej vidare hafva svinen ute, hvarjämte rapporten, i hvad den afsåge golfven i
afträdet och gödselboden skulle öfverlämnas till Stadsbyggmästaren för afhjälpande af det
anmärkta.
§ 23.
Uti till Nämnden ingifven rapport hade Tillsyningsmannen anmärkt, att inom egendomen
Karlsro, tillhörig Stadsbyggmästaren J.Vikberg, afträdet saknade tätt underlag samt äfven i
öfrigt var bristfälligt. Nämnden beslöt anmoda egaren att skyndsamt afhjälpa anmärkta brister.
§ 24.
Tvänne särskilda rapporter från Tillsyningsmannen rörande det osnygga skick, hvari skogen
omkring Bergviken samt området längs landsvägen mellan Bergviken och
afstjälpningsplatsen befinner sig, beslöt Helsovårdsnämnden öfverlämna till Drätselkammaren
för de åtgärder, hvartill rapporterna kunna ge anledning.
§ 25.
Föredrogs en rapport från Tillsyningsmannen, hvari anmärktes att inom Oskar Lindströms
fastighet i Bergviken brunnen hade mycket dåligt vatten och var fallfärdig. Med anledn. häraf
beslöt Nämnden förständiga egaren att inom sex veckor efter delfåendet hafva antingen
igenfyllt brunnen eller ock rengjort densamma och reparerat öfverbyggnaden samt att
dessförinnan icke använda densamma, allt vid vite af 25 kronor.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeradt
Emil Wickström.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 28 augusti 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Linder, Algot Lind och Alfred Larsson.
§ 1.
Från Luleå Köpmannaförening hade till Hamndirektionen med begäran om direktionens
yttrande i frågan aflämnats en till Magistraten ställd skrifvelse af innehåll, att som
Köpmannaföreningen i anledning af kontraktsbrott från hamnarbetarefackföreningens sida
blifvit nödsakad att öfverlämna arbetet med lossning och lastning af fartyg till andra personer,
samt det kunde befaras, att det nyantagna arbetsmanskapet komme att oroas och hindras i sitt
arbete af obehöriga personer, Köpmannaföreningen hemställde, att Magistraten ville vidtaga
åtgärder för fridlysning tillsvidare af hamnpiren på södra sidan om staden.
Hamndirektionen beslöt afgifva det yttrande, att från dess sida hinder ej mötte för den
ifrågasatta fridlysningen, samt att, därest fridlysning komme till stånd, det syntes
Hamndirektionen lämpligt, att i fridlysningen innefattades utom hamnpiren dels området vid
Södra hamnen från det förut fridlysta området öster om Smedjegatan till en linie som tänktes
dragen från sydvestra hörnet af A.Westerlunds f.d. gård genom vändskifvans centrum och
vidare fram till vattnet, dels vattenområdet omkring hamnpiren till ett afstånd af 100 meter.
Vidare beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. Hamnmästaren att sedan beslut om fridlysning
blifvit meddeladt, låta uppsätta lämpligt stängsel vid den omförmälda linien från hörnet af f.d.
Westerlunds gård.
Slutligen beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. Hamnmästaren att tillse, att hamnpiren
under fridlysningstiden i allmänhet icke begagnades som tilläggsplats för andra fartyg än de
som ämnade där lossa eller lasta varor; och skulle Hamnmästaren ega anvisa lämpliga
tilläggsplatser för öfriga fartyg som för närvarande hade sin tilläggsplats vid piren.
§ 2.
Antecknades, att Hamnmästaren Wolff numera såsom säkerhet för behörig redovisning af de
medel han i egenskap af hamnmästare uppburit aflämnat ett depositionsbevis å 5000 kronor,
utfärdadt af Hernösands Enskilda bank.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren.”

Protokoll september 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 Sept. 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Holmgren, Nordström, Lidgren, Engelmark, Fröken Burman och
Domprosten Wester.
§ 1.
Justerades protokollet för sammanträdet den 2 nästlidne augusti.
§ 2.
Från Länsstyrelsen hade inkommit ett frågeformulär från Kungl. Kommittén för omarbetande
af fattigvårds- och lösdrifvarelagstiftningen för erhållande af en del uppgifter rörande af Fvstn
understödda barn och uppdrogs åt Sekreteraren och Tillsyningsmannen att lämna de begärda
uppgifterna.
§ 3.
Frida Sundelin hade förnyat sin förut gjorda begäran om understöd för ett henne tillhörigt
barn, men då af meddelade upplysningar syntes framgå, att hon ej har hemortsrätt härstädes,
beslöts att lämna hennes begäran utan afseende, i synnerhet som hon ej vistas här i staden.
§ 4.
Beslöts att genom annons infordra anbud å leverans af mjölk för fattiggårdens behof för tiden
1/10 1909 – 1/10 1910 samt å leverans af skodon för samma tid.
§ 5.
Af Ernst Thurfjell i Sunderbyn, hvilken vårdat Gustaf Vilhelm Fahlesson under hans sista
sjukdom, hade gjorts framställning om ersättning härför; och beslöt Fvstn att bevilja honom
ett belopp af 50 kronor i ett för allt för sjukvården och begrafningen med rätt för honom att
behålla den kvarlåtenskap Fahlesson vid sin död lämnat efter sig.
§ 6.
Från Kristina Nilsson i Sefvar, hvilken har gossen Bror Bäckman i sin vård för en ersättning
af 60 kronor per år, hade inkommit begäran om förhöjning häri, men beslöt Fvstn att
uppskjuta behandlingen af denna fråga, intill dess undersökning på ort och ställe skett genom
Ordföranden, hvilken för andra angelägenheter står i begrepp att resa till den trakt, där hon är
boende.
§ 7.
Beviljade Fvstn Snickaren Burström rätt att i förskott uppbära återstoden af innevarande
kvartals afgift för Robert Nilssons barn.
§ 8.
Beviljades åt Josefina Dahl 1 par skor, åt Anders Lidgren 1 gosskostym.

§ 9.
Med anledning af gjord framställning om understöd åt Edvard T.Strands hustru, hvilken
öfvergifvits af sin man och är utan uppehälle för sig och sina barn, beslöt Fvstn att, då hon ej
har hemortsrätt härstädes och ej företett sjukbetyg, ej bevilja henne något understöd, men att
uppdraga åt diakonissan att taga hand om henne samt försöka på frivillig väg anskaffa medel
för hennes hemsändande.
§ 10.
Beslöts att höja diakonissans anslag för denna månad med 20 kronor.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt
J Nordin
J U Nordström
J Lidgren”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 1 september 1909.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, Flemström, Forssgren och Segerstedt samt
Stadsbyggmästaren äfvensom Stadsingeniören.
§ 33.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver Nämndens sammanträde den 4 sistlidne augusti.
§ 34.
Biföll Nämnden, efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren, en ansökning från P.A.Lindberg om
tillstånd att få i enlighet med åberopad ritning påbygga byggnaden mot Smedjegatan å
fastigheten N:o 294 härstädes äfvensom upptaga fönster i samma byggnad.
§ 35.
Efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren biföll Nämnden en ansökning från J.E.Ahlstrand om
tillstånd att tillbygga gamla uthuset å tomten N:o 7 i kvarteret Hackspetten härstädes i
enlighet med åberopad ritning och tomtkarta.
§ 36.
Fann Nämnden skäligt, på tillstyrkan af Stadsbyggmästaren, att bifalla en ansökning från
O.Eriksson om tillstånd att i enlighet med åberopad ritning få förändra fasaden å boningshuset
å fastigheten N:o 134 härstädes.
§ 37.
Efter föredragning af Stadsbyggmästarens yttrande i anledning af en den 29 juli 1908 af
stadsfiskalen hos Byggnadsnämnden gjord anmälan rörande bristen på inkörsportar till en del
fastigheter i staden beslöt Nämnden, att ifrågavarande ärende skulle hvila till något af
Nämndens sammanträden våren 1910.
§ 38.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till Byggnadsnämnden remitterat ett betänkande med
förslag till byggnadsstadga för riket, öfver hvilket förslag Konungens Befallningshafvande i
skrifvelse den 12 juli detta år infordrat Stadsfullmäktiges i Luleå yttrande.
Vid föredragning af detta ärende beslöt Nämnden, att förslaget skulle hvila å
Byggnadsnämndens bord till Nämndens nästa sammanträde, för att Nämndens ledamöter
skulle beredas tillfälle att närmare taga del af förslaget.
Som ofvan
In fidem.
Ragnar Åhlander
Justeradt den 6 Okt 1909.
På Nämndens vägnar
Axel E Fagerlin”

”Protokoll hållet hos Brandstyrelsen den 3 september 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden, Wikberg, Thorslund, Rundblad samt vid protokollet
undertecknad.
§ 1.
Protokollet från föregående sammanträdet lästes och justerades.
§ 2.
Bröts och lästes inkomna anbud å ved och hö. Som under sammanträdet underrättelse ingick
till Styrelsen, att Staden egde ett parti ved, beslöts att uppdraga åt brandchefen att ingå till
Drätselkammaren med förfrågan härom samt om brandkåren kunde få sitt förråd af ved
därifrån och skulle frågan om vedanbudens antagande hvila till nästa sammanträde. Likaså
uppdrogs åt brandchefen att begära upplysningar rörande anbuden å hö och skulle äfven
denna frågas afgörande uppskjutas till nästa sammanträde.
§ 3.
Entledigades Hamnkapten Wolff från att vara kontrollant öfver den ekonomiska förvaltningen
för brandkåren och utsågs därtill Hr Rundblad.
§ 4.
Till inventeringsmän jäml. § 4 sekt 2 i Instruktion för Brandstyrelsen i Luleå utsågs Hrr
Thorslund och Wikberg.
§ 5.
Anmäldes att signalinduktoren blifvit reparerad och återinsatt.
§ 6.
Inlämnades brandchefens förslag på i södra sprutboden befintlig materiel, som borde försäljas,
hvarvid anmäldes att i boden varande öfrig materiel ej finge rum i brandstationens
materielbod och beslöts att öfverlämna förslaget till inventeringsmännen i och för besiktning
af förut icke kasserad materiel.
§ 7.
Lästes ett från Förvaltningen vid V Distriktet inkommet medgifvande att i Hertsö- och
Pilgatornas skärning med järnvägen få nedlägga s.k. slangrännor och uppdrogs åt brandchefen
att inkomma med kostnadsförslag härå.
§ 8.
Anmäldes att vid stentrumma i Bergviken anordning för slanglednings genomdragande
vidtagits, hvilket af styrelsen godkändes.
§ 9.
Rörande en från Asplund vid Renhållningsbolaget inkommen anhållan om ersättning för hans
deltagande i reservkårens utryckningar beslöts, att Asplund skulle anställas vid
reservbrandkåren.
§ 10.
Anmäldes af brandchefen, att han, för att vara säker om att alltid hafva fulltaligt befäl, bland
reservkårens manskap uttagit 12 förmän i stället för 5; att vid utryckning till öfning eller

eldsvåda endast de 5 (högst 6) första likväl tjänstgjorde som förmän samt; att denna anordning
icke medförde någon ökad kostnad, hvilket under sådana förhållanden af styrelsen godkändes.
§ 11.
Beslöts att på nästa års stat upptaga ett anslag till anskaffande af sydvestar och oljekappor åt
reserven samt att ingå till Hrr Stadsfullmäktige med begäran härom.
§ 12.
Anmäldes att en s.k. förhöjningsklots till mek.stegen anskaffats samt antog Styrelsen ett af Hr
Lilja ingifvet anbud å smide till nämnda klots.
§ 13.
Föredrogs brandchefens ansökan om semester fr.o.m. den 15 innevarande september t.o.m.
den 2 nästkommande oktober och beslöts, att bevilja densamma, äfvensom att Hr
Ordföranden enligt eget åtagande under ofvannämnda tid skulle fungera som brandchef med
Hr Wikberg som vice brandchef.
§ 14.
Bifölls t.v. en af brandkorpral Stråhle inlämnad ansökan att med afdrag af hyresersättning få
inflytta i den för brandsergeanten afsedda lägenheten med skyldighet för honom att
fortfarande fullgöra brandsergeantens tjänst, hvad själfva brandkåren beträffar.
§ 15.
Beslöts brandstyrelsen att bifalla en af brandkonst No 9 Rosendahl ingifven ansökan om
tillstånd att få ingå äktenskap samt bosätta sig utom brandstationen i bostad som af
brandstationen i bostad som af brandchefen godkänts, äfvensom att hyresbidrag och
portionsersättning i kontant finge utgå till Rosendahl efter giftermålet.
§ 16.
Beslöts att brandkårens persedelförråd, som nu är inrymdt å vinden ofvanför brandchefens
bostad, skulle flyttas till vinden ofvanför logementen.
Som ofvan
U.Ullman
Justeradt
Axel E Fagerlin.”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 7 september 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Johansson och Santesson.
§ 1.
Föredrogs en skrifvelse från Rektor H.Wallin med tillkännagifvande att han återkallar en af
honom den 3 sistlidne augusti till Drätselkammaren ingifven skrifvelse från änkan Sofia Löf
ang. egoutbyte med staden.
§ 2.
Sedan Elektricitetsverkets Föreståndare inkommit med 2ne särskilda yttranden i anledning af
K.E.Järnströms m.fls ansökan om ökad gatubelysning i Östermalm och Bergviken, beslöt
Drätselkammaren vid ärendets behandling föreslå, att då efter seminariebyggnadernas
fullbordande komme att erfordras ökad gatubelysning i denna del af Östermalm, frågan måtte
uppskjutas för att behandlas i sammanhang med eventuel framställning om gatubelysningens
ordnande i seminariets grannskap.
§ 3.
Från eldaren vid elektricietsverket J.O.Blomqvist hade inkommit en framställning om
löneförhöjning från och me den 1 dennes från 1100 kronor till 1200 kronor per år, till hvilken
framställning verkets Föreståndare uti afgifvet yttrande tillstyrkts bifall, och beslöt Kammaren
att öfverlämna densamma till Herrar Stadsfullmäktige samt för egen del på de af Ingenjör
Bergman anförda skäl förorda framställningen.
§ 4.
Justerades protokollen för sammanträdena den 24 maj, 1 och 15 juni.
§ 5.
Uti ingifven skrifvelse hade Jakob Åström anhållit att Drätselkammaren måtte betala honom
af Vattenledningsstyrelsen påförd kostnad, Kr 32:21, för anordnande af servisledning till
grindstugan; men beslöt Kammaren under hänvisning till förut i ärendet fattadt beslut att afslå
hans anhållan.
§ 6.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af vagnkarlen
K.J.Hult gjord begäran om befrielse från erläggande af 1908 års kommunalutskylder, beslöt
Kammaren efter att i ärendet hafva hört Stadsfogden att på anförda skäl hos Stadsfullmäktige
hemställa, att Stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga ifrågavarande utskylder, utgörande
Kr 78:56, på nästafgifvande afkortningslängd.
§ 7.
Uti till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade e.lokeldaren A.V.Strömberg anhållit om
afkortning af honom påförda kommunalutskylder för år 1908, och beslöt Kammaren efter att
hafva i ärendet hört Stadsfogden att öfverlämna framställningen till Herrar Stadsfullmäktige
med hemställan att Stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga ifrågavarande utskylder,
utgörande Kr 80:11, på nästafgifvande afkortningslängd.
§ 8.
Från Stadsfullmäktiges Ordförande hade till Drätselkammaren för yttrande öfverlämnats en
till Stadsfullmäktige stäld ansökan från Styrelsen för Tekniska skolan härstädes om ett anslag

för år 1910 af 600 kronor för upprätthållande af skolans föreläsningskurser för arbetsklassen
och beslöt Drätselkammaren för sin del tillstyrka bifall till ansökningen.
§ 9.
Föredrogs utdrag af skolrådets protokoll för den 18 sistlidne augusti med hemställan att
Drätselkammaren ville gå i författning om igengjutning af grunden, som genom
Köpmangatans schaktning blottats vid vestra folkskolehuset, och beslöt Kammaren
öfverlämna utdraget till Stadsbyggmästaren för verkställighet af det begärda.
§ 10.
Biföll Kammaren en af Aktiebolaget Luleå Kol- & Materialaffär gjord begäran om anstånd på
grund af storstrejken med fullgörande af kolleveransen till staden till september månad.
§ 11.
Sedan Stadsingeniören uti afgifvet yttrande öfver Gustava Nordbergs ansökan att för
innevarande sommar få arrendera stadens vreta vid allmänna landsvägen i hörnet af vägen till
Charlottendal afstyrkt ansökningen, enär staden själf vore i behof af densamma för
grusupplag, blef ansökningen af Drätselkammaren afslagen.
§ 12.
På därom af Svenska stadsförbundet gjord framställning beslöt Kammaren att utanordna
stadens medlemsafgift för år 1909 till förbundet, utgörande Kr 182:64.
§ 13.
Godkändes en räkning från K.A.Lind å Kr. 7:40 för diverse inventarier till karantänstallet.
§ 14.
Föredrogs och godkändes en räkning från Sofia Johansson å 303 kronor för ved till gamla
rådhuset, men beslöt Kammaren anmoda Vaktmästaren Öström att för framtiden hvarje år i
god tid till Kammaren inlämna uppgift å för rådhuset erforderlig ved, så att Kammaren må
blifva i tillfälle att gå i författning om vedens anskaffande.
§ 15.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af Herr Block väckt
motion om vidtagande af åtgärder för de s.k. grubbornas snara igenfyllande, beslöt Kammaren
att då Hamndirektionen åtagit sig att bekosta igenfyllande af den s.k. Åmansgrubban till den
del, som fölle söder om Södra Strandgatans norra gränslinie, hemställa att frågan i öfrigt
måtte få hvila till den plan för ordnande af södra hamnplanen blifvit af Stadsfullmäktige
faststäld.
§ 16.
Beslöt Drätselkammaren att ingå till Herrar Stadsfullmäktige med hemställan att intill 2% af
under år 1909 inflytande bränvinsmedel måtte ställas till Kammarens disposition för att
användas till befrämjande af nykterhetsverksamheten, anslag till sjukkassor och till
folkbibliotekets läsrumsverksamhet.
§ 17.
Till Drätselkammaren hade Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterat 2ne från Krooks
Petroleum- och Oljeaktiebolag inkomna framställningar att få å bolaget tillhöriga del af vretan
No 715 å Mjölkudden uppföra en fotogenkällare eller, därest detta icke kunde bifallas, att få
utbyta nämnda vreta mot den del af vretan No 598,a som är en bifogad karta vore utmärkt
med D och i areal innehölle 8,856 ar.

Drätselkammaren, som i likhet med Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren icke ansåg
lämpligt att vretan No 715 bebyggdes med en fotogenkällare, beslöt hos Stadsfullmäktige
tillstyrka det framstälda bytesförslaget såsom för staden förmånligast.
Emot detta beslut reserverade sig Herr Burman.
§ 18.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från
Styrelsen för Tekniska skolan om ett anslag af 250 kronor för täckande af den ökade kostnad
för belysning af skolans lokaler under år 1909, som uppstått genom införande af s.k. indirekt
belysning, beslöt Drätselkammaren, att då Kammaren tillstyrkt en förhöjning i anslaget till
tekniska skolan för treårsperioden 1910-1912, hvarigenom äfven statsbidraget sannolikt
komme att afsevärdt förhöjas, för sin del afstyrka ifrågavarande framställning.
§ 19.
Sedan Stadsingenjören meddelat, att den under föregående vinter å stadens skogar huggna och
till instundande vinter tillgängliga vedkvantiteten utgjorde 800 famnar, beslöt
Drätselkammaren att öfverlämna de från stadens styrelser och nämnder inkomna uppgifter å
deras årsbehof till Stadsingenjören för fördelning af den befintliga veden.
Priset på veden bestämdes till 11 kronor per famn för björkveden och 9 kronor för barrveden,
hemkörd till staden, för alla nämnder utom Hamndirektionen, hvilken hade att betala ett pris,
motsvarande de lägsta anbud, som sistlidne vår afgåfvos till Hamndirektionen.
§ 20.
Genom Stadsbyggmästaren hade infordrats anbud å en del erforderliga reparationsarbeten å
brandchefens bostad, hvilka anbud nu brötos och befunnos afgifna af:
B.A.Hellsten (endast snickeriarbetena), lydande å 484 kr
A.Malmström (endast snickeriarbetena), lydande å 395 kr
N.P.Boman (alla arbeten), lydande å 1000 kr.
Kammaren beslöt att uppskjuta frågans behandling till ett kommande sammanträde samt
uppdrog åt Stadsbyggmästaren att under tiden infordra anbud särskildt å målningsarbetena.
§ 21.
Föredrogs protokoll öfver af Stadsingenjören jämte skogvaktaren C.F.Johansson och
jordegaren J.E.Ruth verkstäld värdering af den skada, som åsamkats egarne till de vretdelar,
hvilka intagits för spår till blifvande järnvägsverkstaden vid Notviken, och beslöts att lägga
protokollet till handlingarne.
§ 22.
Beslöt Drätselkammaren uppdraga åt Stadsingenjören att i skrifvelse anmoda
Renhållningsbolaget att inkomma med nytt anbud å gaturenhållningen i staden för
nästkommande period.
§ 23.
Uppdrog Kammaren åt Herr Ordföranden att vidtala lämplig person att kontrollera vid
uppbörden af kommunalutskylder den 14-17 dennes.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 7 september 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Linder, Nygren, Algot Lind och Alfred Larsson.
§ 1.
En från Kommerskollegium ankommen skrifvelse med begäran om uppgift å de svenska
fartyg som under nästföregående år gjort reguliera turer mellan hamnen och andra hamnar
öfverlämnades till t.f. hamnmästaren för anskaffande af erforderliga uppgifter.
§ 2.
Konungens Befallningshafvande i länet hade till Hamndirektionen för afgifvande af
skyndsamt yttrande öfverlämnat en till Konungens Befallningshafvande ankommen skrifvelse
från skeppsmäklaren Ph.W. von Schwerin af innehåll, att enär under senare tiden upprepade
grundstötningar egt rum i Tjufholmssundet i anledning däraf att större stenar under pågående
muddringsarbete rullat ut i inseglingsrännan, Schwerin hemställde, att det måtte åläggas den
firma som handhade muddringsarbetet att hålla farleden i fullt farbart skick.
Tillika föredrogs en skrifvelse till Hamndirektionen från Lotskaptenen Emil Bohm, hvari
hemställdes att Hamndirektionen måtte fortast möjligt vidtaga åtgärder till afhjälpande af de
missförhållanden som uppkomme därigenom att sten och mudder under nu pågående
muddringsarbete utfördes i segelrännan.
Under behandlingen af detta ärende tillstädesvar vid sammanträdet Lotskaptenen Bohm.
Det antecknades till en början, att firman Gunnerson & Elzelingen, som omhänderhade
muddringen i sundet, enligt gällande kontrakt hade skyldighet att under muddringsarbetet
hålla den gamla rännan i farbart skick; äfvensom att firman hittills, då hinder i trafiken kunnat
förmärkas, omedelbart vidtagit åtgärder för hindrets bortskaffande.
Vidare antecknades, att Hamndirektionen efter den senaste af de uti Schwerins skrifvelse
omförmälda grundstötningar, nämligen den 2 i denna månad, låtit företaga ramlodning i
sundet; att därvid minsta påträffade djupet i segelrännan befunnits utgöra 7.12 meter; samt att
efter omförmälda lodning vidtagits åtgärder för aflägsnande ur rännan af större stenar som
under muddringsarbetet blifvit utförda i rännan.
Det officielt angifna djupet i sundet utgör 7.1 meter.
Enär för närvarande muddringsarbetet i sundet afsåge borttagande af den förhöjning i bottnen
som uppkommit mellan den gamla och nya rännan, samt mudderverken under detta arbete
voro förlagda i den nya rännan och arbetade i riktning mot den gamla rännan, ansågs enda
möjligheten till förekommande af de nu anmärkta olägenheterna vara den att under den mörka
delen af dygnet förlägga mudderverken i den gamla rännan på det att muddringen under
denna tid af dygnet måtte kunna ske i riktning mot den nya rännan.
Enär trafiken under den mörka delen af dygnet uppgafs vara af obetydlig omfattning, beslöt
Hamndirektionen därför att under omförmälda del af dygnet d.v.s. från kl. 8 em. till kl. 5 fm.
afstänga sundet för trafik, på det mudderverken under omförmälda del af dygnet måtte kunna
förläggas i den gamla rännan. Firman Gunnerson & Elzelingen skulle underrättas härom med
anmodan att nattetid hålla erforderliga signallantärnor för undvikande af ombordläggning.
Beslutet om sundets afstängande skulle omedelbart delgifvas vederbörande lotsbefäl i och för
detsammas kungörande för sjöfarande. Härjämte skulle Hamndirektionen vidtaga lämpliga
åtgärder för kungörande af den beslutade afstängningen.
§ 3.
Föredrogs tre särskilda räkningar från Drätselkammaren å resp kronor 874:20, 194:85 och
14809:71 utgörande ersättning för planering och makadamisering af sjelfva hamnplanen samt

nödiga förbindelseleder emellan hamnen och staden; och beslöt Hamndirektionen godkänna
räkningarna till betalning under förutsättning att räkningarna attesterades af stadsingeniören
med intyg därom att arbetena ifråga utförts inom hamnplanen eller för åstadkommande af
förbindelseleder emellan hamnen och staden.
§ 4.
t.f. Hamnmästaren aflämnade en af Herrar Otto Linder och Algot Lind afgifven
borgensförbindelse för de medel Herr Larsson i egenskap af t.f. hamnmästare komme att
omhänderhafva intill ett belopp af 5000 kronor.
§ 5.
Uppdrogs åt t.f. hamnmästaren att inkomma
uppvärmningsanordning i hamnens förrådsskjul.

med

kostnadsförslag

Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
P.A.Forssgren”

till

lämplig

”Protokoll hållet hos Brandstyrelsen den 9 september 1909.
Närvarande: Hrr Ordföranden, Wikberg, Thorslund, Rundblad och vid protokollet
undertecknad.
§ 1.
Lästes och justerades protokoll från föregående sammanträde.
§ 2.
Efter fullgjordt uppdrag meddelande brandchefen, att stationen kunde få sitt behof af ved från
Staden för en kostnad af 9 kr:- pr famn för barrveden och 11 kr: pr famn för björkveden fritt
hemkörd, hvilket anbud af styrelsen antogs.
§ 3.
Sedan brandchefen infordrat upplysningar rörande höleveransen, antog styrelsen Melcher
Lindquists anbud å 7,7 öre pr kg, hvilket anbud omfattade hela leveransen (6.000 kg) och
ansågs bättre, såsom varande blandad Klöfver och timotej, än Felix Näsmans, som visserligen
var något billigare, men endast omfattade halfva leveransen (3.000 kg) och utgjordes af ortens
själfvuxna hö.
§ 4.
Efter verkställd besiktning af materiel föreslagen till försäljning uppdrogs åt brandchefen att
hos Drätselkammaren anhålla om nämnda materiels försäljning genom dess försorg.
§ 5.
Uppdrogs åt brandchefen att infordra anbud å för kårens behof erforderliga förnödenheter för
år 1910.
Som ofvan
U.Ullman
Justeradt
Axel E Fagerlin.”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 9 september 1909 kl 11
f.m.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Linder och t.f. hamnmästaren.
Sedan Hamndirektionen vid sammanträde den 7 i denna månad fattat beslut om afgifvande af
yttrande i anledning af en från Konungens Befallningshafvande till Hamndirektionen
remitterad framställning af skeppsmäklaren Th.W. von Schwerin angående inträffade
grundstötningen i Tjufholmssundet, så beslöt nu Hamndirektionen, att innan omförmälda
yttrande expedierades inhämta utlåtanden i ärendet från firman Gunnerson & Elzelingens
anbud härstädes.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin.
Justeradt
J.Forssgren”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 9 september 1909 kl. 5 e.m.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Linder, Nygren och t.f. Hamnmästaren.
Sedan firman Gunnerson & Elzelingen genom sitt ombud härstädes numera afgifvit yttrande i
det ärende hvarom förmäles i Hamndirektionens protokoll vid förut under dagen hållet
sammanträde, så beslöt nu Hamndirektionen att vidhålla sitt vid sammanträdet den 7 denna
månad i detta ärende fattade beslut.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 10 september 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman och Johansson samt Santesson.
§ 1.
Som årets Pröfningsnämnd beslutit att af Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags och
Bergsverksaktiebolaget Frejas beskattningsbara inkomst för år 1909 endast 12 ½% skulle
taxeras i Luleå stad i stället för af taxeringsnämnden beräknade 25%, beslöt Drätselkammaren
att då Kungl. Majt i fråga om 1906 års taxering bestämt att 25% skulle taxering i Luleå stad
och då några ändrade förhållanden sedan dess ej inträdt, som kunde motivera ett frångående af
denna princip för fördelningen, hos Stadsfullmäktige hemställt, att besvär måtte anföras hos
Kammarrätten öfver Pröfningsnämndens ifrågavarande beslut.
§ 2.
Från Stadsbyggmästaren hade inkommit en anmälan att åtskilliga fastighetsegare i
Mjölkudden låtit utan vederbörligt tillstånd uppföra ny- och tillbyggnader å sina fastigheter
därstädes, och beslöt Drätselkammaren att öfverlämna denna anmälan till Stadsfullmäktige för
de åtgärder, hvartill densamma kan föranleda, med hemställan tillika att Stadsfullmäktige till
förebyggande för framtiden af dylika öfverträdelser af gällande föreskrifter ville hos
vederbörande myndighet utverka fastställande af lämpligt vite för den som å Mjölkudden eller
Bergviken utan erhållet tillstånd verkställer ny- eller tillbyggnader.
§ 3.
Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med yttrande öfver Vaktmästaren H.Öströms begäran
om en del reparationsarbeten uti hans boställslägenhet, beslöts att med reparationerna skulle
få anstå till nästa år.
§ 4.
Sedan Stadsbyggmästaren uti afgifvet yttrande öfver grönsakshandl. C.T.Petterssons begäran
om att få diskskifvor af marmor till den af honom förhyrda butik i saluhallen meddelat att
kostnaden för anbringande af dylika skifvor skulle gå till minst 300 kronor, beslöt Kammaren
att hans begäran f.n. ej skulle till någon åtgärd föranleda.
§ 5.
Biföll Kammaren en af Föreståndarinnan för flickskolan gjord framställning om tapetsering
och målning af f.d. föreståndarinnans kök för en beräknad kostnad af högst 100 kronor, och
uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att låta verkställa arbetet.
§ 6.
Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med yttrande öfver en af Frida Burström gjord
framställlning om utökning af hennes lokal i stadshuset med en del af raksalongen, beslöt
Kammaren, att då frågan om ökade lokaler för stadens myndigheter ännu ej är afgjord,
framställningen f.n. ej skulle till någon åtgärd föranleda.
§ 7.
Uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att uppgöra förslag till afdelande af f.d. bokhandelslokalen i
stadshuset uti en mindre butik och 2 rum samt att infordra anbud å den sålunda afdelade
lägenheten.

§ 8.
Föredrogs 2ne inkomna anbud å en del målningsarbeten å brandchefens bostad, nämligen från
J.A.Nilsson, lydande å 435 kronor
Oskar Olsson, lydande å 457 kronor 29 öre;
Kammaren beslöt att uppdraga åt Herrar Baudin och Johansson att undersöka lägenhetens
behof af reparationer.
§ 9.
Från Brandchefen hade inkommit uppgift å en del kasserade inventarier, ämnade att försäljas,
och uppdrog Kammaren åt Stadsbyggmästaren att låta å auktionskammaren försälja desamma
i samband med en del andra kasserade inventarier, om hvilkas försäljning han förut erhållit
bemyndigande.
§ 10.
Från arbetaren F.J.Palm hade inkommit en begäran om ersättning för skada till följd af
olycksfall, som drabbat honom den 4 sistl. augusti under arbete å Repslagaregatan, men sedan
Stadsingenjören upplyst, att sökanden vid olycksfallet icke var anstäld i stadens tjänst utan
hos grundläggaren C.A.Jansson, hvilken på entreprenad utförde arbetet för stadens räkning
och hvilken alltså enligt lag är ersättningsskyldig för olycksfallet, blef framställningen af
Kammaren afslagen.
§ 11.
På framställning af arbetaren C.A.Dahlström beviljade Kammaren honom Kr 5:58 i ersättning
för läkarevård och medicin för en skada, som drabbat honom under arbete i stadens tjänst.
§ 12.
Bestämde, att Gamla Karleby exportandelslag, som haft karantänsstallet till sig upplåtet för
sommaren, skulle erlägga en afgift i ett för allt af 300 kronor för sommaren på grund af den
korta tid bolaget användt stallet, dock under vilkor att afgiften erlägges innan den 1 oktober.
§ 13.
Uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att taga reda på och inkomma med uppgift å den ungefärliga
kostnaden för uppvärmning af de till Frimurarne upplåtna lokaler i stadshuset i och för deras
sammanträden.
§ 14.
Som hyreskontrakt med Utskänkningsbolaget går till ända den 1 instundande oktober, beslöt
Kammaren att det skulle förnyas endast på det vilkor att bolaget ansvarar för värmekostnaden
äfven för de åt källarmästare Dahné upplåtna lokaler.
§ 15.
Från Abr.Brännström hade inkommit en framställning att Drätselkammaren måtte betala
kostnaden för läggning af en kloakbrunn å hans fastighet No 286, hvilken varit nödvändig för
vattnets aflopp från tomten, enär dåvarande Stadsbyggmästaren Smith utstakat grunden till
hans gård orätt, men som ej visat blifvit, att Stadsbyggmästaren härvid förfarit felaktigt,
kunde framställningen ej af Kammaren bifallas.

§ 16.
Föredrogos och godkändes följande räkningar:
från 1ste landtmätaren H.K.Brännström å Kr 129:25 för renovation af kartor öfver staden
m.m.
från Landsfiskalen S.A.Eckhell å Kr 37:08 för lagning af stadens vägskiften inom Neder
Luleå socken.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 13 September 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Johansson, Burman och Santesson.
§ 1.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 25 sistlidne februari uppdragit åt Drätselkammaren
att i och för ifrågasatt inköp af fastigheten No 474 eller den s.k. Bodellska kyrkan verkställa
utredning rörande den å fastigheten befintliga grustillgången samt byggnadernas nuvarande
skick, samt Drätselkammaren uppdragit åt en särskild kommitté att verkställa denna
utredning, hade nu kommittén till Kammaren inkommit med berättelse öfver utredningen,
hvarjämte kommittén föreslagit inköp af fastigheten för ett pris af 25.000 kronor med rätt för
säljaren att hyresfritt få bebo den af honom nu innehafda lägenheten i fastigheten om 5 rum
och kök under ett eller högst 2 år samt med skyldighet att afstå från alla ersättningsanspråk
mot staden på gr. af Residensgatans afschaktning.
Drätselkammaren beslöt att öfverlämna kommitténs utredning till Stadsfullmäktige med
tillkännagifvande att fastighetens egare förklarat sig ej kunna sätta priset lägre än 26.000
kronor med ofvan angifna vilkor samt att han ej stode vid detta anbud längre än till den 1
instundande oktober. För egen del ansåg Drätselkammaren för undvikande af en osäker
process, hvilken med största sannolikhet komme att medföra ersättningsskyldighet till ej
obetydliga belopp, lämpligast att inköpa fastigheten, dock ej till högre belopp än 25.000
kronor eller det värde, till hvilket kommittén i sin utredning kommit, samt under föreslagna
vilkor.
Därest köp kommer till stånd ville Drätselkammaren hemställa, att af köpeskillingen ett
belopp af 528 kronor, motsvarande lösen för den del af Sandviksgatan, som ingår i
fastigheten, tages ur donationsjordsfonden, samt att återstoden tages dels ur fastighetsfonden,
som nu uppgår till cirka 14000 kronor, dels ur bränvinsmedelsfonden.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektonens i Luleå sammanträde den 14 september 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, K.A.Lind, Linder och Alfr.Larsson.
§ 1.
Justerades protokollens för sammanträdena den 6 och 13 juli samt 10, 14, 20 och 29 sistlidne
augusti.
§ 2.
På förekommen anledning beslöt Hamndirektionen höja brandförsäkringen för vaktstugan å
Tjufholmen till 2.000 kronor.
§ 3.
Beslöt Hamndirektionen godkänna räkningar å läkarevård samt medicin till hamnservisen
K.Friberg, enär Friberg i tjänsten ådragit sig den åkomma hvarför läkare anlitats, och
medicinen inköpts.
§ 4.
Beslöt Hamndirektionen godkänna en räkning från hamnservisen Friberg å stroppar till
lyftkranen, hvilka af Friberg öfverlåtits å Hamndirektionen.
§ 5.
I anledning af framställning från tulluppsyningsmannen C.A.Håkansson beslöt
Hamndirektionen att låta inleda elektrisk belysning i södra Tullvaktstugan, och uppdrogs åt
t.f. hamnmästaren att föranstalta härom.
§ 6.
Enär ett flertal personer anmält sig såsom sökande till hamnmästarebefattningen, oaktadt
befattningen icke förklarats till ansökan ledig, uppdrogs åt sekreteraren att underrätta de
sökande därom, att befattningen ännu icke vore till ansökan ledig.
§ 7.
En skrifvelse från firman Gunnerson & Elzelingen angående de inträffade grundstötningarna i
Tjufholmssundet lades till handlingarna.
§ 8.
Uppdrogs åt t.f. hamnmästaren att anskaffa ett skopankare af tillräcklig storlek till flytbojen
utanför södra kajen.
§ 9.
I anledning af förfrågan af t.f. hamnmästaren angående debitering af platshyra för
Grosshandlaren W.Jägers tjärupplag å södra kajen beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f.
hamnmästaren att uppmärksamma Herr Jäger å gällande bestämmelser angående förhyrande
af områden inom hamnplanen samt anmoda Herr Jäger att uppgifva, hur stor plats han
önskade hyra för tjärupplaget i fråga.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 16 september 1909.
Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, Wahlgren, Ljungberg,
Nordström, Thurfjell, Palmér, Brändström, Aurén, Sven-Nilsson, Segerstedt, Block, Isakson,
Santesson, Håkansson, Carlgren, Linder, Sandlund, Lindquist, Lind, Bergman och Baudin,
hvaremot såsom frånvarande antecknades Herr vice Ordföranden samt Herrar Grafström,
Lundmark, Melkerson, Westerberg, Schultz och Burman, af hvilka Herr vice Ordföranden
samt Herrar Grafström, Melkerson och Burman icke med kallelse anträffats, samt Herr
Schultz på grund af tjänsteresa varit förhindrad att infinna sig å sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Block och Carlgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 21 innevarande
september kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Fullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktige sammanträde den 19 sistlidne augusti förda protokoll.
§ 3.
Hos Stadsfullmäktige hade Luleå lägre Tjänstemannaförening gjort framställning, att då
frågor, som rörde nämnda förenings medlemmar förekomme till behandling hos Herrar
Stadsfullmäktige, tillfälle måtte beredas föreningen att yttra sig öfver dylika frågor, innan de
af Stadsfullmäktige afgjordes.
Vid föredragning af detta ärende hade Beredningsnämnden, hemställt, att Herrar
Stadsfullmäktige måtte besluta att lägga framställningen till handlingarne.
Beredningsnämndens hemställan bifölls af Herrar Fullmäktige.
§ 4.
Föredrogs en afsägelse af Folkskoleinspektören Johannes Sunneman af uppdraget att vara
ledamot i kommittén för uppgörande af förslag till ny fattiggårdsbyggnad i Luleå, hvarefter,
med anledning däraf att flera ledamöter i kommittén afflyttat från orten, Herrar Fullmäktige,
på hemställan af Beredningsnämnden, beslöto att ärendet skulle remitteras till
Fattigvårdsstyrelsen för afgifvande af förslag i ämnet.
§ 5.
Telefonreparatören S.A.Rutqvist hade anhållit om afkortning af ett belopp af kr. 131:74,
kommunalutskylder för år 1908, som påförts honom på grund däraf, att hans taxeringsbara
inkomst för nämnda år upptagits till kronor 2,410:22 i stället för kr. 1,160:25.
Taxeringsnämndens ordförande, som hört i ärendet hade meddelat, att orsaken till, att
Rutqvist blifvit upptaxerad, på sätt som skett, varit själfförvållad, så till vida att Rutqvist i
ingifven deklaration, utan yrkadt afdrag, uppgifvit sin beskattningsbara inkomst till kr.
2,410:22. Då emellertid denna uppgift visat sig vara felaktig och med all säkerhet tillkommit
af rent misstag hade taxeringsnämndens ordförande ansett, att Stadsfullmäktige borde i detta
fall taga hänsyn till den gjorda framställningen.
Drätselkammaren, som jämväl hörts i ärendet, hade förordat bifall till framställningen, enär
styrkt blifvit, att Rutqvists under år 1907 uppburna dagtraktamenten, hvilka rätteligen ej bort
beskattas, blifvit inräknade uti hans för år 1908 fastställda inkomsttaxering.

Beredningsnämnden hade vid föredragning af ärendet hemställt, att Herrar Fullmäktige måtte
medgifva, att Rutqvist för ifrågavarande år finge erlägga utskylder till Luleå stad efter en
beräknad inkomst af kr. 1,160:25 med lagstadgadt afdrag.
Herrar Fullmäktige biföllo Beredningsnämnden ifrågavarande hemställan.
§ 6.
Herr Isaksons, hos Stadsfullmäktige väckta motion därom, att stadens skogvaktare måtte
anställas som tillsyningsman öfver renhållningen å inom staden och i dess grannskap
befintliga skogbevuxna platser vägar och dylikt blef af Herrar Fullmäktige återremitterad till
Drätselkammaren.
§ 7.
Uti afgifvet yttrande öfver en af Nykterhetsfolkets Sjukkassas afdelning n:r 26 hos
Stadsfullmäktige gjord ansökning om ett hyresbidrag för innevarande år af 50 kr. hade
Drätselkammaren tillstyrkt beviljandet af ett hyresbidrag af 30 kr., för hvilket belopp
föreningen ansetts kunna erhålla erforderlig lokal.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto i anledning häraf Herrar Fullmäktige att bevilja
Nykterhetsfolkets Sjukkassas afdelning n:r 26 ett hyresbidrag för innevarande år af 30 kronor.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktiges Herr Ordförande till Drätselkammaren anmält, att en del i staden
bosatta arbetare hos honom anhållit, att som de vore utan arbete och utan medel till uppehälle
för sig och sina familjer, arbete genom stadens försorg måtte beredas dem under den närmaste
tiden, hade Kammaren, efter att hafva i ärendet hört Stadsingeniören, åt de arbetslöse anvisat
följande arbete:
1:o) upprensning af dikena utefter landsvägen till Notviken, hvilket arbete beräknades kräfva
8 á 10 man under en veckas tid;
2:o) brytning och nödtorftig schaktning af körväg till seminariebyggnaden i Pilgatan, hvilket
arbete beräknades ge sysselsättning åt 12 man i 8 á 10 dagar;
3:o) afschaktning af Repslagaregatan, hvilket arbete inginge uti de för året till utförande
bestämda gaturegleringsarbeten.
Till de i mom. 1 och 2 omförmälda arbeten hade Drätselkammaren anslagit ett belopp af högst
700 kr., men då dessa arbeten ej voro för staden nödvändiga, hade tillika bestämts, att
aflöningen per dag ej finge sättas högre än kr. 2:50 eller motsvarande pris för ackordsarbete.
Nu hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit, att Stadsfullmäktige måtte godkänna
de sålunda vidtagna åtgärderna, och biföllo Herrar Fullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, denna Drätselkammarens framställning.
§ 9.
Hos Läroverksbyggnadskommittén hade dess sekreterare, läroverksadjunkten Thure Wigert,
gjort framställning, att kommittén ville hos Stadsfullmäktige utverka ett arvode åt honom af
300 kr. för den tid, han tjänstgjort som kommitténs sekreterare.
Denna framställning hade Läroverksbyggnadskommittén öfverlämnat till Stadsfullmäktige
och, under vitsordande att Wigert tjänstgjort som Läroverksbyggnadskommitténs sekreterare
från och med den 29 januari 1907 till den 14 juni innevarande år, under hvilken tid
Kommittén hållit 67 sammanträden, tillstyrkt anvisandet af arvodet ifråga.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, med 17 röster mot 6, att till Wigert för hans ifrågavarande uppdrag
utbetala ett arvode af 300 kronor.

§ 10.
Till Stadsfullmäktige hade nu Organisationskommittén inkommit med betänkande och förslag
ifråga om omorganisation af stadens förvaltning, och beslöto Herrar Fullmäktige i anledning
häraf, att handlingarna i ärendet skulle befordras till trycket och därefter remitteras till
Magistraten samt en hvar af stadens nämnder äfvensom Luleå lägre Tjänstemannaförening
och Luleå Köpmannaförening med begäran, att de ville inom tre månader efter delfåendet, till
Stadsfullmäktige afgifva utlåtande i saken.
På enahanda sätt skulle förfaras med dels Luleå lägre Tjänstemannaförenings hos
Stadsfullmäktige gjorda framställning, att all i stadens tjänst anställd betjäning vid
sjukdomsfall måtte komma i åtnjutande af fri läkarevård och medicin samt, om så erfordrades,
fri lasarettsvård, dels ock samma förenings framställning om beredande af semester för
stadens lägre tjänstemän.
§ 11.
Stadsfullmäktige beslöto att till kommande sammanträde bordlägga ett till behandling denna
dag föreliggande ärende rörarnde afgifvande af yttrande öfver af Magistraten upprättadt
förslag till auktionskammarreglemente.
§ 12.
Vid sammanträde den 13 juli 1908 hade Stadsfullmäktige beslutit att till
Organisationskommittén remittera de förslag till förändringar i Drätselkammarens bokföring,
som revisorerna af stadens räkenskaper för år 1907 till Stadsfullmäktige afgifvit.
I afgifvet yttrande häröfver hade Organisationskommittén med instämmande i de revisorernas
förslag, som ginge ut på förändringar till det bättre i stadens räkenskaper, endast hänvisat till
de grunder i detta hänseende, som innefattades i Organisationskommitténs nu afgifna förslag
till anordnande af ett drätselkontor med hufvudsaklig uppgift, att där kunna sammanföra
stadens samtliga räkenskaper till ett gemensamt bokslut.
I anledning häraf beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att lägga
ärendet till handlingarna.
§ 13.
I enlighet med hvad Drätselkammaren föreslagit samt Beredningsnämnden hemställt biföllo
Herrar Fullmäktige en framställning från Stadsingeniören om erhållande af ett anslag af kr.
108:20 för bevistande af kommunal-tekniska föreningens årsmöte i Hernösand den 3-5 juli
innevarande år.
§ 14.
Sedan Hamndirektionen uti afgifvet yttrande öfver Ångfartygsföreningens Aktiebolags hos
Stadsfullmäktige gjorda framställning, att muddringsafgifterna för bolagets ångare
’Haparanda’ för innevarande seglationsår måtte bestämmas till 260 kr., tillstyrkt bifall till
ansökningen, biföllo Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden,
framställningen.
§ 15.
Hos Stadsfullmäktige hade aflidne rådmannen N.Svedins änka Sigrid Svedin anhållit att
komma i åtnjutande af en årlig pension af 800 kr.
I häröfver afgifvet yttrande hade Drätselkammaren, då änkefru Svedins ekonomiska ställning
icke ansågs vara sådan, att hon vore i behof af pension, afstyrkt bifall till framställningen.
Vid ärendets föredragning afslogo Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden,
ansökningen.

§ 16.
Med anledning däraf att Leo Ruuths Boktryckeri, som under se senare åren verkställt
tryckning af Stadsfullmäktiges protokoll med bilagor, begärt förhöjning i den härför utgående
ersättning, hade Stadsfullmäktige uppdragit åt Drätselkammaren att infordra anbud å
förenämnda arbete.
Dylika anbud hade därefter till Kammaren inkommit från Leo Ruuths Boktryckeri samt från
Luleå Boktryckeriaktiebolag, hvarefter Drätselkammaren till Stadsfullmäktige öfverlämnat
anbuden med förordande af antagande af det af Leo Ruuths Boktryckeri afgifna lydande å en
ersättning af 25 kr. per tryckark för Stadsfullmäktiges protokoll och 12 kr. 50 öre för
Beredningsnämndens protokoll, tryckt i spalt i en upplaga af 60 exemplar, samt med 50
procents förhöjning för tabeller och dylikt och med samtliga protokoll tryckta i de format,
som Svenska stadsförbundet önskat.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att antaga det af Drätselkammaren förordade anbudet, att i öfrigt
tillämpas sedan nu gällande kontrakt, hvilket vore uppsagdt, upphört att gälla och nytt
kontrakt upprättats, men skulle formatet å trycket under detta år bibehållas vid det
förutvarande.
§ 17.
Såsom yttrande öfver ett från Robertsviks Ångsåg,, Wiklund & Sjödin, inkommet förslag till
ägoutbyte med staden hade Drätselkammaren till Stadsfullmäktige öfverlämnat ett så lydande
protokollsutdrag:
’Utdrag af protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 6 juli 1909.
§ 7.
Från Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterats en från Robertsviks
Ångsåg Wiklund & Sjödin inkommen framställning om sådan ändring i och sådant tillägg till
det af Stadsfullmäktige den 26 november 1906 beslutade ägoutbyte, att det fullständiga
bytesaftalet mellan staden och firman erhåller följande lydelse:
’Firman afstår till staden följande vretor och vretdelar nämligen:
N:o 66 om 1,428,0 kv.-meter eller 16,200 kv.-fot
N:o 66a om 432,0 kv.-meter eller 4,900 kv.-fot
N:o 67 om 387,9 kv.-meter eller 4,400 kv.-fot
N:o 68 om 387,9 kv.-meter eller 4,400 kv.-fot
N:o 69 om 546,5 kv.-meter eller 6,200 kv.-fot
N:o 70 om 2,300,8 kv.-meter eller 26,100 kv.-fot
N:o 71 om 6,061,5 kv.-meter eller 68,763 kv.-fot
af tillhopa 11,544,6 kv.-mtr eller 130,962 kv.-fot
Luleå stad afstår till Robertsviks Ångsåg:
af vretan N:o 132 288,0 kv.-meter eller 3,267 kv.-fot
af vretan N:o 612 3,996,8 kv.-meter eller 45,340 kv.-fot
vattenområde utanför vretan N:o 612 5,180,0 kv.-meter eller 107,369 kv.-fot
tillhopa 9,464,8 kv.-meter eller 107,369 kv.-fot
För skillnaden i areal mellan den mark firman afträder och den mark firman erhåller – 2,079,4
kv.-meter eller 23,593 kv.-fot – betalar staden en mellangift af kr. 330,30, beräknad till 10
procent af zonvärdet 14 öre per kv.-fot.’

Sedan Drätselkammaren öfver detta bytesförslag låtit höra Stadsingeniören och
Hamndirektionen samt särskildt utsedda kommitterade, beslöt Drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till detsamma med följande villkor:
I. Firman erkänner stadens äganderätt till vattenområdet utanför det till industri afsedda
kvarter, inom hvilket det tillbytta området är beläget;
II. Firman tillerkännes rätt att, till dess staden behöfver det, mot en årlig hyra af 150 kr. nyttja
det område, som afstås till staden, och rätt att utan afgift under 30 års tid få till brädgård
aptera och använda det grunda vattenområdet intill 5 fots djup utanför sitt område, dock icke
till större bredd än 55 meter utanför landsområdets å karten markerade yttergräns och under
villkor att utfyllningen mot hamnen begränsas med timrad kita eller sådan skoning, som bildar
en kajlinie, och hindrar fyllningen från att skrida ut i hamnen. Om utfyllningen kommer att
bestå af spink, bör densamma täckas med ett jordlager af minst 0,3 meters mäktighet. Efter
trettioårsperiodens utgång bör utfyllningen tillfalla staden utan ersättning:
III. Firman erhåller rätt att utan afgift under samma tid för sina pråmar och timmerflottor, i
samman utsträckning som hittills, använda vattenområdet utanför i mom. II nämnda område,
dock så att ej hinder uppstår för trafiken till stadens karantänstall;
IV. Staden erhåller rätt att genom servitutsinteckning med första förmånsrätt trygga sin rätt att
begagna och för tillsyn och underhåll äga nödigt tillträde till en å vretan befintlig, staden
tillhörig afloppsledning. Skulle densamma under trettioårsperioden behöfva förlängas för att
nå ut genom blifvande utfyllning, utföres detta arbete genom stadens försorg, men åligger det
innehafvaren af Robertsviks Ångsåg att bekosta denna förlängning;
V. Den firman i mellangift tillkommande summan afräknas å det belopp firman har att betala i
donationsjordslösen och rättegångskostnader.
Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:
Axel Baudin.
A.Holm.’
Efter föredragning häraf biföllo Herrar Fullmäktige, på Beredningsnämndens hemställan,
Drätselkammarens förslag i ärendet.
§ 18.
Hos Stadsfullmäktige hade styrelsen för Tekniska skolan härstädes anhållit om ett årligt
anslag till skolan för treårsperioden 1910-1912 af 2,500 kr., hvaraf 700 kr. skulle anses guldna
genom upplåtandet af de lokaler staden anvisat skolan.
Drätselkammaren hade i afgifvet yttrande öfver ansökningen tillstyrt bifall till densamma på
så sätt, att samma kontanta bidrag som förut – 1,500 kr. – beviljades samt att återstående
1,000 kr. beräknades såsom hyra för de af staden till skolan upplåtna lokalerna.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige med 15 röster mot 8, att för
treårsperioden 1910-1912 till Tekniska skolan härstädes dels upplåta de lokaler, hvaröfver
skolan nu förfogade, och hvilka måste anses motsvara ett anslag af 800 kr. om året, dels ock
anvisa ett kontant anslag af 1,700 kr. om året för hvartdera af nyssnämnda år.
Tillika uppdrogo Stadsfullmäktige åt Styrelsen för Tekniska skolan att hos Kungl. Maj:t å
Stadsfullmäktiges vägnar göra underdånig framställning om statsbidrag till skolan för
ofvanangifna period.
§ 19.
I öfverensstämmelse med hvad Drätselkammaren i afgifvet yttrande öfver en af Herr Block
väckt motion om anordnande af telefon i Stadsfullmäktige lokaler, föreslagit, samt
Beredningsnämnden hemställt, afslogo Herrar Fullmäktige motionen.

§ 20.
Efter föredragning af en till elektricitetsverkets föreståndare ingifven och af Drätselkammaren
till Stadsfullmäktige öfverlämnad ansökning från J.M.Nilssons Elektriska Byrå i Umeå
omrättighet till utförande af installationer med anslutning till Luleå stads elektricetetsverk
beslöto Herrar Fullmäktige, i likhet med hvad Drätselkammaren föreslagit samt
Beredningsnämnden hemställt, att bifalla ansökningen.
§ 21.
Genom Aktiebolaget Carl Brandfors Järn- och Maskinaffär hade Nitroglycerinaktiebolaget i
Stockholm inkommit till Drätselkammaren med begäran om upplåtelse af plats på södra sidan
af Hertsöberget för uppförande af en dynamitkällare.
Läget för den blifvande dynamitkällaren fanns närmare angifvet å en ansökningen bilagd
karta.
Ansökningen hade af Drätselkammaren öfverlämnats till Stadsfullmäktige med hemställan om
upplåtelse till sökandebolaget på femtio års tid af den föreslagna platsen, som i vidd innehöll
omkring 2 ar, på följande villkor:
att karta öfver området på sökandebolagets bekostnad med noggrant angifvande af gränserna
upprättades;
att arrendet bestämdes till sjuttiofem (75) kr. för hela arrendetiden samt af sökandebolaget
erlades omedelbart efter erhållet tillstånd till dynamitkällarens användande för ändamålet;
att nödig sten och jord för uppförande af källaren och därtill hörande vall, finge tagas å
stadens mark efter anvisning af stadsingeniören och mot vanlig afgift; samt
att den ersättning, som af Bensby byamän möjligen kunde komma att fordras för användning
af vägen till dynamitkällaren, därest byamännen kunde visa sig äga uppbära dylik afgift,
skulle betalas af bolaget.
Beredningsnämnden hade vid ärendets behandling föreslagit att Herrar Fullmäktige måtte
bifalla, hvad Drätselkammaren sålunda hemställt, äfvensom förklara, att Stadsfullmäktige ej
hade något att erinra mot anläggandet af en dynamitkällare å området ifråga.
Beredningsnämndens förevarande förslag bifölls af Herr Stadsfullmäktige.
§ 22.
I öfverensstämmelse med hvad Drätselkammaren föreslagit samt Beredningsnämnden
hemställt, biföllo Herrar Fullmäktige en af O.Åhrström hos Drätselkammaren gjord
framställning om tillstånd att få tillbygga boningshuset å hans vreta n:ris 248-250 å
Mjölkudden, i öfverensstämmelse med åberopad ritning.
§ 23.
Med anledning af en från Statens Järnvägar gjord framställning om framdragande af
servisledning från stadens vattenledningsnät till Statens Järnvägars område för inledande af
vatten till järnvägens boställshus å Svartholmen samt med hänsyn till den afsevärda årliga
inkomst (omkring 350 kr.), som i första hand kunde beräknas uppkomma för vattenverket
genom blifvande vattenkonsumtion i angifna boställshus, hade Vattenledningsstyrelsen vid
sammanträde den 28 juli 1909 beslutit, att under innevarande år låta framdraga stadens vattenoch afloppsledningar i Prästgatan omkring 60 meter fram till Lotsgatan, för en beräknad
kostnad af 800 kr.
Detta beslut hade Vattenledningsstyrelsen underställt Stadsfullmäktiges godkännande.
Efter
hemställan
af
Beredningsnämnden
godkände
Herrar
Fullmäktige
Vattenledningsstyrelsens ifrågavarande beslut.

§ 24.
Af Stadsingeniören uppgjord berättelse öfver arbeten verkställda under år 1908 vid Luleå
stads vatten- och afloppsledning m.m., som af Vattenledningsstyrelsen öfverlämnats till
Stadsfullmäktige, beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att
lägga till handlingarne.
§ 25.
Byggnadsnämnden hade underställt Stadsfullmäktiges pröfning en af J.A.Nilsson hos
Nämnden gjord ansökning om tillstånd att påbygga och reparera boningshuset å fastigheten
n:o 253 här i staden, enär byggnaden vore delvis belägen å område, som enligt gällande
stadsplan afsetts till utvidgning af Köpmangatan.
Sedan Drätselkammaren hörts i ärendet beslöto Herrar Fullmäktige att förklara sig icke hafva
något att erinra mot utförandet af ifrågavarande påbyggnads- och reparationsarbete, dock
endast under förutsättning att de af Nilsson i ansökningen staden gjorda erbjudanden
verkligen komme staden till godo.
Mot detta beslut anmälde Herr Santesson sin reservation.
§ 26.
I enlighet med hvad Drätselkammaren i afgifvet yttrande föreslagit som Beredningsnämnden
hemställt beslöto Herrar Stadsfullmäktige att bevilja Tekniska skolan härstädes ett anslag för
år 1910 af 600 kronor i och för anordnande af föreläsningskurser för arbetareklassen.
§ 27.
Till Drätselkammaren hade ingifvits en framställning från Krooks Petroleum & Olje
Aktiebolag, hvilket erhållit Konungens Befallningshafvandes i länet medgifvande att å
bolagets ägande andel af vretan n:o 715 å Luleå stads donationsjord inrätta upplag af eldfarlig
olja af andra klass, om tillstånd att å nämnda område uppföra en oljekällare i enlighet med
åberopad ritning.
Sedan härefter till bolagets kännedom kommit, att en kommitté tillsatts i och för reglerandet
af Mjölkudden väster om järnvägen, och bolaget i anledning häraf fattat tvifvel, huruvida
bolaget nu kunde erhålla tillstånd att på angifvet sätt bebygga berörda vretdel, hade bolaget
till Drätselkammaren inkommit med framställning att, under förutsättning att Konungens
Befallningshafvandes tillstånd till oljeupplagets föreläggande dit kunde erhållas,
Stadsfullmäktige måtte bevilja bolaget ett byte mellan först angifna vretdel och ett å
ansökningen bifogad karta med D utmärkt område af vretan n:o 598 a, i vidd utgörande 885,6
kvm. Äfvensom medgifva oljekällarens uppförande där.
Dessa framställningar hade Drätselkammaren öfverlämnat till Stadsfullmäktige, därvid
Kammaren, som ansett det mindre lämpligt, att vretan n:o 715 bebyggdes med en oljekällare,
tillstyrkt det af bolaget sökta ägoutbytet.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige att under den af bolaget angifna
förutsättningen bevilja ägoutbytet ifråga samt meddela sökandebolaget tillstånd att å angifna
området af vretan n:o 598 a uppföra en oljekällare i öfverensstämmelse med den åberopade
ritningen.
§ 28.
Hos Läroverksbyggnadskommittén hade framhållits nödvändigheten af att till skydd mot dagoch regnvattens nedträngande i nya läroverksbyggnadens undergrund och för betryggande af
byggnadens framtida bestånd stensättning kring byggnaden snarast möjligt blefve utförd. I
anledning häraf hade Läroverksbyggnadskommittén infordrat anbud å ifrågavarande
stensättnings utförande såväl med fältsten som med nubbsten. De lägst afgifna anbudet

utgjorde, för sättning med fältsten kr. 209:80 och för sättning med nubbsten kr. 474:40. Under
förordnande af nubbstenssättning, enär dylik medförde betydliga fördelar framför sättning
med fältsten, hade härefter Läroverksbyggnadskommittén anhållit, att Herrar Fullmäktige för
anbringande af nubbstensättning kring läroverksbyggnaden ville anslå ett belopp af kr.
474:40.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige Läroverksbyggnadskommitténs framställning.
§ 29.
Karl Dahlén hade gjort framställning om ersättning för skada, som staden tillfogat hans
fastighet n:o 474 här i staden genom verkställd nedgräfning af Residensgatan, eller ock att
staden skulle för visst pris inköpa fastigheten. I och för det sålunda ifrågasatta inköpet af
berörda fastighet hade Stadsfullmäktige genom beslut den 25 februari detta år anmodat
Drätselkammaren att verkställa utredning rörande den å fastigheten befintliga grustillgången
samt byggnadens nuvarande skick. Verkställandet af denna utredning hade Drätselkammaren
öfverlämnat till en särskild kommitté, hvilken nu rörande utredning inkommit med yttrande,
däruti kommittén föreslagit inköp af fastigheten för ett pris af 25,000 kronor med rätt för
säljaren att hyresfritt få bebo den af honom nu innehafda lägenheten i fastigheten om 5 rum
och kök under ett eller högst två år samt med skyldighet att afstå från alla ersättningsanspråk
mot staden på grund af Residensgatans afschaktning.
Med öfverlämnande af kommitténs utredning i ärendet hade Drätselkammaren tillkännagifvit
att enligt inhämtade upplysningar fastighetens ägare icke kunde sätta priset å fastigheten lägre
än 26,000 kronor, med ofvangifna villkor, äfvensom att han ej vidhölle detta sitt anbud för
längre tid än till den 1 nästa oktober. För egen del hade Kammaren uttalat såsom sin åsigt, att
för undvikande af en osäker process, hvilken med största sannolikhet komme att för staden
medföra ersättningsskyldighet till ej obetydliga belopp, det vore lämpligast att inlösa
fastigheten, dock ej till högre pris än 25,000 kronor eller det värde, till hvilket kommittén i sin
utredning kommit, samt under föreslagna villkor.
Vidare hade Drätselkammaren föreslagit, att, om köp komme till stånd, af köpeskillingen ett
belopp af kr. 528, motsvarande lösen för den del af Sandviksgatan, som inginge i fastigheten,
skulle tagas ur donationsjordsfonden, samt att återstoden skulle bestridas med medel dels ur
fastighetsfonden, som, för närvarande uppginge till omkring 14,000 kronor och dels ur
bränvinsmedelsfonden.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden,
att inköpa fastigheten i fråga för det af Dahlén fordrade priset 26,000 kronor, men att i
anseende därtill att för närvarande ej kunde afgöras, huru snart staden för grustag eller annat
ändamål behöfde taga fastigheten fullt i anspråk, säljaren skulle berättigas att hyresfritt kvarbo
i den af honom nu brukade lägenheten endast under ett år från den 1 nästa oktober, allt mot
skyldighet att afstå från alla ersättningsanspråk på staden.
Tillika beslöt Herrar Fullmäktige, att köpeskillingen skulle likvideras, på sätt
Drätselkammaren föreslagit.
§ 30.
I öfverensstämmelse med hvad Drätselkammaren på framställning af eldaren vid
elektricitetsverket J.O.Blomqvist om löneförhöjning från och med den 1 innevarande
september föreslagit och Beredningsnämnden hemställt, beslöto Herrar Fullmäktige, att
bevilja Blomqvist en löneförhöjning från nämnda dag från 1,100 till 1,200 kronor om året.

§ 31.
För yttrande hade till Drätselkammaren öfverlämnats en till Stadsfullmäktige inkommen
framställning från Fattigvårdsstyrelsen om rätt att få öfvertaga det å tomt n:o 1 i kvarteret
Asken kvarstående boningshus för att flytta detsamma in på fattiggårdens område äfvensom
om ett anslag för ändamålet af högst 5,500 kronor, att tagas af de hos Drätselkammaren
innestående brandstodsmedel för den för några år sedan nedbrunna ekonomibyggnaden på
fattiggården, hvarefter Drätselkammaren vid ärendets behandling tillstyrkt bifall till
Fattigvårdsstyrelsens ifrågavarande framställning.
På hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige framställningen.
§ 32.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En ansökning från Sofia Löf rörande förändring i villkoren för med henne beslutadt
ägoutbyte;
2:o) En ansökning om hyresbidrag för nästkommande år från Nykterhetsfolkets Sjukkassas
afdelning n:o 206 och Nykterhetsvännernas Allmänna Sjuk- och Begrafningskassas
Lokalafdelning n:o 105.
3:o) En anmärkning om afkortning af kommunalutskylder från H.Grankvist; samt
4:o) En anmärkning om understöd från Matilda Olsson.
§ 33.
Vid sammanträde den 2 juni detta år hade Stadsfullmäktige tillsatte en kommitté för
upprättande af plan i och för upplåtande af byggnadsplatser å Mjölkudden.
Till nämnda kommitté samt till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En ansökning från August Fredriksson om tillstånd att bebygga vretorna n:ris 309-313;
samt
2:o En ansökning från J.P.Lindgren om tillstånd att reparera och ombygga å vretan n:o 410412 befintliga uthus.
§ 34.
Till Beredningsnämnden remmitterades en framställning från postmästaren i Luleå, att
postverket måtte befrias från erläggande af afgift för en i och för postens från Piteå till Luleå
öfverförande från Bergnäset till Luleå inrättad extra ångfärjetur.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeradt:
Harald Wallin.
F.Block.
Albert Carlgren.”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 23 september 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Carlgren, Burman, Santesson och Lundmark.
§ 1.
Som kontraktet med Utskänkningsbolaget rörande stadshuset utgår med den 30de dennes,
beslöt Drätselkammaren att förnya detsamma för tiden intill 1911 års slut på ungefär samma
vilkor som nu gällande, men med den bestämmelse att därest ej kontraktet från någondera
sidan uppsäges minst 3 månader före hyrestidens utgång kontraktet fortfar att gälla ytterligare
tre år.
§ 2.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en af Herr Carlgren väckt motion om
åstadkommande af utredning rörande stadens sväfvande skuld samt om lämpligaste sättet för
densammas amortering, beslöt Kammaren uppdraga åt en kommitté, bestående af Herr
Baudin, sammankallande samt Rådman Sandström och Stadskassören, att snarast möjligt
verkställa den begärda utredningen.
Därjämte beslöts att hos Magistraten anhålla, att Magistraten måtte anmoda Stadsfogden att
deltaga i kommitténs arbeten.
§ 3.
Beslöts att tills vidare upplåta det mindre rummet i Drätselkammarens lägenhet åt
Vattenledningskassören.
§ 4.
Vid pröfning af inkomna anbud å en del reparationsarbeten å brandchefens bostad beslöt
Kammaren att antaga dels Målaren J.A.Nilssons anbud å 435 kronor för målningsarbetena,
dels Snickaren A.Malmströms anbud å 395 kronor för snickeriarbetena.
§ 5.
Biföll Kammaren en af C.A. af Klercker gjord framställning att t.v. få arrendera plats för
uppsättande af ett stånd för brödförsäljning vid Timmermansgatan i Lulsundsgatans
förlängning åt vester; och bestämdes arrendet till 10 kronor per år.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 23 september 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, Lind, Linder och Alfr. Larsson.
§ 1.
Föredrogs en denna dag dagtecknad räkning från firman Gunnerson & Elzelingen å utfördt
arbete för utvidgningen af inseglingsrännan genom Tjufholmssundet, slutande å Kr. 75.267:50
och beslöt Hamndirektionen utbetala ifrågavarande belopp med kontraktsenligt afdrag af 10
procent eller sålunda Kr 67.740:75, hvilket belopp skulle rekvireras från Drätselkammaren.
§ 2.
I anledning af de inträffade grundstötningarna i Tjufholmssundet beslöt Hamndirektionen att
hvarje morgon låta ramloda sundet; och skulle sundet under den tid som åtginge för
ramlodningen hållas afstängdt för trafik, därom föreståndaren för signalstationen skulle
underrättas.
§ 3.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. hamnmästaren att gå i författning om uppsättande af
en båglampa i närheten af vändskifvan vid hamnpiren.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren”

”Protokoll hållet med Luleå Hamndirektion, måndagen den 27 september 1909.
Närvarande: Herr J.A.Forssgren, ordförande, Herrar G.Burström, Otto Linder, Algot Lind,
K.A.Lind, samt undertecknad utsedd att föra protokoll.
§ 1.
Godkändes af Hamndirektionen ett af Hrr ordföranden och vice ordföranden gjorda inköp af 3
st ankarlantärnor af koppar med 9”x7” linser, 14” rundbrännare till pris af 85:- kronor pr st att
begagnas för signalstationen å Tjufholmssundet.
§ 2.
På hemställan af ordföranden i Drätselkammaren, direktör Abraham Ljungberg, beslöt
Hamndirektionen till Drätselkammaren inleverera ett belopp af kronor Fyratiotusen (40. 000:)
af på Upp- och afskrifning innestående medel.
Som ofvan
Alfr.Larsson
t.f. Hamnmästare
Justeradt:
J.A.Forssgren
Rätt afskrifvet intyga:
Karl Hamrin. A.Johansson.”

Protokoll oktober 1909
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren och Engelmark samt
Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollet för Styrelsens sammanträde den 1 sistlidne september.
§ 2.
Föredrogs utdrag af Drätselkammarens protokoll för den 7 sistl. september med underrättelse
att priset på den ved, som under förra vintern huggits på stadens skogar, bestämts till 11
kronor per famn för björkveden och 9 kronor för barrveden, hemkörd till staden; då emellertid
den ved, som Fvstn hittils erhållit af detta parti, är synnerligen dålig och de olika sorterna ej
äro åtskilda samt största delen utgöres af aspved, ansåg Styrelsen, att då den återstående
veden sannolikt ser ut på samma sätt, ett pris af 7 kronor per famn för hela partiet är fullt
skäligt.
§ 3.
Från Länsstyrelsen hade inkommit bevis att Jonas Wallström och Konrad Karlsson blifvit
eftersökta såväl i Vesterås som i Stockholm för att tillställas Fvstns föreläggande af den 1 juli
detta år, men att de ej kunnat anträffas. Med anledning häraf uppdrogs åt sekreteraren att
vidtaga andra lämpliga åtgärder, exempelvis efterlysning, för att få reda på deras vistelseorter.
§ 4.
Sedan bevis numera erhållits att f. målaren N.J.Larsson erhållit del af Fvstn föreläggande af
den 1 juli detta år, utan att han ännu stält sig detsamma till efterrättelse, oaktadt han af
detsamma erhållit del den 31 augusti, beslöt Styrelsen att anmäla förhållandet för K.Bfde med
anhållan om laga åtgärders vidtagande mot Larsson för hans försummelse att taga vård om sin
hustru.
§ 5.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål ang. Axel
Adrian Edin.
§ 6.
Med anledning af 3ne särskilda ansökningar från Fvstn i Jukkasjärvi socken om ersättning för
lämnade understöd åt ogifta Olga Alfrida Envall, arbetaren C.F.Landström och Johan
Bernhard Hörnqvists son John uppdrog Fvstn åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva
förklaringar öfver ansökningarne.
§ 7.
Uppdrog Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva svaromål å en af Neder Luleå
sockens Fvst gjord ansökan om ersättning för underhåll å Rutviks fattiggård af änkan Maria
Åström.

§ 8.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva förklaringar i anledning af gjorda
ansökningar från Piteå och Ramsele socknars Fattigv.styrelser om ersättning för lämnade
understöd åt ogifta Sigrid Pettersson och arbetaren Karl Anton Larsson.
§ 9.
Genom Stadskassören hade till Fvstn såsom gåfva af en person, som önskar vara okänd,
öfverlämnats ett belopp af 250 kronor att användas till fattigvårdsändamål, och beslöt
Styrelsen att beloppet skulle ställas till diakonissans disposition, hvarjämte Styrelsen beslöt att
uttala ett varmt tack till den okände gifvaren för den vackra gåfvan.
§ 10.
Anmälde Sekreteraren att montören N.K.Engblom i Kiruna, af hvilken Fvstn innehade en
revers å 150 kronor, vid utmätning befunnit sakna utmätningsbar egendom; och beslöt
Styrelsen att vid lägligt tillfälle söka under hand indrifva beloppet hos Engblom.
§ 11.
Beslöt Styrelsen att från och med i dag höja afgiften för Bror Bäckman, inackorderad hos
Kristina Nilsson i Lefvar, från 60 kronor till 80 kronor per år.
§ 12.
Beviljades H.Segergren rätt att i förskott uppbära halfva afgiften för 4de kvartalet för
Rob.Nilssons barn.
§ 13.
Sedan Stadsfullmäktige numera godkänt Fvstns förslag om flyttning af det å tomt No 1 i
kvarteret Asken stående boningshus in på fattiggårdens område samt för ändamålet anvisat ett
anslag af 5.500 kronor, beslöt Fvstn att hos Drätselkammaren göra framställning om
flyttningens verkställande med snaraste, hvarvid två af Fvstn utsedda kommitterade Herrar
Lidgren och Nordström måtte beredas tillfälle att tillhandagå med råd och upplysningar.
Därjämte beslöt Fvstn att uttala som önskemål, att där så ske kan huset påtimras några hvarf,
så att äfven på öfre botten 4 rum kunna åstadkommas, äfvensom att arbetet med flyttningen
och uppsättningen måtte anordnas så, att det kan tjäna till nödhjälpsarbete åt behöfvande
arbetslösa.
§ 14.
Öppnades inkomna anbud å leverans af mjölkt till fattiggården under ett års tid från den 1
oktober, och befunnos de afgifna af följande personer:
N.E.Nilsson Antnäs, å 15 öre för oskummad, 8 öre för skummad
J.J.Karlsson, Rutvik å 14,5 öre för oskummad, 7,5 öre för skummad
O.J.Öhman, Persön å 12,5 öre för oskummad, 7 öre för skummad
E.Berggren, Gammelstad å 14 öre för oskummad, 7,5 för skummad.
Vid pröfning af anbuden beslöt Fvstn med hänsyn därtill att mjölken från Gammelstad endast
behöfver transporteras på järnväg och sål.[-edes] vid framkomsten måste vara af bättre
kvalitet än den som skall forslas med skjuts 2 á 3 mil, att antaga Berggrens anbud, sedan han
under hand förklarat sig nedsätta sitt anbud till 13,5 öre för oskummad mjölk och 7 öre
skummad.

§ 15.
Som endast ett anbud å leverans af för fattigvården erforderliga skodon för stundande vinter
inkommit, näml. från E.V.Isakssons sko- och läderaktiebolag, och detta lydde å i hufvudsak
samma priser som förra året, beslöt Fvstn att antaga detsamma.
§ 16.
Anmäldes att Amanda Pettersson intagits på fattiggården den 27 sistl. september, hvilken
åtgärd af Styrelsen godkändes.
§ 17.
Godkändes en till Ida Markström under förra månaden gjord utbetalning af 10 kronor och
uppdrogs åt tillsyningsmannen att för denna månad lämna henne erforderligt understöd.
§ 18.
Åt Amanda Karlsson, hvilken under förra månaden erhållit 28 kronor i sjukvård, beviljades
för denna månad för samma ändamål 17 kronor.
§ 19.
Som Emma Lindahl, hvilken mottagit förrymde N.M.Styfs dotter till vård, icke på länge
erhållit någon betalning af fadern, beslöt Fvstn att för denna månad bevilja henne en
ersättning af 10 kronor.
§ 20.
Som Skomakaren J.O.Wennberg nu åter öfvergifvit sin familj och förer ett supigt och
oordentligt lefverne, beslöts att fullfölja förut beslutade åtgärder mot honom; angående
familjen beslöts att försöka få densamma utackorderad för billig afgift på Hindersön, där
hustrun har fader och broder i goda ekonomiska omständigheter; för oktober månad
beviljades 25 kronor.
Som ofvan
In fidem
A Holm.
Justeradt
J.Nordin
J.U.Nordström

J Lidgren”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 5 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Carlgren och Santesson.
§ 1.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 19 nästlidne augusti rörande
revisorernas berättelse öfver granskning af stadens räkenskaper för år 1908.
§ 2.
En af Herr Baudin hos Stadsfullmäktige väckt motion om iordningsställande af Kyrkogatan
mellan Köpmangatan och Stationsgatan m.m. remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 3.
Uti till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse, hvilken remitterats till Drätselkammaren för
yttrande, hade Kungl. Öfverintendentsämbetet anhållit, att staden snarast möjligt måtte
föranstalta om utfyllning af den del af det till tomt för folkskoleseminariet upplåtna område,
som ännu ligger under vatten, men då staden vid upplåtelse af tomten aldrig utfäst sig till
utfyllning af vattenområdet och ej heller torde hafva någon skyldighet därtill, helst som af den
för vederbörande företedda karta öfver tomten tydligen framginge, att en del af området
utgjorde vatten, beslöt Drätselkammaren hemställa, att Stadsfullmäktige måtte förklara sig
förhindrade att utföra den begärda fyllningen.
§ 4.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af änkan Augusta
Maria Nydahl gjord framställning om befrielse från erläggande af de hennes aflidne man
stationskarlen A.Svensson Nydahl påförda kommunalutskylder för år 1908, Kr. 58:10, beslöt
Drätselkammaren hemställa att Stadsfullmäktige måtte bemyndiga stadsfogden att upptaga
utskylderna i fråga på nästafgifvande afkortningslängd.
§ 5.
Till Stadsfogden remitterades för yttrande 4 särskilda framställningar om afkortning af
utskylder från Erik A.Jonsson, Nils A.Lundberg, Petter Lundström och P.O.Viklund.
§ 6.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 16 sistlidne september:
1o) ang. afkortning af en del utaf de telefonreparatören S.A.Rutqvist påförda
kommunutskylder för år 1908;
2o) ang. ett hyresbidrag för innevarande år af 30 kr åt Nykterhetsfolkets sjukkassas afdelning
No 26;
3o) ang. godkännande af Drätselkammarens åtgärd att anordna en del nödhjälpsarbeten;
4o) ang. uppgörande af kontrakt med Leo Ruths Boktryckeri om tryckning af
Stadsfullmäktiges protokoller;
5o) ang. egoutbyte med Robertsviks ångsåg Viklund & Sjödin;
6o) ang. anslag för åren 1910-1912 till Tekniska skolan;
7o) ang. J.M.Nilssons Elektriska byrå i Umeå beviljadt entreprenörskap för elektricitetsverket;
8o) ang. tillstånd för O.Åhrström att å vretan no 248-250 få uppföra en del byggnader;
9o) ang. anslag för år 1910 till Tekniska skolan för anordnande af föreläsningskurser för
arbetsklassen;
10o) ang. egoutbyte med Krooks Petroleum- & Oljeaktiebolag;
11o) ang. inköp af Karl Dahléns fastighet no 474 härstädes;

12o) ang. löneförhöjning åt eldaren vid elektricitetsverket J.O.Blomqvist.
§ 7.
Tvänne framställningar från Sofia Matilda Löf om uppgörelse i donationsjordstvisten rörande
hennes fastighet no 61-62 remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 8.
Till Stadsfogden remitterades för yttrande en ansökning från vagnkarlen H.Granqvist om
afkortning af kommunalutskylder.
§ 9.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökning från
Brandsergeanten Adolf Ohlssons änka Matilda Ohlsson om understöd, beslöt
Drätselkammaren att hos Brandstyrelsen anhålla om dess utlåtande öfver ansökningen.
§ 10.
En framställning från H.Marklin m.fl. fastighetsegare om borttagande af en i Köpmangatan
utanför fastigheterna No 296 och 287 befintlig jordbank remitterades till Stadsingenjören för
yttrande.
§ 11.
Föredrogs och godkändes förslag till kontrakt med Utskänkningsbolaget rörande förhyrning af
den del af stadshuset, som är afsedd till stadshotell.
§ 12.
Föredrogs utdrag af Magistratens protokoll för den 28 sistl. september ang. semester för
stadsvaktmästaren H.Öström.
§ 13.
På grund af inkomna anmälningar att sopor och afträden afstjälpts i skogen på Östermalm, i
Bolognerskogen m.fl. ställen, beslöt Kammaren anmoda Tillsyningsmannen Oskarsson att å
lämpliga platser låta uppsätta anslagstaflor med förbud härför.
§ 14.
En skrifvelse från Konungens Befallningshafvande med förfrågan om stadens vatten- och
afloppsledningar inom den närmaste tiden kunna beräknas blifva framdragna till
seminarietomten beslöt Drätselkammaren att öfverlämna till Vattenledningsstyrelsen.
§ 15.
Sedan Stadsfogden afgifvit yttrande öfver stenarbetaren Karl Erik Janssons framställning om
afkortning af honom påförda kommunalutskylder för år 1908, beslöt Drätselkammaren på
grund af hvad Stadsfogden i sitt yttrande anfört hemställa om afslag å framställningen.
§ 16.
En förnyad framställning från Tillsyningsmannen Oskarsson om anskaffande af marmorskifva
till Frukthandlare Petterssons lägenhet i saluhallen remitterades till Stadsbyggmästaren för
ytterligare utredning om kostnaden för marmorskifvor.

§ 17.
En skrifvelse från Tillsyningsmannen Oskarsson rörande nedsättning af hyran för källarne i
saluhallen remitterades till Stadsbyggmästaren för yttrande.
§ 18.
Från Bank a.b. Stockholm Öfre Norrland hade inkommit ett erbjudande att till staden försälja
den del af banken tillhöriga fastigheten no 161, som faller inom kvarteret Loet eller
järnvägstorget, i areal innehållande 1027,5 kv.meter, med därå uppförd magasinsbyggnad för
ett pris af 1.300 kronor och som detta pris betydligt understiger zonvärdet, beslöt
Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrka anbudets antagande, hvarigenom återstoden
af järnvägstorget komme i stadens ego; och hemstäldes tillika, att köpeskillingen skulle tagas
ur donationsjordsfonden.
§ 19.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 16 sistlidne september rörande
flyttning af boningshuset å tomt no 1 i kv. Asken till fattiggårdens område. Som
Fattigvårdsstyrelsen ifrågasatt, att Drätselkammaren skulle taga befattning med flyttningen,
beslöt Kammaren förklara, att Kammaren icke ansåg sig hafva något att skaffa med
flyttningen, utan att densamma lämpligast ombesörjdes af Fattigvårdsstyrelsen med biträde af
Stadsbyggmästaren.
I samband därmed beslöts att hos Fattigvårdsstyrelsen göra förfrågan, huruvida
Fattigvårdsstyrelsen hade något att erinra emot, att Kammaren debiterade de innestående
brandstodsmedlen för den nedbrunna ekonomibyggnaden ett belopp af 1.400 kronor såsom
ersättning för själfva boningshuset.
§ 20.
Vid behandling af en utaf H.A.Hornberg hos Stadsfullmäktige gjord begäran om tillstånd att å
honom tillhöriga vretan no 465-467 å Mjölkudden för göra en tillbyggnad till
mangårdsbyggningen i enlighet med bifogad ritning beslöt Drätselkammaren tillstyrka bifall
till ansökningen.
§ 21.
Som Snickaren A.Malmström, hvilkens anbud att för 395 kronor utföra en del
reparationsarbeten å Brandchefen bostad af Kammaren antagits, sedermera förklarat sig fordra
ytterligare 35 kronor för arbetet, beslöts att, därest han ej vill stå vid sitt första anbud, antaga
det näst lägsta anbudet af B.A.Hellsten, lydande å 484 kronor.
§ 22.
Biföll Kammaren en af Skogvaktaren C.F.Johansson gjord begäran om tillstånd att på egen
bekostnad låta flytta den vid epidemisjukhuset för uppumpning af vatten använda elektriska
motorn till vedboden för att användas till vedsågning.
§ 23.
Uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att på bästa sätt låta försälja en vid epidemisjukhuset
befintlig pump.
§ 24.
Beslöt Kammaren att antaga ett under hand af J.Wallgren och O.Stenman angifvet anbud att
för ett pris af kr. 2:50 per famn hemforsla återstoden af den under sistliden vinter å stadnes

Hertzöskifte upphuggna ved, sedan upplyst blifvit att lägre anbud än kr. 3:50 per famn icke
kunde erhållas i våras.
§ 25.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver N.O.Lundströms erbjudande att till
staden försälja honom tillhöriga 133,5 kv.meter eller 1514 kv.fot af fastigheten no 90, fallande
inom Skeppsbrogatan, till ett pris af 50 öre per kv.fot eller tillhopa Kr. 757:00, beslöt
Drätselkammaren att öfverlämna ärendet till Stadsfullmäktige och för egen del tillstyrka
antagandet af Lundströms erbjudande, med hemställan tillika att köpeskillingen måtte tagas ur
donationsjordsfonden.
§ 26.
Till Drätselkammaren hade Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en från Bergvikens
Goodtemplares Byggnadsförening inkommen begäran om upplåtelse af mark för en körväg
från den nedanför fotogenkällaren befintliga körvägen upp till föreningens hus m.fl i närheten
befintliga fastigheter samt om ett anslag för provisorisk brytning af vägen.
Vid ärendets behandling beslöt Drätselkammaren tillstyrka bifall till ansökningen på så sätt,
att staden för en beräknad kostnad af cirka 160 kronor anordnar en provisorisk väg om 4
meters bredd och cirka 100 meters längd till föreningens hus i Bergviken, hvilket arbete
upptages i Stadsingenjörens förslag till nästa års gatuarbeten.
§ 27.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande i anledn. af 3 särskilda från Luleå Fastighets
a.b. inkomna förslag till egoutbyte och uppgörelser i donationsjordsfrågan, beslöt Kammaren
att för närmare utredning af nämnda ärenden tillsätta en kommitté, bestående af Herrar
Ljungberg och Carlgren samt Stadsbyggmästaren.
På framställning af Allmänna Hypotekskassan för Sveriges städer beslöts att på dess
bekostnad utföra betongplan och kantstensbeläggning utanför dess fastighet i hörnet af
Nygatan och Köpmangatan till den del, som ligger framför ingången till Luleå
Folkbankslokal.
§ 29.
Som Källarmästare Dahné förklarat sig ej längre vilja ombesörja städning och renhållning af
festvåningen i stadshuset, beslöt Drätselkammaren att därest han ej vill åtaga sig att utan
kostnad för staden ombestyra nämnda renhållning, ej allenast emedelbart efter de gånger
våningen användes utan äfven att utföra en s.k. storstädning hvarje höst såsom rengörning af
fönster, dörrar och paneler, väggar, golf och tak etc samt all elektrisk armatur äfvensom att
uppbära förekommande afgifter för elektrisk ljus och att redovisa medlen härför till
elektricitetsverket, Kammaren kommer att debitera honom kostnaden för uppvärmning af
festvåningen för de gånger densamma användes af honom.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 6 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, Flemström, Melkerson och Segerstedt samt
Stadsbyggmästaren äfvensom Stadsingeniören.
§ 39.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver Nämndens sammanträde den 1 september
innevarande år.
§ 40.
Hos Nämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit om tillstånd att i öfverensstämmelse med
åberopad ritning få påbygga och reparera boningshuset å fastigheten n:o 258 härstädes därvid
sökanden Nilsson tillika utfäst sig, att därest tillståndet beviljades, han skulle kostnadsfritt till
Luleå stad afstå den del af fastigheten ifråga, som enligt den fastställda stadsplanen fölle inom
gata.
I afgifvet yttrande öfver ansökningen hade Stadsfullmäktige i Luleå förklarat sig icke hafva
något att erinra mot bifall till ansökningen, under förutsättning att det af Nilsson staden gjorda
erbjudande verkligen komme staden tillgodo.
Vid ärendets föredragning fann Byggnadsnämnden, efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren,
skäligt bifalla ansökningen; dock skulle sökanden i äga begagna sig af det sålunda meddelade
tillståndet, förr än han till staden utfärdat gåfvobref å ofvanangifna del af fastigheten n:o 253,
hvarförutom sökande vid tillståndets begagnande hade att ställa sig af stadsbyggmästaren
meddelade föreskrifter ifråga om förstärkning af grunden till byggnaden och i öfrigt till
noggrann efterrättelse.
§ 41.
Efter tillstyrkan af Stadsbyggmästaren fann Nämnden skäligt bifalla en ansökning från Frits
Olsson om tillstånd att i enlighet med åberopad ritning få i nedre botten i gårdsflygel till
boningshuset å tomten n:o 1 i kvarteret Hunden härstädes inreda tvänne rum äfvensom insätta
större fönster än de förut befintliga.
§ 42.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till Byggnadsnämnden remitterat ett betänkande med
förslag till byggnadsstadga för riket, öfver hvilket förslag Konungens Befallningshafvande i
länet i skrifvelse den 12 juli detta år infordrat stadsfullmäktiges i Luleå yttrande.
Vid föredragning af detta ärende fann Nämnden ej annat att erinra mot förslaget, än att
Nämnden ansåg, att byggnadsnämnd borde meddelas befogenhet att inom område för öppet
byggnadssätt ifråga om byggnad at trä eller korsvirke, som uppfördes i två våningar, meddela
tillstånd till inredande af boningsrum å vinden, oafsedt huruvida afståndet emellan
byggnaderna å de olika tomterna inom området gjordes större än de i allmänhet föreskrifna
eller ej, i anledning hvaraf Nämnden föreslog en ändring af stadgandena i § 48 af förslaget i
angifven riktning.
§ 43.
Med tillkännagifvande att bolaget å boningshuset å tomten n:o 7 i kvarteret Mården härstädes
låtit igensätta tvänne butikdörrar och i dessas ställe i enlighet med åberopad ritning anbringat
fönster, hade Bankaktiebolaget Norra Sverige här i staden anhållit om Byggnadsnämndens
godkännande af ifrågavarande åtgärder.
Byggnadsnämnden fann vid ärendets föredragning skäligt bifalla denna framställning.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander

Justeradt den 3 Nov 1909.
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 12 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin och Santesson.
§ 1.
Föredrogs och godkändes förslag till kontrakt med Nitroglycerinaktiebolaget rörande
upplåtelse af plats på Hertzöberget för uppförande af en dynamitkällare.
§ 2.
På framställning af Rektor Norrby beslöt Drätselkammaren att låta uppsätta tak å en på gamla
rektorsbostadens gård befintlig pissoir och uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att låta verkställa
arbetet.
§ 3.
Från P.E.Bjurström hade inkommit begäran att för ett par månader få hyra förra
bokhandelslägenheten i stadshuset till frukthandel; och uppdrogs åt Ordföranden och
Stadsbyggmästaren att, om de funno så lämpligen kunna ske, uthyra butiken för ändamålet till
skäligt pris, dock endast under vilkor att hela hyresbeloppet erlades i förskott.
§ 4.
Som Drätselkammaren inhemtat att kostnaden för uppvärmning af de åt Frimurarlogen
upplåtna lokaler uti stadshusets festvåning uppgår till minst 10 kronor per gång, beslöts att
från och med den 1a instundande november höja den afgift logen har att betala för användning
af lokalen till 20 kronor per gång, inberäknadt värme, men ej upplysning.
§ 5.
Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med anmodan till Drätselkammaren att, då
Stadsfullmäktige anhållit att förslaget till inkomst- och utgiftsstat för kommande år måtte till
Stadsfullmäktige öfverlämnas senast den 15 november, till Magistraten inkomma med
specialuppgifter öfver beräknade inkomster och utgifter så tidigt, att nämnda anhållan må
kunna uppfyllas.
Med anledning häraf beslöts att anmoda Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren,
Elektricitetsverkets Föreståndare och Planteringsnämnden att till början af nästa månad
inkomma med sina specialstater.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 13 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Carlgren, Burman och Santesson.
§ 1.
Till Drätselkammaren hade af Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterats en anmälan
från Fattigvårdsstyrelsen att såväl Stadsingenjören som Stadsbyggmästaren vägrat att upprätta
arbetsbeskrifning för vatten- och afloppslednings indragande i fattiggården under förmenande
att det ej hörde till deras tjänsteåligganden.
Sedan Drätselkammaren öfver denna anmälan infordrat förklaringar från Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren, beslöt Kammaren att öfverlämna desamma till Stadsfullmäktige med
hemställan att Stadsfullmäktige, under uttalande att den utaf ifrågavarande tjänstemän, som
därtill kunde anses mest kompetent, varit skyldig att utföra arbetet i fråga, måtte lägga ärendet
till handlingarne, men att då enligt Kammarens åsigt gällande instruktioner rörande
ifrågavarande tjänstemäns skyldigheter äro otydliga, Stadsfullmäktige måtte föranstalta om en
revision af nämnda instruktioner.
§ 2.
Beslöt Kammaren att bekosta en kloakbrunn å fastigheten no 286, tillhörig Abr.Brännström,
hvilken brunn är nödvändig för vattnets aflopp från tomten.
§ 3.
Föredrogs ett af stadsingenjören i samråd med Renhållningsbolaget uppgjordt förslag till
kontrakt rörande renhållningen af stadens gator och fastigheter under kommande år, men som
det af bolaget fordrade priset 10764 kronor syntes alldeles för högt, uppdrog Kammaren åt
Herr Ordföranden och Stadsingenjören att underhandla med bolaget om nedprutning af priset.
§ 4.
Sedan Drätselkammaren till särskildt utsedda kommitterade öfverlämnat inkomna anbud om
försäljning till staden af der enskilde tillhöriga jordområde, som måste af staden förvärfvas i
och för verkstadsanläggningen vid Notviken, med uppdrag för kommitterade att genera
underhandling med anbudsgifvarne söka nedpressa de af dem fordrade priserna, hade
kommitterade nu meddelat, att de icke lyckats åstadkomma någon nedsättning, hvadan de, då
priserna syntes dem oskäligt höga, föreslagit expropriation af de erforderliga områdena.
Det antecknades, att följande områden behöfde förvärfvas för själfva verkstadsanläggningen:
0,8547 har af vretan no 450-450a egare J.J.Jahnson pris kr. 3000:0,1245 har af vretan no 450b egare J.P.Lindgren pris kr 1300:0,4069 har af vretan no 451 egare J.Hansson och N.F.Sandberg pris kr 10.000:0,2326 har af vretan no 451 egare L.O.Nilsson pris kr 697:80:0,3148 har af vretan no 452-453 egare J.J.Jahnson pris kr 886:20:0,1666 har af vretan no 454-455 egare N.F.Pettersson pris kr 2.499:00:0,1058 har af vretan no 434-448 egare J.O.Olsson pris kr 3.317:40:0,1130 har af vretan no 434-447 egare Anna El.Vikström önskar byte.
Drätselkammaren, som i likhet med kommitterade fann de fordrade priserna oskäligt höga,
beslöt att öfverlämna de 7 första anbuden till Herrar Stadsfullmäktige med hemställan att
Stadsfullmäktige ville ingå till Distriktsförvaltningen med anhållan att som områdena i fråga
icke kunde af staden förvärfvas för skäligt pris, Distriktsförvaltningen ville vidtaga åtgärder
för expropriation af desamma.
Rörande Anna El.Vikströms anbud beslöt Kammaren att då detsamma gälde äfven ett område,
som ifrågasatts såsom lämpligt till egna hem åt verkstadsarbetarne, öfverlämna detsamma till

den af Herrar Stadsfullmäktige tillsatta kommittén för utredning angående möjligheterna för
förläggande af verkstadsarbetarnes egnahemskoloni söder om verkstadsområdet vid Notviken.
Som ofvan
In fidem
A Holm.
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid Luleå Hamndirektion sammanträde den 12 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, K.A.Lind, Linder, Burman och t.f. hamnmästaren.
§ 1.
Justerades protokollen för sammanträdena den 7, 9, 14, 23 och 27 sistlidne september.
§ 2.
En skrifvelse från lotskaptensexpeditionen af den 16 sistlidne september angående sättet för
uttömmande af muddringsämnen vid det pågående muddringsarbetet i Tjufholmssundet
föredrogs och lades till handlingarna.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från Kommerskollegium innehållande begäran om åtskilliga
upplysningar och förtydliganden i fråga om det afgifna förslaget till hamntaxa för åren 19101914 samt om nya räkenskapssammandrag enligt bifogadt formulär för åren 1904-1908; och
beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sekreteraren att upprätta förslag till skrifvelse i ärendet
samt gå i författning om upprättande af de begärda nya räkenskapssammandragen, hvarvid
sekreteraren skulle äga på Hamndirektionens bekostnad anlita nödigt skrifbiträde.
§ 4.
Föredrogs en skrifvelse från Magistraten, innehållande anmodan till Hamndirektionen att till
Magistraten inkomma med specialuppgifter öfver beräknade inkomster och utgifter för
nästkommande år så tidigt, att Magistraten kunde senast den 15 november till
Stadsfullmäktige öfverlämna utgifts- och inkomstförslag för nästkommande år; och beslöt
Hamndirektionen uppdraga åt ordföranden och sekreteraren att snarast möjligt upprätta
förslag till hamnens utgifts- och inkomststat för nästkommande år.
§ 5.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 16 sistlidne september, enligt hvilket
Stadsfullmäktige beslutat bifalla Ångfartygsföreningens Aktiebolags af Hamndirektionen
tillstyrkta framställning, att muddringsafgifterna för bolagets ångare ’Haparanda’ för
innevarande seglationsår måtte bestämmas till 260:- kronor.
§ 6.
Af Magistraten hade till Hamndirektionen för yttrande öfverlämnats af stadens revisorer
gjorda påminnelser i anledning af den förklaring Hamndirektionen afgifvit öfver revisorernas
anmärkningar rörande 1908 års förvaltning och räkenskaper.
Tillika föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 19 sistlidnef augusti, enligt
hvilket stadsfullmäktige på hemställan af revisorerna beslutat att dels tillsätta en
undersökningsnämnd för att, till så stor utsträckning som möjligt vore, undersöka
Hamndirektionens räkenskaper med afseende särskildt fäst på Hamnmästaren Wolffs
förvaltning udner de gångna åren, dels uppskjuta frågan om beviljandet af ansvarsfrihet för
Hamndirektionen, till dess Direktionen afgifvit förklaring och förslag i anledning af
revisorernas påminnelser.
Hamndirektionen beslöt uppskjuta detta ärende, till dess resultatet af den utaf
Stadsfullmäktige tillsatta undersökningsnämndens utredning blefve för Hamndirektionen
tillgänglig.

§ 7.
Enär det kommit till Hamndirektionens kännedom, att en af de till mudderverket hörande
afföringspråmarna blifvit under sommaren skadad genom något åtgörande från en af
Rederibolaget Victorias bogserbåtar, beslöt Hamndirektionen uppdraga åt herr Burman att
inhämta kännedom om de omständigheter som stode i samband med nämnda tilldragelse samt
därom till Hamndirektionen afgifva meddelande, hvarvid särskildt skulle utredas, huruvida
behörig anmälan om haveriet från hamnens sida gjorts hos försäkringsbolaget.Till
hamndirektionens ombud vid blifvande besiktning å den skadade pråmen, därest dylik
besiktning icke förut egt rum, utsågs mekanikern J.F.Johansson.
§ 8.
Herr Burman föreslog, att hamndirektionen måtte å hamnpiren låta uppsätta sådana
lysanordningar, genom lyktor med färgadt ljus e.d., att hamnpiren kunde vid mörker lättare
urskiljas af trafikanter; och beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. hamnmästaren att
åstadkomma utredning i ärendet genom inhämtande af upplysningar dels från vederbörande
lotsbefäl angående hvilka belysningsanordningar som lämpligen borde vidtagas, dels hos
elektricitetsverkets föreståndare angående kostnaden för åvägabringande af den ifrågasatta
belysningen.
§ 9.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Herr Burström att affordra häktade Hamnmästaren
Wolff en redogörelse öfver uppbörden af hamnmedel under innevarande år intill dagen för
häktningen.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren”

”1909 den 13 oktober [Hälsovårdsnämnden].
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Grafström och Vickström.
§ 1.
Utsågos Ordföranden och Herr Vickström att justerad förra sammanträdets protokoll.
§ 2.
Föredrogos och lades till handlingarne tillsyningsmannens rapporter för augusti och
september månader.
§ 3.
Biföll Nämnden en af Postmästaren A.Carpelan gjord begäran om tillstånd att i fastigheten No
7 i kvarteret Ejdern få inrätta en vattenklosett.
§ 4.
Efter anmälan af tillsyningsmannen att Luleå Lysolje a.b. från sin i Bergviken belägna
fotogenkällare låter utsläppa fotogenblandadt vatten på marken däromkring, hvilket
åtstadkommer stort obehag för de närboende genom den starka fotogenlukt, som uppstår, och
genom förorening af vattnet i viken nedanför källaren, beslöt Helsovårdsnämnden förbjuda
bolaget vid vite af 50 kronor för en hvar af styrelsens ledamöter att vidare låta å marken
utsläppa af fotogen eller gasolja förorenadt vatten.
§ 5.
Uti till Nämnden ingifven rapport hade tillsyningsmannen anmält, att en inom fastigheten No
1 i kvarteret Mörten i verkstadsbyggningen på gården inrymd lägenhet, f.n. bebodd af åkaren
Burman, vore på grund af sitt läge långt under gatans nivå helsovådlig, i det att vid regnväder
vatten tränger in i densamma ända till en fots höjd öfver golfven; och beslöt Nämnden att som
ifrågavarande lägenhet i sitt nuvarande skick uppenbarligen vore farlig för de inneboendes
helsa, förbjuda fastighetens egare Målaren J.O.Öhman vid vite af 25 kronor att vidare
använda densamma till menniskoboning, innan densamma försatts i sådant skick, att den
kunde af Helsovårdsnämnden godkännas.
§ 6.
På framställning af Snickaren A.Malmström beslöt Nämnden att godkänna ett å afträdet till
hans fastighet No 7 i kvarteret Vargen anbragt underlag af trä, sedan detsamma blifvit beckadt
och tjäradt, så att det är ogenomträngligt för flytande ämnen.
§ 7.
Till Helsovårdsnämnden hade Herrar Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en från stadens
2ne barnmorskor Fredrika Nordberg och Maria Rydberg inkommen ansökan att få komma i
åtnjutande af ålderstillägg om 150 kronor hvardera att utgå från och med innevarande år.
Vid ärendets behandling beslöt Helsovårdsnämnden att som Fru Nordberg är äldst i tjänsten
med 19 tjänsteår och hon på ett förtjänstfullt sätt skött sin befattning, hos Stadsfullmäktige
tillstyrka ett ålderstillägg åt henne af 100 kronor, att utgå från och med nästa år.
§ 8.
Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med anmodan till Nämnden att inkomma med sitt
förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästa år innan den 15 instundande november.
Som ofvan
In fidem
A Holm.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 21 oktober 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Engelmark och Fröken
Burman, hvarjämte Stadsbyggmästaren J.Vikberg deltog i förhandlingarne ang. det i § 1
omförmälda ärende.
§ 1.
Sedan Drätselkammaren genom beslut den 5 dennes förklarat sig ej vilja taga någon
befattning med flyttningen af boningshuset å tomt No 1 i kvarteret Asken in på fattiggården,
utan öfverlämnat verkställigheten häraf åt Fvstn, hade de af Fvstn vid förra sammanträdet
utsedda kommitterade hänskjutit en del frågor rörande byggnadsarbetet till Fvstns pröfning,
och beslöts nu med anledning häraf
dels att förlägga vaktmästarens lägenhet till den nya byggnaden och skulle densamma bestå af
ett rum och kök på nedre botten med nödiga bekvämligheter;
dels att utbjuda arbetet med husets flyttning och uppförande på entreprenad, med bestämmelse
att andra än stadens egna arbetare ej få användas i arbetet samt att detsamma skall vara till
afsyning färdigt senast den 1 juli nästa år;
dels att infordra anbud eventuelt äfven å inredning i köket i gamla byggnaden af mangelrum
och skafferi samt å omändring af det nuvarande skafferiet till jungfrukammare.
§ 2.
Med anledning af en förfrågan från Drätselkammaren beslöt Fvstn förklara, att Styrelsen icke
hade något att erinra emot att Drätselkammaren debiterar de innestående brandstodsmedlen
för den nedbrunna ekonomibyggnaden vid fattiggården ett belopp af 1400 kronor såsom
ersättning för boningshuset å tomt No 1 i kvarteret Asken, hvilket hus skall flyttas till
fattiggården.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från K.Bfde i länet med anmodan till Fvstn att innan den 8
instundande november afgifva uttalande öfver den stora arbetsinställelsens hittilsvarande och
väntade påföljder inom Fvstns verksamhetsområde; och uppdrogs åt Sekreteraren och
Tillsyningsmannen att uppsätta förslag till uttalande.
§ 4.
Föredrogs en skrifvelse från Fru Hanna Åström med begäran om bidrag till kläder och
skolböcker för slagtaren A.G.Löfgrens barn, som hon har i sin vård, men hänvisades Fru
Åström att vända sig direkt till Löfgren med sin begäran.
§ 5.
En af C.F.Gustafsson gjord begäran om ett lån å 25 kronor blef af Styrelsen afslagen.
§ 6.
Sedan Stadsfullmäktige till Fvstn remitterat en af Folkskoleinspektören J.Sunneman gjord
afsägelse af uppdraget att vara ledamot i kommittén för uppgörande af förslag till ny
fattiggårdsbyggnad i Luleå, beslöt Fvstn hemställa, att till nya ledamöter i nämnda kommitté
måtte utses Styrelsens Ordförande Stadsmissionärern J.Nordin samt tillsyningsmannen
K.V.Palm.

§ 7.
Föredrogs en skrifvelse från Magistraten med begäran att Fvstns stat för nästa år måtte till
Magistraten inlämnas före den 15 instundande november.
§ 8.
Föredrogs och lades till handlingarne utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 19 augusti
1909 ang. beviljad ansvarsfrihet för Fvstn för 1908 års förvaltning.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
J.Lidgren”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 21 oktober 1909.
Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren, Grafström, Ljungberg,
Nordström, Melkerson, Schultz, Burman, Brändström, Aurén, Sven-Nilsson, Segerstedt,
Block, Isakson, Santesson, Håkansson, Carlgren, Linder, Sandlund, Lindquist, Lind, Bergman
och Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herr vice Ordföranden samt Herrar
Thorslund, Lundmark, Westerberg, Thurfjell och Palmér, af hvilka Herr vice Ordföranden
samt Herr Palmér icke med kallelse anträffats, hvarjämte Herr Thorslund låtit å kallelselistan
anteckna, att han vore af sjukdom förhindrad, att infinna sig å sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Linder och Lindquist att jämte Herr Ordföranden måndagen den 25
innevarande oktober kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Fullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktiges sammanträde den 16 sistlidne september förda protokoll.
§ 3.
Magistraten hade lämnat Stadsfullmäktige tillfälle att yttra sig öfver af Magistraten upprättadt
förslag till auktionsreglemente för Luleå stad, hvarefter Stadsfullmäktige hört
Organisationskommittén öfver förslaget.
Organisationskommittén hade i sitt yttrande föreslagit åtskilliga förändringar i det
föreliggande förslaget.
I hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad Organisationskommittén yrkat föreslogo härefter
Herrar Fullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att reglementet måtte få följande
förändrade lydelse:
’§ 1.
Luleå stads auktionskammare äger, där ej annorledes finnes stadgadt, uteslutande rätt att inom
staden och dess domvärjo å offentlig auktion genom utrop försälja enskild, fast eller lös,
egendom. Låter någon det oaktadt inom nämnda gränser, genom annan, dylik egendom till
försäljning å auktion utbjuda, vare likväl skyldig att till auktionskammaren erlägga den
provision, som densamma tillkomma bort, om försäljningen skett genom dess försorg,
äfvensom att underkasta sig den kontroll, som genom auktionskammaren därvid kommer att
utöfvas.
Åstundar någon att inom staden eller dess område å auktion försälja därutom befintlig fast
eller lös egendom, är han, med den påföljd nu stadga blifvit, skyldig låta försäljningen genom
auktionskammaren verkställas, där ej annorlunda stadgadt finnes.
§ 2.
Auktionskammaren står under Magistratens styrelse och ansvar, men densammas förvaltning
handhafves jämlikt bestämmelserna i Kungl. Maj:ts nådiga bref af den 26 juli 1889 af de
borgerliga rådmännen.
§ 3.
Inom auktionskammaren erforderliga tjänstemän antagas och aflönas af Magistraten. Är
särskild auktionsföreståndare antagen, ställe han hos Magistraten uppbördsborgen för ett efter
omständigheterna lämpadt belopp.

§ 4.
I mät tagen fast och lös egendom, om hvars försäljande länder till efterrättelse, hvad i lag
särskildt stadgas, skall försäljas å auktionskammarens lokal, hvilken jämväl för frivilliga
auktioner mot provision enligt § 16 här nedan må begagnas, därest på säljarens begäran ej
annan lokal varder af vederbörande bestämd.
§ 5.
Staden åligger tillhandahålla tjänlig lokal ej mindre för själfva auktionsförrättningarne än
äfven för förvaring af den egendom, som till försäljning kan af auktionskammaren
omhänderhafvas.
§ 6.
Då auktion begäres, vare säljaren skyldig inlämna skriftlig ansökan därom till
auktionskammaren, som bestämmer tiden för auktionen samt låter kungöra densamma i någon
af stadens tidningar.
§ 7.
Då varor, som försäljas partivis efter prof, icke aflämnas till auktionskammaren, utan förblifva
i säljarens vård, åligger det denne att själf låta utleverera varorna till köparen; och är
auktionskammaren icke ansvarig, därest vid utleverering befinnes, att försåld vara är af
mindre godhet eller kvalitet, än prof och säljarens uppgifter angifvit; dock att, där anmärkning
därom blifvit skriftligen gjord till auktionskammaren senast före kl. 12 midd. å sjätte dagen
efter auktionen, auktionsdagen oräknad, försäljningssummen för den klandrade varan icke må
af säljaren lyftas annat än mot vederhäftig borgen.
§ 8.
Den som köper fast egendom på auktion, erlägge vid inropet, såvida ej annorlunda blifvit
bestämdt, en sjättedel af köpesumman eller ställe därför antaglig borgen. Vid inrop af lös
egendom erlägges köpesumman vid klubbslaget, därest annorledes ej bestämts af säljaren,
som då själf svarar för, hvad som ej kan ur köpeskillingen uttagas.
§ 9.
Anmärkning mot inropad lös egendom göres genast vid varans emottagande, såvida afseende
därå skall fästas.
§ 10.
Innan auktionsförrättning företages, bör tillfälle beredas allmänheten att bese auktionsgodset,
såvida detta af auktionskammaren omhänderhafves.
§ 11.
Vid auktionens början uppläses hufvudsakliga föreskrifterna i afseende på auktionen samt
tillkännagifves tiden för inropens betalande äfvensom det stadgade äfventyret för köparen, i
händelse af underlåtenhet däraf.
§ 12.
Vid försäljningen gifve auktionsförrättaren tillkänna utropspartiet och beskaffenheten af
varan, som uppvisas, där icke prof företes. Auktionsföreståndaren, eller den han vid
förrättningen antagit till utropare i sitt ställe, verkställer utropet tydligt och redigt, och skall
anbud icke med klubbslag fästas, så länge högre anbud göres, och ej förrän

auktionsförrättaren detsamma tre gånger utropat. Inroparens namn och inropssumman skola
sedermera i protokoll införas.
§ 13.
Kan köpare af fast egendom ej erlägga föreskriven handpenning eller ställa nöjaktig säkerhet,
skall fastigheten genast till försäljning ånyo utropas, och köparen ansvarar för skillnaden
mellan första och andra inropssumman, hvilken skillnad, jämte ersättning för alla
omkostnader, auktionskammaren äger att hos förste köparen uttaga. Varder vid slutlikvid,
som skall verkställas inom öfverenskommen och vid auktionen tillkännagifven tid,
köpesumman ej till fullo erlagd, vare köpet ogildt och äge auktionskammaren rätt att af
lämnad handpenning eller borgen göra sig betäckt för hafda kostnader.
§ 14.
Auktionskammarens tjänstemän få icke på auktion, när de tjänstgöra, något inropa.
§ 15.
Redovisning för utmätt fast och lös egendom erhålles hos auktionsföreståndaren inom i lag
föreskriven tid.
För frivilligt försåld fastighet aflämnas redovisning i enlighet med vid auktionen gjorda
bestämmelser.
Redovisning för bortauktionerad lös egendom lämnas efter 14 dagars förlopp, såvida
försäljningen ej skett på kredit, och äger säljaren därvid att hos auktionsföreståndaren
utbekomma försäljningsbeloppet jämte generalsammandrag af auktionslängden.
§ 16.
Till auktionskammaren erlägges:
a) för försäljning af fast egendom, skeppsposter, ångfartyg och andelar däri samt andra fartyg
af minst 25 tons dräktighet och andelar däri, när inropsssumman ej öfverskrider 15,000 kr., en
och en half procent af densamma, å hvad däröfver belöper till och med 50,000 kr. en procent,
å hvad häröfver belöper till och med 100,000 kr. en half procent och å hvad häröfver belöper
en fjärdedels procent;
b) för aktier, obligationer och andra värdepapper, när sammanlagda inropssummen å en
försäljningsräkning ej öfverstiger 100 kr., två procent af densamma, å hvad häröfver belöper
till och med 1,000 kr. en och en half procent, å hvad häröfver belöper till och med 10,000 kr.
en procnet, å hvad häröfver belöper till och med 100,000 kr. en half procnet och å hvad
häröfver belöper en fjärdedels procent;
c) för annan lösegendom af hvad beskaffenhet som helst vare sig försäljning sker å eller utom
eller genom auktionskammaren, fyra procnet af inropssumman.
För återrop beräknas lika provision som vid försäljning.
För hvarje utropadt parti erlägges dessutom i slagafgift 13 öre.
För kungörelse och andra omkostnader betalas särskildt.
För auktion, som hålles för stadens räkning, betalas ej någon provision.
§ 17.
Auktionsprovision och slagafgift fördelas enligt här ofvan åberopade Kungl. Bref mellan
Magistratens ledamöter sålunda, att borgmästaren tager 2/5 och rådmännen till fördelning
mellan sig 3/5, dock så att för lösegendom, hvarom under punkt c i § 16 förmäles, 3 procent
fördelas mellan borgmästaren och rådmännen, sedan de bekostat aflöning åt föreståndare och
tjänstemän i auktionskammaren. Auktionsförrättaren har att själf bekosta det biträde, han kan
för protokollföring, skrifnin eller utrop af auktionsgods eller eljest behöfva. Återstående en

procent för försäljning enligt punkt c i § 16 tillfalla stadens kassa oafkortad och redovisas af
auktionskammaren kvartalsvis, därvid såsom verifikat bilägges bestyrkt utdrag af
auktionsprotokollets slutsummor.
§ 18.
För de fall, hvarom i detta reglemente ej finnes stadgadt, gäller hvad lag och författningar
rörande auktioner i allmänhet bjuda; och må i öfverensstämmelse härmed Magistraten äga att
för auktionskammaren instruktion utfärda.’

§ 4.
Sedan Stadsfullmäktige för yttrande till Drätselkammaren remitterat en ansökning från
vagnkarlen K.J.Hult om befrielse från erläggande af honom för år 1908 påförda
kommunalutskylder till Luleå stad hade Kammaren efter stadsfogdens hörande föreslagit, att
stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga ifrågavarande utskylder, utgörande kr. 78:56, på
nästafgifvande afkortningsförslag.
Vid föredragning af ärendet biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, detta Drätselkammarens förslag.
§ 5.
I en till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade e. Lokomotiveldaren A.V.Strömberg
anhållit om afkortning af honom påförda utskylder till staden för år 1908, i anledning hvaraf
Kammaren, efter att i ärendet hafva hört stadsfogden, med öfverlämnande af framställningen
till Stadsfullmäktige hemställt, att stadsfogden måtte bemyndigas att upptaga utskylderna
ifråga, utgörande kr. 80:11, på nästafgifvande afkortningsförslag.
På förslag af Beredningsnämnden biföll Herrar Fullmäktige Drätselkammarens ifrågavarande
hemställan.
§ 6.
Hos Stadsfullmäktige hade Styrelsen för Tekniska skolan härstädes anhållit om ett anslag af
250 kronor till täckande af den ökade kostnad för belysning af skolans lokaler under år 1909,
som uppstått genom införande af så kallad indirekt belysning.
Drätselkammaren, hvars yttrande i ärendet inhämtats, hade afstyrkt bifall till ansökningen.
Efter hemställan af Beredningsnämnden afslogo Herrar Fullmäktige i anledning häraf
framställningen.
§ 7.
Beslöto Herrar Fullmäktige att ställa intill 2 proc. af under år 1909 inflytande brännvinsmedel
till
Drätselkammarens
disposition
för
att
användas
till
befrämjande
af
nykterhetsverksamheten, till anslag till sjukkassor, till folkbibliotekets läsrumsverksamhet och
till liknande ändamål.
§ 8.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterat en
af Herr Block väckt motion om vidtagande af åtgärder för de s.k. grubbornas snara
igenfyllande.
Sedan Hamndirektionen i anledning häraf erinrat, att som den s.k. Södra Strandgatan
hufvudsakligen tjänade till förmedlng af hamntrafiken, Hamndirektionen funne hinder icka
möta att af hamnmedel bekosta igenfyllande af den s.k. Åmansgrubban till den del, som fölle
söder om nämnda gatas norra gränslinie, hade Drätselkammaren föreslagit, att frågan i öfrigt

måtte få hvila, till dess plan för ordnande af södra hamnplanen blifvit af Stadsfullmäktige
fastställd.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Herrar Fullmäktige detta Drätselkammarens
förslag.
§ 9.
Uti affordradt yttrande öfver en af K.E.Järnström m.fl. hos Stadsfullmäktige gjord ansökning
om ökad gatubelysning i Östermalm och Bergviken hade Drätselkammaren föreslagit, att då
efter seminariebyggnadernas fullbordande ökad gatubelysning komme att erfordras i denna
del af Östermalm, frågan måtte uppskjutas för att behandlas i sammanhang med eventuell
framställning om gatubelysningens ordnande i seminariets grannskap.
I enlighet med Beredningsnämndens hemställan biföllo Herrar Fullmäktige
Drätselkammarens förslag i detta ärende.
§ 10.
Kursbestyrelsen för anordnande af sommarferiekurser i Luleå under förflutna sommar hade
hos Stadsfullmäktige gjort framställning, att staden måtte bevilja garantibidrag för eventuellt
uppkommande brist i kursernas ekonomi.
I yttrande, som den 1 sistlidne juni af Drätselkammaren afgifvits öfver denna framställning,
hade Drätselkammaren föreslagit, att staden skulle ikläda sig garanti för hälften af den brist,
som kunde uppstå, dock högst för 500 kronor.
Emellertid hade kursbestyrelsens ordförande Herr Biskopen O.Bergqvist hos
Stadsfullmäktiges ordförande gjort hemställan, att med ärendets behandling hos
Stadsfullmäktige måtte få bero, till dess man erhållit kännedom om storleken af den befarade
bristen, hvarefter Herr Biskopen med tillkännagifvande, att i ifrågavarande kursers ekonomi
uppstått en brist af kr. 492:81, i inkommen skrifvelse anhållit, att Stadsfullmäktige ville anslå
nyssnämnda belopp till bristens täckande.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, på Beredningsnämndens hemställan,
att för ändamålet anvisa ett anslag af kr. 492:81.
Beslutet fattades med 20 röster mot 4.
§ 11.
Stadsbyggmästaren hade till Drätselkammaren inkommit med anmälan innehållande
förteckning å åtskilliga fastighetsägare i Mjölkudden, hvilka utan vederbörligt tillstånd
uppfört ny- och tillbyggnader å sina fastigheter därstädes.
Denna anmälan hade Drätselkammaren öfverlämnat till Stadsfullmäktige för de åtgärder,
hvartill densamma kunde föranleda, med hemställan tillika, att Stadsfullmäktige till
förebyggande för framtiden af dylika öfverträdelser af gällande föreskrifter ville hos
vederbörande myndighet utverka fastställande af lämpligt vite för den, som å Mjölkudden
eller i Bergviken utan erhållet tillstånd verkställde ny- eller tillbyggnader.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, dels att ej för närvarande vidtaga några åtgärder mot de anmälde, dock
med Stadsfullmäktige bibehållen rätt att i framtiden härutinnan handla efter befogenhet och
sig företeende omständigheter, dels ock att meddela Drätselkammaren, till hvilka
förteckningen å de försumlige skulle öfverlämnas, uppdrag att vidtaga alla erforderliga
åtgärder för utverkande af det af Drätselkammaren föreslagna vitet.
§ 12.
Med förmälan att årets pröfningsnämnd beslutit, att af Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolags
och Bergverksaktiebolaget Frejas beskattningsbara inkomst för år 1909 endast 12 ½ proc.

skulle taxeras i Luleå stad i stället för att af taxeringsnämnden beräkande 25 proc. hade
Drätselkammaren, då Kungl. Maj:t ifråga om 1906 års taxering bestämt, att 25 proc. skulle
taxeras i Luleå stad, och då några ändrade förhållanden sedan dess ej inträdt, som kunde
motivera ett frångående af denna princip för fördelningen, föreslagit, att besvär måtte anföras
hos Kungl. Kammarrätten öfver pröfningsnämndens ifrågavarande beslut.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden,
att uppdraga åt Drätselkammaren, eller den Kammaren i sitt ställe förordnade, att hos
vederbörande öfverklaga beslutet ifråga; och skulle utdrag ur protokollet i sådant afseende
lända såsom fullmakt.
§ 13.
Efter föredragning af Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarrätts den 4 juni 1909 meddelade
utslag på de besvär, Hernösands Enskilda Bank i likvidation anfört öfver Norrbottens läns
pröfningsnämnds beslut vid sammanträde den 5, 6 och 7 augusti 1908 i fråga om bankens
taxering till bevillning för inkomst, beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att uppdraga åt Drätselkammaren, eller den Kammaren i sitt ställe
förordnade, att anföra besvär öfver utslaget ifråga.
§ 14.
Infann sig Herr Thurfjell å sammanträdet.
§ 15.
Konungens Befallningshafvande i länet hade infordrat Stadsfullmäktiges yttrande i anledning
af en af sällskapet W 6 härstädes hos Konungens Befallningshafvande gjord framställning om
tillstånd att under ett års tid från den 1 nästkommande november å sin lokal här i staden
erhålla sådan rätt till utskänkning af spirituösa drycker, som omförmäles i § 16 mom. 1 af
Kungl. Förordningen angående försäljning af brännvin den 9 juni 1905.
Vid föredragning af ärendet beslöto Herrar Fullmäktige, med 14 röster mot 11, att i enlighet
med Beredningsnämndens hemställan förklara, att Stadsfullmäktige icke hade något att erinra
mot bifall till ansökningen.
§ 16.
Sedan Stadsfullmäktige vid fattande af beslut den 22 sistlidne april om anskaffande af ny
föreståndarinna för elementarläroverket för flickor härstädes uppdragit åt särskildt utsedde
kommitterade att kungöra platsen ledig, antaga föreståndarinna samt med henne å stadens
vägnar upprätta aftal, hade kommitterade dels anmält, att till föreståndarinna för läroverket
antagits fröken Anna Svensson härifrån staden, dels öfverlämnat ett exemplar af det med
henne å stadens vägnar upprättade aftalet.
Tillika hade kommitterade föreslagit, att åt delegerade för utöfvande af kontroll öfver
läroverket måtte lämnas uppdrag att upprätta det i aftalet med föreståndarinnan omnämnda
inventarium öfver den staden tillhöriga skolmaterial, som hon ägde rätt att kostnadsfritt nyttja.
I enlighet med Beredningsnämndens hemställan beslöto Herrar Fullmäktige vid ärendets
behandling, att meddela delegerade uppdrag att upprätta inventariet ifråga, som därefter skulle
till Drätselkammaren öfverlämnas.
§ 17.
Konungens Befallningshafvande i länet hade anmodat Stadsfullmäktige att, efter
Byggnadsnämndens hörande, till Konungens Befallningshafvande inkomma med yttrande
öfver det betänkande med förslag till byggnadsstadga för riket, som afgifvits af den af Kungl.
Maj:t den 5 juli 1907 tillsatta kommittén.

Byggnadsnämnden hade i ärendet anfört, att Nämnden ej hade annat att erinra mot förslaget,
än att Nämnden ansåge det byggnadsnämnd borde meddelas befogenhet att inom område för
öppet byggnadssätt ifråga om byggnad af trä- eller korsvirke, som uppfördes i två våningar
lämna tillstånd till inredande af boningsrum å vinden, oafsedt huruvida afståndet mellan
byggnaderna å de olika tomterna inom området gjordes större än det i allmänhet föreskrifna
eller ej, i anledning hvaraf Byggnadnämnden föreslagit en ändring af stadgandena i § 48 af
förslaget i angifven riktning.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Herrar Fullmäktige, att såsom sitt yttrande i
ärendet åberopa, hvad Byggnadsnämnden sålunda anfört.
§ 18.
Hos Byggnadsnämnden hade Alma Helena Sellin anhållit om tillstånd att få förändra och
tillbygga boningshuset å fastigheten n:o 222 i kvarteret Forellen härstädes i
öfverensstämmelse med åberopad ritning och tomtkarta, hvarefter Byggnadsnämnden vid
ärendets behandling, enär byggnaden vore belägen å område afsedt till gata, ansett sig
förhindrad att bifall ansökningen.
I anledning häraf hade Alma Helena Sellin hos Stadsfullmäktige gjort framställning, att
Stadsfullmäktige måtte lämna sitt tillstånd till byggnadsarbetets utförande eller ock inlösa
fastigheten, öfver hvilken sistnämnda ansökning jämväl Byggnadsnämnden varit hröd och
afgifvit yttrande.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att för den händelse hinder från Byggnadsnämndens sida ej mötte för
den åberopade ritningens godkännande, lämna sitt medgifvande till byggnadsarbetets
utförande, dock endast under förutsättning att sökanden aflämnade förbindelse, hvaruti
sökanden ej allenast utfäste sig att vid en tilläfventyrs inträffande expropriation af fastigheten
eller del däraf icke själf på grund af det medgifna byggnadsarbetet fordra högre löseskilling
utan äfven att vid inträffande försäljning af fastigheten bland köpevillkoren inrymma
förbehåll om enahanda skyldighet för framtida ägare af fastigheten.
§ 19.
Aflägsnade sig Herr Lind med Stadsfullmäktiges medgifvande från sammanträdet.
§ 20.
Bordlades till nästa sammanträde en ansökning från postmästaren i Luleå därom, att Kungl.
Postverket skulle befrias från erläggande af afgift för postens öfverförande vissa veckodagar
från Bergnäset till Luleå med extratur med stadens ångfärja.
§ 21.
Herr Justitieminister hade i anledning af inom justitiedepartementet pågående arbete med
revison af tryckfrihetsförordningen med syfte att, under bibehållande såvidt möjligt af
grunderna för nu gällande bestämmelser, lämpa dessa efter ändrade tidsförhållanden och
vunnen erfarenhet om befintliga brister infordrat Stadsfullmäktiges yttrande, i hvad mån de
funnit stadgandena i § 2 mom. 4 tryckfrihetsförordningen tarfva ändring och rättelse samt
hvad enligt deras mening i öfrigt kunde vara att iakttaga vid en omarbetning af samma
stadganden.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Herrar Stadsfullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att uttala sig för en sådan ändring af berörda stadganden, att af dem
bestämdt framginge, hvilka handlingar, som vore offentliga, därvid särskildt borde tillses, att
affärsanbud, såsom för entreprenader och dylikt, ställdes under behörig sekretess och i öfrigt

förberedande utredningar och tillfälla kommittéers arbeten tillmättes lämpligt skydd, utan att
den offentliga granskningsrätten träddes för nära.
§ 22.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Konungens Befallningshafvandes i länet skrifvelse med begäran om Stadsfullmäktiges
yttrande, huruvida de äro villiga att deltaga i vägbyggnad Luleå – Björsbyn;
2:o) En anmärkning från Lefvar Ångsåg och Robertsviks Ångsåg om upphäfvande af
beskattningsåtgärd;
3:o) En motion af Herr Baudin om saluhallens försättande i tillfredsställande skick;
4:o) En motion af Herr Baudin om skogvaktaresyssslans i Luleå indragande; samt
5:o) En ansökan från Nykterhetsvännernas i Luleå Centralkommitté om ett anslag af 100
kronor.
§ 23.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En motion af Herr Carlgren om öfverflyttande af vården om folkskoleväsendet från
kyrkostämma och skolråd till en af sådan stämma och stadsfullmäktige vald
folkskolestyrelsen; samt
2:o) En framställning från styrelsen för Tekniska skolan härstädes, att Stadsfullmäktige ville
utse två ledamöter i styrelsen för skolan för åren 1910-1913.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeras
Harald Wallin.
Melcher Lindquist.”

”Protokoll, hållet vid Luleå Hamndirektions sammanträde, måndagen den 25 okt 1909.
Närvarande: Herrar J.A.Forssgren, Gust. Burström, Algot Lind, J.Nygren samt undertecknad,
utsedd att föra protokollet.
§ 1.
Sedan ändrade förhållanden med arbetena i Tjufholmssundet numera inträdt, beslöt
Hamndirektionen på framställan af ’Norrbottens Seglationsförening’, att för återstående delen
af innevarande höst, upphäva åtgärden att hålla Tjufholmssundet stängt nattetid.
Luleå som ovan
för Luleå Hamndirektion;
J.A.Forssgren.
Alfr.Larsson
t.f. Hamnmästare
Justeradt
J.A.Forssgren.

Protokoll november 1909

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 november 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Fru Fagerlin och
Fröken Burman.
§ 1.
Justerades protokollen för Styrelsens sammanträden den 1 och 21 sistlidne oktober.
§ 2.
Beslöt Styrelsen, med ändring af sitt vid senaste sammanträde fattade beslut att Vaktmästaren
Boman skulle få ha kvar sin nuvarande lägenhet i fattiggården, tillökad med förra
mangelrummet, samt att den ifrågasatta afbalkningen af köket skulle verkställas.
§ 3.
Beviljade Styrelsen Maria Nilsson jämte hennes barn inträde på fattiggården.
§ 4.
Företrädde Smeden Kvarfots hustru och anhöll om något bidrag åt Hulda Berglunds hos
henne inackorderade treåriga dotter, enär modern icke förmådde ensam betala hela afgiften.
Fvstn beslöt att uppdraga åt Ordföranden och Tillsyningsmannen att till nästa sammanträde
taga reda på Hulda Berglunds förhållanden.
§ 5.
Som Karin Enggren och Lydia Mark, hvilka båda höra hemma i Öfver Luleå socken, erhålla
allt för litet understöd från sin hemort, så att de härstädes nödgas anlita den enskilda
fattigvården, beslöt Fvstn att i skrifvelse till Fvstn i Öfver Luleå socken anhålla, att Styrelsen
antingen ökar deras understöd eller ock hemtar dem härifrån.
§ 6.
Beslöts att som tillståndet i Anders Lundströms hem blir allt sämre och sämre, intaga hans
hustru och barn på fattiggården.
§ 7.
Som Arvid Stenbergs barn fortfarande äro kvar på fattiggården, ehuru han nu kommit ut från
fängelset, beslöto att förelägga honom att antingen genast hemta dem därifrån eller ock själf
inställa sig där för att arbeta åt Styrelsen.
§ 8.
Föredrogos 3 st inkomna anbud å leverans af förnödenheter till fattiggården för tiden 1 nov
1909 – 1juni 1910 från Melker Lindqvist, K.Lindqvist och Johansson & Nordin, och beslöts
att antaga det af K.Lindqvist afgifna anbud såsom i hufvudsak lägst.
§ 9.
Å leverans af för fattiggården erforderligt bröd för ett års tid hade endast ett anbud inkommit,
nämligen från K.Lindqvist, lydande å 30 öre per kilogram för hårdt och 24 öre för mjukt bröd,
och beslöt Styrelsen att antaga detta anbud.

§ 10.
Uppdrogs åt Tillsyningsmannen att företaga den sedvanliga inspektionen af de på Fvstns
bekostnad utackorderade barn i Luleå stad och dess närhet.
§ 11.
Anmäldes att Josefina Dahl, E.A.Anbdersson, Anders Gunnesson, Margreta Lundqvist Ero
och J.G.Andersson under oktober månad intagits på fattiggården, och blefvo dessa åtgärder af
Styrelsen godkända.
§ 12.
Beviljades åt Elisabeth Pettersson en tillfällig hjälp af 10 kronor, och uppdrogs åt
Tillsyningsmannen att taga reda på, om hennes barns fader möjligen kan förmås att betala
något bidrag för barnet.
§ 13.
Beviljade Styrelsen åt Karin Karlsson ett understöd af intill 25 kr till reshjälp åt en hennes
son, under förutsättning att han får plats hos sin farbroder Mauritz Karlsson i Vesterås.
§ 14.
Beslöts att låta utackordera E.J.Öhlunds dotter Nanny, hvilken lider af lungtuberkulos hos en
slägtning i Afvan till ett pris af 15 kronor i månaden.
§ 15.
Beviljades åt Maria Granbom ett understöd af 15 kronor, under vilkor att hon anskaffar
sjukbetyg.
§ 16.
Företrädde arbetaren Carl Johan Andersson och anhöll om någon hjälp för anskaffande af
skolböcker och kläder åt barnen, men då han är fullt arbetsför och haft arbete hela hösten, blef
hans anhållan af Styrelsen afslagen.
§ 17.
Som skomakaren J.O.Wennberg, hvilken genom Fvstns beslut den 1 juli 1908 förständigats
att inom en vecka efter delfåendet inställa sig på fattiggården för att där arbeta för Styrelsens
räkning, icke efterkommit detta föreläggande, och då Wennberg fortfarande förer ett
oordentligt och supigt lefverne samt försummar att draga försorg om sin familj, beslöt Fvstn
att genom protokollsutdrag tilldela honom en allvarlig varning och tillsägelse att bättra sitt
uppförande, vid äfventyr att han eljest komme att anmälas till bestraffning till K. Bfde.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
W.Thurfjell”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 2 november 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Santesson och Lundmark.
§ 1.
Från Luleå Fastighetsaktiebolag hade inkommit 2ne förslag till egoutbyte med staden i
samband med uppgörelserna i donationsjordstvisten rörande en del bolaget tillhöriga områden
inom nya stadsplanen af följande innehåll:
I. Luleå Fastighetsaktiebolag afstår till Luleå stad:
af vretan N:o 91-94 2 129,45 kvm., fallande inom Parkgatan och Västra Järnvägsesplanaden
af vretan N:o 115-116 1 937,55 kvm., fallande inom Kapell-, Back- och Strömgatorna
af vretan N:o 124-127 43,28 kvm., fallande inom Östra Järnvägsesplanaden
af vretan N:o 171-172 418,95 kvm., fallande inom Tallgatan och Östra Strandgatan
tillhopa 4 529,23 kvm. med ett sammanlagt zonvärde af 6,466 kr 4 öre.
Luleå stad afstår till Luleå Fastighetsbolag:
af vretan N:o 600 1 203,10 kvm., fallande inom tomt N:o 7 kvarteret Åkern och N:o 4, 5 och
7 i kvarteret Roten
af vretan N:o 601 2 802,14 kvm., fallande inom tomterna N:o 3, 4, 6, 7 och 8 i kvarteret Roten
samt N:o 1 och 2 i kvarteret Stammen
af vretan N:o 607 703,20 kvm., fallande inom tomt N:o 3 i kvarteret Hästen
tillhopa 4 708,44 kvm. med ett zonvärde af 6,497 kr. 16 öre.
Skillnaden i värde 31 kr. 12 öre betalar Fastighetsbolaget kontant till staden.
II. Luleå Fastighetsaktiebolag afstår till Luleå stad:
af vretan N:o 26-30 1 277,10 kvm., fallande inom Park- och Malmgatorna
af vretan N:o 88-90 818,29 kvm., fallande inom Parkgatan
tillhopa 2 095,39 kvm med ett zonvärde af 3,233 kr. 72 öre.
Luleå stad afstår till Luleå Fastighetsaktiebolag:
af vretan N:o 606 170, 92 kvm. inom tomt N:o 2 i kvarteret Eken med ett zonvärde af 232 kr.
68 öre.
För skillnaden i värde, utgörande 2,991 kr. 4 öre betalar staden 10% eller 299 kr. 10 öre.
Sedan Stadsingenjören och särskildt tillsatta kommitteade tillstyrkt de föreslagna egoutbytena
såsom för staden förmånliga och öfverensstämmande med föreskrifterna i nådiga brefvet den
27 maj 1904, beslöt Drätselkammaren att öfverlämna desamma till Herrar Stadsfullmäktige
med hemställan om godkännande af bytena.
§ 2.
Som kontraktet med Luleå Renhållnings a.b. rörande renhållningen af stadens fastigheter och
gator tilländagår med innevarande år, hade ordföranden och stadsingenjören underhandlat
med bolaget om nytt kontrakt, och föreslåg nu förslag till sådant, hvilket föredrogs och af
Drätselkammaren lämnades utan anmärkning. Som bolaget förklarat sig ej vilja binda sig för
längre tid än ett år i sänder, upptog förslaget en giltighetstid af endast ett år, och hade
ersättningen höjts från 8000 kronor till 10100 kronor, hvaraf dock ett belopp af 1085 kronor
beräknades afse arbeten, som ej ingå i nu gällande kontrakt.

Drätselkammaren beslöt att öfverlämna ärendet till Herrar Stadsfullmäktige med hemställan
att Stadsfullmäktige ville till Luleå Renhållningsaktiebolag öfverlåta all renhållning under år
1910 af stadens fastigheter och gator m.m. emot en ersättning af 10100 kronor och enligt de
närmare bestämmelser, som innehållas i det uppgjorda kontraktsförslaget.
§ 3.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 28 sistlidne april till Drätselkammaren komitterat
S.Tornbergs m.fls framställning rörande stadens deltagande uti vägbyggnad till Svartöstaden
och Skurholmsstaden med uppdrag för Kammaren att hos Kungl. Järnvägsstyrelsen göra
förfrågan om och i hvad mån bidrag från järnvägens sida kunde vara att påräkna för en i
samband med vägbyggnaden ifrågasatt viadukt öfver härvarande bangård, hade Kammaren
gjort framställning härom till Distriktsförvaltning och förelåg nu dess svar å framställningen,
hvilket skulle till Herrar Stadsfullmäktige öfversändas.
§ 4.
Beslöt Drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till en af N.O.Pettersson
gjord ansökan om tillstånd att å vretan No 252-256 å Mjölkudden få uppföra en
mangårdsbyggnad samt ett tröskhus och en bod i enlighet med företedda ritningar och karta.
§ 5.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af Luleå läroverks
Idrottsförening gjord framställning om erhållande af fritt vatten och lyse till en af föreningen
under förra vintern anordnad skridskobana å läroverkstomten, beslöt Kammaren efter att
hafva i ärendet hört Stadsingenjören hos Stadsfullmäktige tillstyrka ett anslag för vintern
1908-1909 till bestridande af kostnaden för vatten och lyse för skridskobanan; men som
upplyst blifvit att en del träd å läroverkstomten skadats vid banans anläggning, beslöt
Kammaren därjämte hemställa, att Stadsfullmäktige måtte bestämma, att därest skridskobana
kommer att anordnas jämväl för kommande vinter, arbetet bör ske under uppsigt af
Planteringsnämnden.
§ 6.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver ett af Luleå Fastighets a.b. gjort förslag
till egoutbyte med staden i samband med uppgörelserna i donationsjordstvisten rörande en del
bolaget tillhöriga områden inom nya stadsplanen, beslöt Drätselkammaren, som för sin del
ansåg, att en del af de områden, som enligt förslaget skulle af staden afstås, vore af det värde,
att de icke lämpligen borde afhändas staden, nämligen tomt no 2 i kv. Örnen och det för
industrielt ändamål afsedda område vester om kv. Lammet, att återremittera ärendet till
Stadsingenjören för uppgörande af nytt bytesförslag, uti hvilket nämnda områden icke ingå.
§ 7.
På framställning af Frimurarlogen härstädes beslöt Kammaren, att den till logen gjorda
upplåtelse af entresalongen samt rococco i stadshusets festvåning för logens sammanträden
skulle gälla under tre års tid från den 1 sistlidne oktober och på de närmare vilkor som
angifves i Kammarens protokoll för den 5 november 1907 och den 12 sistlidne oktober.
§ 8.
En framställning från K.L.Karlssons om anordnande af inkörsväg till hans vid Köpmangatan
belägna fastigheter remitterades till Stadsingenjören för yttrande.

§ 9.
Till Stadsingenjören remitterades för yttrande en från G.Isaksson inkommen framställning
rörande beredande af arbete åt de arbetslösa vid 2ne af sökande disponerade fältspatsbrott i
Rutvik och Säfvast.
§ 10.
På framställning af järnarbetaren Johan Eriksson beslöt Kammaren att bevilja honom
restitution af en del utaf honom betalda kommunalutskylder för år 1908 på grund af Kongl.
Kammarrättens utslag den 27 april 1909.
§ 11.
Afslog Kammaren en af Ernst Lundgren gjord begäran om nedsättning med 150 kronor af
hyran för saluhallens kafélägenhet för innevarande år.
§ 12.
Föredrogs och godkändes ett från Distriktsförvaltningen inkommet bytesaftal mellan Luleå
stad och statens järnvägar, upprättadt på grund af Stadsfullmäktiges beslut den 28 december
1901.
§ 13.
Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande afstyrkt en af H.Marklin m.fl. gjord ansökan om
borttagande af en invid fastigheterna No 296 och 297 å Köpmangatan befintlig jordbank,
beslöt Kammaren, att ansökningen icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§ 14.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver en af E.A.Palmén gjord begäran att få
arrendera stadens del af vretan No 148-150, i vidd innehållande 1115 kv.meter, beslöt
Kammaren att till honom t.v. på arrende upplåta nämnda område emot ett årligt arrende
fr.o.m. 1909 af 10 kronor att i förskott erläggas och med vilkor i öfrigt att staden när som helst
mot återbetalande af löpande årets arrende får återtaga området, att fyllning eller matjord ej
får bortföras därifrån samt att området af arrendatorn inhägnas och att denne äfven
underhåller denna inhägnad.
§ 15.
En framställning från G.Isaksson om anordnade af utfartsväg från hans i kvarteret Hästen
belägna fastighet lämnades till Stadsingenjören för yttrande.
§ 16.
Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med förnyadt yttrande i anledning af Tillsyningsmannen
Oskarssons begäran om marmorskifva till Frukthandlaren Petterssons lägenhet i saluhallen,
beslöt Kammaren att till lägenheten låta anskaffa en cirka 2 kv.meter stor marmorskifva,
därest Pettersson anser sig nöjd med en sådan.
§ 17.
Som anmälan till Drätselkammaren ingått att åverkan skett å staden tillhöriga byggnader och
anläggningar å Gültzauudden, beslöt Kammaren anmoda Stadsfiskalen att beordra de i trakten
patrullerande poliskonstaplar att utsträcka sina ronder ända ut till Gültzauudden.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, hållet hos Byggnadsnämnden i Luleå den 3 november 1909.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, Flemström och Forssgren samt Stadsbyggmästaren
äfvensom Stadsingeniören.
§ 44.
Föredrogs samt justerades protokollet öfver Nämndens sammanträde den 6 sistlidne oktober.
Som ofvan
In fidem
Ragnar Åhlander”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 4 november 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Santesson och Isaksson.
§ 1.
Anmälde ordföranden, att ett anbud inkommit från Stockholm å öfvertagande af stadens
senaste lån till en kurs af 95%, men beslöt Kammaren att ej reflektera å detta anbud utan låta
frågan om lånet anstå några dagar.
§ 2.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 21 sistlidne oktober uppdragit åt Drätselkammaren
eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att hos Kungl Kammarrätten anföra besvär öfver
Norrbottens läns pröfningsnämnds beslut i fråga om Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolags
och Bergverksaktiebolaget Frejas beskattningsbara inkomst för år 1909, beslöt
Drätselkammaren uppdraga åt sin sekreterare Juris Kand. A.Holm att å dess vägnar uppsätta
och underskrifva besvären, och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom såsom
fullmakt.
§ 3.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 21 sistlidne oktober uppdragit åt Drätselkammaren
eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att hos Kungl. Majt anföra underdåniga besvär
öfver Kungl. Kammarrättens den 4 juni 1909 meddelade utslag på besvär af Hernösands
Enskilda Bank i likvidation i fråga om bankens inkomsttaxering för år 1908, beslöt
Drätselkammaren uppdraga åt sin sekreterare Juris Kand A.Holm att å dess vägnar uppsätta
och underskrifva de underdåniga besvären, och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna
honom såsom fullmakt.
§ 4.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat Herr Baudins motion om
indragning af skogvaktaresysslan, beslöt Kammaren öfverlämna motionen till
Planteringsnämnden med förfrågan om och på hvilka vilkor nämnden kan h någon
användning för skogvaktaren Johansson.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 9 november 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Johansson och Lundmark.
§ 1.
Beslöt Drätselkammaren att antaga ett anbud från Bankaktiebolaget Stockholm – Öfre
Norrland om öfvertagande af 200 st obligationer af stadens nya lån till en kurs af 98% med ¼
courtage.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid Luleå Hamndirektionssammanträde den 9 november 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Linder, K.A.Lind, A.Lind samt t.f. hamnmästaren.
§ 1.
Justerades protokollen för sammanträdena den 12 och 25 sistlidne oktober.
§ 2.
Af ordföranden anmäldes, att ordföranden i anledning af de haverier, som inträffat dels med
mudderpråmen No 2 under sistlidne sommar, dels med mudderverket den 16 sistlidne oktober
hos Magistraten begärt förordnande för besiktningsmän att i laga ordning företaga besiktning
och värdering af skadorna; att Magistraten till besiktningsmän förordnat Mekanikern
J.P.Johansson, Baningeniören C.A.Schultz och Maskindirektören J.P.L.Lindström, att
besiktningsmännen vid besiktningar, som företagits den 18 oktober och 3 november
uppskattat skadorna å mudderverket till Kr. 8.275:- samt skadorna å afföringspråmen till
Kronor 1.200:- samt att ordföranden från bogserångaren Viktoria mottagit en räkning, hvari
Hamndirektionen påförts Kr. 2.000:- för bärgning och inbogsering af mudderverket efter
haveriet den 16 oktober.
I anledning häraf beslöt Hamndirektionen hos Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean, hos hvilket
bolag de skadade fartygen blifvit försäkrade mot sjöskada, begära ersättning för de lidna
skadorna samt kostnaderna för bärgningen af mudderverket enligt ofvan omförmälda
handlingar med Kronor 11.475:- hvartill komme besiktningskostnaderna och diverse andra
omkostnader Kronor 436:- eller tillhopa Kronor 11.911:§ 3.
Föredrogs en den 8 denna månad dagtecknad vederbörligen attesterad räkning från firman
Gunnerson & Elzelingen å utfördt arbete för utvidgning af inseglingsrännan genom
Tjufholmssundet, slutande å Kr. 57.124:50; och beslöt Hamndirektionen utbetala
ifrågavarande belopp med kontraktsenligt afdrag af 10% eller sålunda Kr. 51.412:05, hvilket
belopp skulle rekvireras från Drätselkammaren.

§ 4.
Som hamnmästaren C.A.Wolff numera blifvit genom Rådstufvurättens utslag den 4 i denna
månad förklarad afsatt från sin befattning, beslöt Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige göra
anmälan om nämnda förhållande, under hemställan därom, att Stadsfullmäktige måtte
uppdraga åt Hamndirektionen att kungöra Hamnmästarebefattningen till ansökan ledig samt
emottaga och till Stadsfullmäktige öfverlämna inkommande ansökningshandlingar jämte eget
yttrande tillika skulle hemställas att Stadsfullmäktige ville bestämma de aflöningsförmåner
som den blifvande hamnmästaren skulle ega åtnjuta.
§ 5.
Anmäldes af t.f. hamnmästaren, att t.f. hamnmästaren i anledning af Hamndirektionens beslut
den 12 sistlidne oktober, § 8, efter samråd med vederbörande lotsbefäl låtit å hamnpiren
uppsätta en glödlampa med rödt glas.
§ 6.
Genomgicks och godkändes förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år.

§ 7.
Enär bogserångaren Balder för framtiden möjligen komme att visa sig obehöflig för hamnen,
samt fråga förty uppstått om ångarens försäljning eller densammas uppläggande för
nästkommande seglationsår, beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. hamnmästaren, att
uppsäga ångarens befälhafvare, maskinist och besättning från deras innehafvande befattningar
med utgången af detta år.
§ 8.
Föredrogs en den 27 sistlidne oktober dagtecknad skrifvelse från firman Gunnerson &
Elzelingen af innehåll, att firman samma dag återlämnat mudderverket satm afföringspråmen
No 3 och ångaren Balder.
I anledning häraf beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Mekanikern J.P.Johansson och
Ingeniören vid Statens Järnvägar P.Björkman att skyndsamt företaga besiktning af
mudderverket med pråmar och inventarier samt ångaren Balder med tillbehör samt förrätta
värdering af de brister och skador å fartyg och tillbehör m.m. saom vid besiktning
konstaterades, dock med undantag af de skador som varit föremål för besiktning och
värdering i anledning af de under sommaren timade haverierna.
§ 9.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sekreteraren att hos f. hamnmästaren C.A.Wolff
inkassera det belopp som Wolff förpliktats utgifva till staden enligt Rådstufvurättens utslag
den 4 i denna månad.
§ 10.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt ordföranden att i samråd med vederbörande lotsbefäl
låta upprätta förslag till de förändrade fyranordningar m.m. i Tjufholmssundet som
nödvändiggjordes af sundets utvidgning.

§ 11.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. hamnmästaren att i samråd med ordföranden infordra
anbud å leverans af det virke som erfordrades för kajreparationer under nästkommande år
äfvensom för ombyggnad af inseglingsfyren å Sandögrunnan.
§ 12.
Föredrogs en skrifvelse från Björns Nya Tegelbruksaktiebolag, hvari anfördes klagomål
däröfver att bolaget för vanligt murtegel debiterats en hamnafgift af 5 öre per 100 kilogram,
hvilken afgift ställde sig oskäligt hög.
Hamndirektionen fann den gjorda debiteringen vara beroende å tryckfel i den af trycket
utgifna hamntaxan, samt att hamnafgiften för tegel af ifrågavarande beskaffenhet rätteligen
utgjorde 5 öre per 100 tegel, hvilket förhållande meddelades t.f. hamnmästaren för behörigt
iakttagande.
§ 13.
Föredrogs en skrifvelse från förste Provinsialläkaren F.Block, hvari anfördes klagomål
däröfver att Herr Block blifvit affordrad en afgift af 2 kronor för extra tur med ångfärjan.
Hamndirektionen beslöt lämna förste Provinsialläkaren Block det svar, att afgiften för extra
tur med ångfärjan blifvit af direktionen bestämd med 2 kronor, samt att vederbörande å färjan
sålund handlat i enlighet med gifna instruktioner, när de affordrat Herr Block nämnda afgift
för extra tur, samt att Herr Block lämpligen kunde hos Hamndirektionen göra framställning
om återfående af sådana afgifter för resor med ångfärjan, som ansåges hafva blifvit honom
oriktigt affordrade.
§ 14.
Föredrogs en skrifvelse från befälhafvaren å ångfärjan ’Trafik’ Erik Sjölander innehållande
begäran om ett årligt lönetillägg af 200 kr. från och med ingången af nästkommande år.
Efter en stunds diskussion, hvarunder Herr A.Lind yrkade, att det begärda lönetillägget måtte
beviljas såsom ålderstillägg, beslöt Hamndirektionen uppskjuta ärendet till nästa ordinarie
sammanträde.
§ 15.
Föredrogs följande skrifvelse från Trafikinspektören vid Statens Järnvägar härstädes:
’Till Hamndirektionen Luleå.
Öfversändande närslutne rapporter angående åvärkan, som vederfarits statens järnvägars vagn
litt. G3 Nr 18071 medan den för lastning varit utställd å hamnspåret, vill jag härmed bringa
förhållandet till Eder kännedom för vidtagande af den mått och steg, I finnen behöfliga,
samtidigt som jag tillåter mig erinra om bestämmelserna i § 1 mom c i kontraktet emellan
Kungl. Järnvägsstyrelsen och Luleå stad angående trafikerandet af hamnspåret af den 26 mars
1901.
Luleå den 25 oktober 1909.
And.Dahlqvist.’
Hamndirektionen beslöt öfverlämna ärendet till sekreteraren för utredning.
§ 16.
På därom gjord framställning beslöt Hamndirektionen bevilja såväl ordföranden som
sekreteraren ett tilläggsarvode för innevarande år af 200 kronor till dem hvardera såsom
ersättning för det ökade arbete som under året ålegat ordföranden och sekreteraren i och för
utredning af samt uppsättande af inlagor i de under året behandlade synnerligen betydelsefulla
frågorna angående dels ny taxa å muddringsafgifter, dels ny taxa å hamnafgifter för fartyg och
taxor.

§ 17.
I anledning af väckt fråga angående brandförsäkring af mudderverket, under den tid verket
vore upplagdt på slip, beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. hamnmästaren att införskaffa
uppgift å lägsta premien för dylik försäkring.
§ 18.
På förslag af Herr A.Lind beslöt Hamndirektionen uppdraga åt t.f. hamnmästaren att
föranstalta om utredning i fråga om sättet för debitering utaf afgifter för vatten som af
Hamnförvaltningen levererades till fartyg.
§ 19.
Beslöt Hamndirektionen, att hamnservisen Friberg skulle vidkännas behörigt afdrag å sin lön
för sådana tider då Friberg åtnjöte tjänstledighet i och för utförande af sådant dykeriarbete
eller annat arbete åt enskilda, hvarför Friberg af dem åtnjöt särskild ersättning.
§ 20.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Baningeniören C.A.Schultz, Arbetschefen Gustaf
Dahlberg och Stadsingeniören Erik Kinnman att företaga besiktning å hamnpiren för
utrönande däraf, huruvida för närvarande någon mera genomgripande reparation af piren
borde vidtagas, eller om det för närvarande ansåges lämpligare, att piren tills vidare ställdes
under observation af sakkunnig person.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren”

”Den 11 november [1909, Hälsovårdsnämnden]
Närvarande: Herrar Kjellman, Rosengren, Grafström och Vickström.
§ 1.
Justerades protokollet för nämndens sammanträde den 13 sistlidne oktober.
§ 2.
Föredrogs och lades till handingarne Tillsyningsmannens rapport för oktober månad.
§ 3.
Föredrogs en skrifvelse från Tillsyningsmannen med begäran att nämnden ville bestämma
ordalydelsen af de anslagstaflor, som enligt Drätselkammarens beslut skola uppsättas i
stadens utkanter med förbud mot utstjälpning af sopor och affall, men då nämnden för sin del
fann att dylika taflor icke skulle leda till därmed åsyftadt ändamål, beslöt nämnden att
öfverlämna skrifvelsen till Drätselkammaren.
§ 4.
Som 1ste Provinsialläkaren vid sin senaste inspektion utdömt de uti Erik Burman tillhöriga
fastigheten No 392 i kv Korpen åt de s.k. arbetsvillige stufvarne upplåtna lägenheter, beslöt
Helsovårdsnämnden, som jämväl kunde vitsorda ifrågavarande lägenheters helsovådlighet, att
vid 50 kronors vite förbjuda Erika Burman att vidare använda dessa lägenheter till bostad åt
menniskor, innan desamma försatts i sådant skick att de kunde af Helsovårdsnämnden
godkännas.
§ 5.
En anmälan från Linköpings slagteriaktiebolag mot Tillsyningsmannen Oskarsson för
tjänstefel öfverlämnades till Oskarsson för förklaring.

§ 6.
Genomgicks och godkändes följande förslag till utgifts- och inkomststat för helsovården för
år 1910.
Utgifter
Löner till
Föreståndaren för köttbesiktningsbyrån
500:Stadssjuksköterskan
674:Tillsyningsmannen vid helsovården
1.200:Tillsyningsmannen vid sopplatsen
570:Förestånderskan vid epidemisjukhuset
250:Vaktmästaren vid epidemisjukhuset
500:Sjuksköterskan vid epidemisjukhuset
750:Sjuksköterskans biträde
500:Kostnader för köttbesiktningsbyrån
400:Kostnader för epidemisjukhuset
2.200:Desinfektioner
400:Diverse omkostnader /incl. kolerabesiktning/
730:Kronor
8.674:-

Inkomster
Bidrag af landstinget till stadssjuksköterskan
Brist att uttaxera
Kronor
Som ofvan
In fidem
A.Holm”

374:8.300:8.674:-

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 13 november 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Lidgren, Nordström och Palm samt Fru
Fagerlin.
§ 1.
Föredrogs och lades till handlingarne ett från K. Bfde inkommet bevis att Konrad Karlsson
icke kunnat anträffas för delgifning med honom af Fvstns föreläggande af den 1 juli detta år.
§ 2.
Föredrogs K. Bfdes i Wästerbottens län den 27 sistlidne oktober gifna utslag, hvarigenom
Fvstn i Umeå stad ålagts att ersätta kostnaden för skräddaren A.Pettersson Frödéns underhåll
på härvarande fattiggård.
§ 3.
Med anledn. af en ansökan från Fvstn i Norrköping om ersättning för lämnadt understöd åt
änkan Greta Sundin uppdrog Styrelsen åt Ordföranden och Sekreteraren att med godkännande
af krafvet afgifva förklaring i ärendet.
§ 4.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål angående
G.E.Enström.
§ 5.
Beviljades åt Erik Olsson 1 p. Skor och 1 lass ved, åt J.O.Sandström 1 kostym och 1 p. Skor,
åt Amanda Nyberg 2 p. Skor och åt J.E.Ström 4 p. Skor.
§ 6.
C.J.Häggbergs hustru Maria hade genom Tillsyningsmannen anhållit om understöd, och
beslöts med anledn. däraf att bevilja henne inträde på fattiggården.
§ 7.
Beslöt Fvstn att då det är att befara, att arbetslösheten under stundande vinter kommer att
blifva ovanligt stor, och att därest staden icke igångsätter något arbete, dit arbetslösa kunna
hänvisas, fattigvården kommer att öfver höfvan betungas, ingå till Stadsfullmäktige med
framställning om igångsättande snarast möjligt af något lämpligt arbete för de arbetslösa.
§ 8.
Beslöts att bevilja Maria Nilsson anstånd till nästa månad med inträde på fattiggården samt att
för denna månad bevilja henne ett understöd af 15 kronor.
§ 9.
Beslöts att bevilja inträde på fattiggården åt J.O.Sundqvists son Karl, hvilken på grund af en
skada i foten måste ligga stilla en tid.
§ 10.
Beviljades åt Felix Lindfors’ familj ett understöd af 10 kronor.

§ 11.
Genomgicks och godkändes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1910.
Utgifter.
1.500:1.100:500:180:800:-

Lön åt Tillsyningsmannen
Lön åt vaktmästaren
Lön åt hushållerskan
Lön åt pigan
Lön åt sekreteraren och kassören
4080:Utspisning vid fattiggården för 50 hjon
10.000:Lyse, ved och vatten
3.500:Kläder och skodon åt fattiga
3.300:Nödiga förbättringar och reparationer samt inköp af
Inventarier vid fattiggården
1.500:Hyra för tillfällig fattiggård
510:Hospitalsafgifter för 9 hjon á 200 kr
1.800:Legosängsafgifter vid lasarettet
1.500:Afgifter till sinnesslöanstalten (100:-) och Margaretahemmet (300:-) 400:Barnavårdsnämnden
700:Medicin åt fattiga
1.700:Begrafningskostnader
500:Kontanta understöd åt behöfvande
28.500:Barns utackordering
4.500:Brandförsäkring- och telefonafgifter
280:Församlingsdiakonissan:
Kostpengar, hyra m.m.
680:afgift till anstalten
300:anslag för utdelning
400:1.380:Diverse mindre utgifter
700:Oförutsedda utgifter
1.065:Brist från föregående år
7.000:Kronor
72.915:Inkomster
Ränta å donationsfonden m.m.
Ersättning från statsverket
Arbetsinkomst vid fattiggården
Diverse inkomster
Ersättning af enskilda personer
Fordringar af andra kommuner
Brist att uttaxera
Kronor
Som ofvan
In fidem
A.Holm.
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
W.Thurfjell”

165:1.000:100:150:800:3.500:67.200:72.915:-

”Protokoll hållet hos Brandstyrelsen den 16 november 1909.
Närvarande: Hrr Ordföranden, Wikberg, Rundblad, Örtenblad och vid protokollet
undertecknad.
§ 1.
Lästes af Ordföranden uppsatt skrifvelse till Stadsfullmäktiges beredningsnämnd, hvilken
skrifvelse af styrelsen godkändes. (se skrifvelsen af den 12 nov. 09)
§ 2.
Föregående sammanträdes protokoll lästes och justerades.
§ 3.
Föredrogs och godkändes ordförandens skrifvelse till Hrr Stadsfullmäktige rörande
anmärkning från stadens revisorer angående 1908 års räkenskaper. (se skrifvelse No 1 af den
16 nov. 1909).
§ 4.
Förslag till utgiftsstat för Luleå komb. Brand- och poliskår för år 1910 slutande å kronor
30.000 föredrogs och godkändes samt uppdrogs åt Hrr Ordföranden och Örtenblad att affatta
till Stadsfullmäktige i Luleå ställd skrifvelse rörande utgiftsstatens pkt 1. Ingående balans från
föregående år. (se skrifvelsen No 2 af den 16 nov. 1909).
§ 5.
Bröts och lästes inkomna anbud å förnödenheter för år 1910 och befunnos de vara:
1. K.Lindqvist, Luleå viktualier och specerier
2. Arv.Andersson, Rutvik mjölk
3. P.Eriksson, Bensbyn mjölk
4. H.G.Ruthberg, Bensbyn mjölk
5. Bergnäsets Svagdr.bryggeri svagdricka
6. Johan Olsson, Luleå beklädnadspersedlar
7. Augusta Jansson, do skodon
8. E.W.Isakssons AB, do do
9. Aug.Holm, Luleå skolagning
10. C.J.Schefström, do skolagning
11. P.O,Sundqvist, do skolagning
och uppdrogs åt brandchefen inkomma med jämförelsetablå häröfver.
§ 6.
På förslag af brandchefen beslöt Styrelsen, att brandvakar för kommande vinter skulle
upptagas till ett antal af tre, nämligen vid Bergviken strax norr om Robertsviks ångsåg, å
Skurholmsfjärden nedanför seminariebygget samt i Lulsundet.
§ 7.
Af brandchefen framlagdt förslag till anskaffande af gummihjul å ambulansvagnen uppsköts
t.v.

§ 8.
Inkomna anbud å s.k. slangrännor bröts och antogs mekanikus J.P.Johanssons anbud å kronor
39:- pr styck.
§ 9.
Beslöts att ingå till Magistraten med anmälan om, att pelsar och sablar, som uteslutande
användas vid polistjänstgöring, ej vidare böra påföras brandkåren stat.
§ 10.
I och för åstadkommande af bättre kontroll öfver för brandkåren anslagna medel beslöt
Styrelsen förständiga brandchefen att inkomma med månatliga kassarapporter samt efter
anvisning af Kassakontrollanten upplägga och föra sammandrag, öfver dessa rapporter.
§ 11.
Från Drätselkammaren hade för brandstyrelsens yttrande remitterats en från aflidne
brandsergeanten A.Ohlssons änka till Stadsfullmäktige inkommen ansökan om understöd för
hennes 2-årige son och beslöt Styrelsen, som icke ansåg sig kunna tillstyrka densamma, att
uppdraga åt ordföranden att till Kammaren afgifva nämnda yttrande. (se skrifvelsen No 3 den
16 november 1909).
Som ofvan
U.Ullman
Justeradt
A.E.Fagerlin.”

”Protokoll hållet hos Brandstyrelsen den 19 november 1909.
Närvarande: Hrr Ordföranden, Wikberg, Rundblad, Örtenblad och vid protokollet
undertecknad.
§ 1.
Af brandchefen uppgjord jämförelsetablå öfver ingifna anbud å förnödenheter för år 1910
lästes och antogos följande anbud:
Firman K.Lindqvist, Luleå – viktualier, specerier, bröd, potatis och hafre.
Arvid Andersson, Rutvik – mjölk
Bergnäsets Svagdr.bryggeri – svagdricka
Johan Olsson, Luleå – beklädnadspersedlar
Augusta Jansson, do – skodon
P.O.Sundqvist, do – skolagning
§ 2.
Lästes och godkändes skrifvelsen till Stadsfullmäktige rörande 1910 års utgiftsstat, pkt 1.
Ingående balans från föregående år.
§ 3.
Af Drätselkammaren infordradt yttrande öfver änkan Ohlssons ansökan om understöd lästes
och godkändes.
§ 4.
Brandchefens ansökan om tjänstledighet och semester fr.o.m. den 15 dec. 1909 t.o.m. den 4
januari 1910 bifölls och förordnades till t.f. brandchef under nämnda tid Stadsfiskal
K.Hamrin.
Som ofvan
U.Ullman
Justeradt
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 19 november 1909.
Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Wahlgren, Grafström, Lundmark, Ljungberg,
Nordström, Melkerson, Westerberg, Thurfjell, Schultz, Brändström, Aurén, Segerstedt,
Isakson, Håkansson, Santesson, Linder, Lindquist, Bergman och Baudin, hvaremot såsom
frånvarande antecknades Herr vice ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund, Palmér,
Burman, Sven-Nilsson, Block, Carlgren, Sandlund och Lind, af hvilka Herr vice ordföranden
samt Herrar Palmér, Burman, Block och Carlgren icke med kallelse anträffats och Herrar
Thorslund samt Sven-Nilsson låtit å kallelselistan anteckna, att de voro förhindrade att deltaga
i sammanträdet, den förra till följd af sjukdom samt den senare på grund af hans egenskap af
t.f. landskamrerare i länet.
Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Bergman och Baudin att tisdagen den 23 innevarande november kl. 5 e.m.
jämte Herr Ordföranden justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Herrar Stadsfullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktiges sammanträde den 21 sistlidne oktober förda protokoll.
§ 3.
För vinnande af anslutning mellan å ena sidan den post, som på morgnarne söndagar, tisdagar,
torsdagar, fredagar och lördagar till Luleå ankomme från Skellefteå och Piteå samt
mellanliggande orter och å andra sidan den norrut med bantåg kl. 7,20 f.m. afgående post
hade postverket låtit öfverföra nyssnämnda post söderifrån från Bergnäset till Luleå med en
extra ångfärjetur från Bergnäset kl. 6,50 f.m. I ersättning härför hade Hamndirektionen fordrat
en afgift af kr. 2:- för hvarje tur.
Nu hade postmästaren i Luleå uti till Stadsfullmäktige ingifven skrift begärt, att
Stadsfullmäktige måtte besluta, att Kungl. Postverket ej skulle behöfva erlägga någon afgift
för ångfärjans ifrågavarande för postens öfverförande anordnade extratur, hvilket ärende vid
Stadsfullmäktiges sammanträde den 21 sistlidne oktober bordlagts till detta sammanträde.
Då nu ärendet åter företogs till behandling beslöto Herrar Fullmäktige att återremittera
detsamma till Beredningsnämnden för närmare utredning.
§ 4.
På förslag af Beredningsnämnden beslöto Herrar Fullmäktige att till examansvittnen vid
realskoleexamina vid härvarande högre allmänna läroverk under nu pågående läseår utse:
Herrar Bankdirektören S.Forsgren, Trafikdirektören A.Svensson, vice Konsuln
A.J.Westerberg och Seminarierektorn G.Norrby samt till dessas suppleanter Herrar Förste
Provinsialläkaren F.Block och Linjedirektören T.Bennet.
§ 5.
Uti inkommen skrifvelse hade Stadsfiskalen K.Hamrin med öfverlämnande af
Rådstufvurättens i Luleå den 4 i denna månad meddelade utslag i mål emellan Stadsfiskalen å
tjänstens vägnar, å ena sidan, samt häktade Hamnmästaren Carl Artur Wolff, å andra sidan,
angående förskingring af tjänstemedel erinrat, att utslaget i vissa delar gått staden emot.
Tillika hade Stadsfiskalen meddelat, att han ansåge det honom meddelade uppdrag att i målet
utföra stadens målsägaretalan vara afslutadt.

Vid föredragning af detta ärende antecknades till en början, att målet icke i annat väsentligt
afseende gått staden emot, än att stadens yrkande att erhålla redovisning för hvad som influtit
för ett sommaren 1907 med användande af stadens dykerimateriel å ångfartyget ’Dania’
utfördt dykeriarbete icke af rätten bifallits. Med hänvisning till hvad Hamndirektionen anfört i
sin afgifna förklaring öfver årets revisorers anmärkning i denna sak, beslöto härefter Herrar
Fullmäktige, med 11 röster mot 9, på föreslag af Beredningsnämnden, att Stadsfiskalens
ifrågavarande skrifvelse ej skulle till annan Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda, än att utslaget
i målet skulle öfverlämnas till Hamndirektionen för verkställighet, beträffande hvad
Hamnmästaren Wolff genom detsamma ålagts återbära till staden.
Mot detta beslut anmälde Herr Santesson sin reservation.
Från Herrar H.Flodmark och E.Hage, hvilka jämte Stadsfiskalen K.Hamrin den 19 augusti
detta år utsetts att undersöka Hamndirektionens räkenskaper med afseende särskildt fäst på
hamnmästarens förvaltning under de gångna åren hade inkommit en skrifvelse innehållande,
förutom en redogörelse för deras arbete i saken jämte yttrande öfver Rådstufvurättens
ofvanberörda utslag, jämväl förslag till kontrollåtgärder vid uppbörden af hamnmedel.
Denna skrifvelse beslöto Herrar Fullmäktige att remittera till Hamndirektionen.
§ 6.
Efter hemställan af Beredningsnämnden, beslöto Herrar Fullmäktige, med bifall till en af Herr
Carlgren därom väckt motion, att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om
öfverflyttande från och med den 1 jan. 1911 af vården af folkskoleväsendet från kyrkostämma
och skolråd till en af sådan stämma samt af Stadsfullmäktige vald folkskolestyrelse.
§ 7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Fattigvårdsstyrelsen inkommen
anmälan, att såväl Stadsingeniören som Stadsbyggmästaren vägrat att upprätta
arbetsbeskrifning för vatten- och afloppslednings indragande i fattiggården, under förmenande
att arbetet ifråga ej inginge i deras tjänsteåligganden.
Sedan Drätselkammaren infordrat Stadsingeniörens och Stadsbyggmästarens förklaringar i
ärendet, hade Drätselkammaren till Stadsfullmäktige öfverlämnat de inkomna förklaringarne
under hemställan, dels att Stadsfullmäktige, under uttalande att den utaf ifrågavarande
tjänstemän, som därtill kunde anses mest kompetent, varit skyldig att utföra arbetet ifråga,
måtte lägga ärendet till handlingarne, dels ock att, då enligt Kammarens åsikt gällande
instruktioner rörande ifrågavarande tjänstemäns skyldigheter vore otydliga, Stadsfullmäktige
måtte föranstalta om en revision af nämnda instruktioner.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto härefter Herrar Fullmäktige, att då framställning
om utförande af ofvan omförmälda arbete bort genom Drätselkammaren göras hos
Stadsingeniören, hvilken det då jämlikt den för honom gällande instruktion ålegat att fullgöra
detsamma, men så icke skett i detta fall, Fattigvårdsstyrelsens ifrågavarande anmälan icke
skulle till någon Stadsfullmäktiges vidare åtgärd föranleda.
§ 8.
Kungl. Öfverintendentsämbetet hade hos Stadsfullmäktige anhållit, att staden snarast möjligt
måtte föranstalta om utfyllning af den del af det till tomt för folkskoleseminariet upplåtna
område, som ännu befunne sig under vatten.
Drätselkammaren, som hörts i detta ärende, hade föreslagit, att då staden vid upplåtelse af
området aldrig utfäst sig till utfyllning af vattenområdet och ej heller torde hafva någon
skyldighet därtill, helst som af den för vederbörande företedda karta öfver platsen tydligen
framginge, att en del af området utgjorde vatten, Stadsfullmäktige måtte förklara sig
förhindrade att låta utföra den begärda fyllningen.

Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige detta Drätselkammarens
förslag.
§ 9.
I öfverensstämmelse med hvad Drätselkammaren i afgifvet yttrande öfver en af änkan
Augusta Maria Nydahl hos Stadsfullmäktige gjord ansökning om befrielse från erläggande af
de hennes aflidne man, stationskarlen A.Svensson-Nydahl påförda kommunalutskylder för år
1908, kr. 58:10, föreslagit samt Beredningsnämnden hemställt, bemyndigade Herrar
Fullmäktige Stadsfogden att upptaga utskylderna ifråga på nästafgifvande afkortningslängd.
§ 10.
På grund hvad Stadsfogden i afgifvet yttrande öfver en af Karl Erik Jansson hos
Stadsfullmäktige gjord framställning om afkortning af honom påförda kommunalutskylder för
år 1908 anfört, hade Drätselkammaren hemställt om afslag å framställningen.
Vid föredragning af ärendet afslogo Herrar Fullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, ansökningen ifråga.
§ 11.
Från Bankaktiebolaget Stockholm – Öfre Norrland hade till Drätselkammaren inkommit ett
erbjudande, att till staden försälja den del af banken tillhöriga fastigheten n:o 161, som faller
inom kvarteret Loet eller Järnvägstorget, i areal innehållande 1,025,5 kvm., med därå uppförd
magasinsbyggnad för ett pris af 1,300 kronor.
Som detta pris betydligt understege zonvärdet, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige
tillstyrkt anbudets antagande, hvarigenom återstoden af Järnvägstorget skulle komma i
stadens ägo, äfvensom föreslagit, att köpeskillingen skulle tagas ur donationsjordsfonden.
På hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige, hvad Drätselkammaren
sålunda i ärendet anfört.
§ 12.
Drätselkammaren hade tillstyrkt bifall till en af H.A.Hornberg hos Stadsfullmäktige gjord
framställning, att Stadsfullmäktige måtte godkänna en af honom redan verkställd tillbyggnad
till mangårdsbyggnad å honom tillhöriga vretan N:o 465-467 å Mjölkudden.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto emellertid Herrar Fullmäktige, under
hänvisning till sitt under § 11 i protokollet öfver Stadsfullmäktiges sammanträde den 21
sistlidne oktober antecknade beslut rörande andra dylika ärenden, att ansökningen för
närvarande ej skulle till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§ 13.
Sedan N.O.Lundström till Drätselkammaren inkommit med erbjudande, att till staden försälja
honom tillhöriga 133,5 kvm. eller 1,514 kv.-fot af fastigheten N:o 90, fallande inom
Skeppsbrogatan, till ett pris af 50 öre per kv.-fot eller tillhopa kr. 757:-, hade
Drätselkammaren tillstyrkt anbudets antagande under hemställan tillika, att köpeskillingen
skulle tagas ur donationsjordsfonden.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige Drätselkammarens förslag
i ärendet.
§ 14.
I anledning af en från Bergvikens Goodtemplares Byggnadsförening till Stadsfullmäktige
inkommen och af Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterad begäran om upplåtelse af
mark för en körväg från den nedanför fotogénkällaren befintliga körvägen upp till föreningens

hus m. fl. i närheten belägna fastigheter äfvensom om ett anslag för provisorisk brytning af
vägen, hade Drätselkammaren föreslagit, att staden för en beräknad kostnad af omkring 160
kronor skulle anordna en provisorisk väg om 4 meters bredd och omkring 100 meters längd
till föreningens hus i Bergviken, hvilket arbete funnes upptaget i Stadsingeniörens förslag till
nästa års gatuarbeten; och biföllo Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, detta Drätselkammarens förslag.
§ 15.
Sedan Drätselkammaren afgifvit yttrande öfver en af Luleå läroverks Idrottsförening hos
Stadsfullmäktige gjord framställning om erhållande af fritt vatten och lyse till en af
föreningen under förra vintern anordnad skridskobana å läroverkstomten, beslöto Herrar
Fullmäktige, med 15 röster mot 5, att bevilja ett anslag af 100 kronor till bestridande af
kostnaden för vattten och lyse till skridskobanan för vintern 1908-1909.
§ 16.
Infann sig Herr Lind å sammanträdet.
§ 17.
Herrar Burman och Santesson hade hos Stadsfullmäktige väckt motion därom, att
Stadsfullmäktige ville, med ogillande af Brandstyrelsens tillvägagångssätt att utan
Stadsfullmäktiges hörande förordna viss person att handhafva brandchefsbefattningen i staden
innan val af brandchef blifvit anställdt efter afgångne brandchefen C.G.W.Zetterstedt, genom
skrifvelse till Brandstyrelsen uttala sitt ogillande af denna styrelses tillvägagångssätt i denna
sak.
Sedan denna motion remitterats till Beredningsnämnden, hade Beredningsnämnden ansett sig
böra infordra Brandstyrelsens förklaring i ärendet.
Denna förklaring hade nu inkommit, och beslöto Herrar Fullmäktige efter föredragning af
densamma, på hemställan af Beredningsnämnden, att med gillande af förklaringen, lägga
motionen till handlingarne.
§ 18.
Lagfarne rådmannen i staden P.Sandström hade, med tillkännagifvande att han, därest hinder
ej mötte, ämnade söka ledigförklarade beställningen såsom fästningsauditör vid
kommendantskapet i Boden, anhållit om Stadsfullmäktiges tillstånd att jämte lagfarna
rådmansbefattningen få innehafva nämnda auditörstjänst, för den händelse han skulle komma
att erhålla densamma.
Denna framställning hade tillstyrkts af Magistraten.
Vid föredragning af ärendet beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att meddela Rådmannen Sandström det sökta tillståndet, dock med
skyldighet för sökanden att, därest ifrågavarande auditörstjänst framdeles skulle befinnas
hinderlig för hans tjänstgöring såsom lagfaren rådman i staden, frånträda auditörstjänsten.
§ 19.
Från Drätselkammaren hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag:
’Utdrag af protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 13 oktober
1909.
§ 4.
Sedan Drätselkammaren till särskildt utsedda kommitterade öfverlämnat inkomna anbud om
försäljning till staden af der enskilde tillhöriga jordområde, som måste af staden förvärfvas i
och för verkstadsanläggningen vid Notviken, med uppdrag för kommitterade att genera

underhandling med anbudsgifvarne söka nedpressa de af dem fordrade priserna, hade
kommitterade nu meddelat, att de icke lyckats åstadkomma någon nedsättning, hvadan de, då
priserna syntes dem oskäligt höga, föreslagit expropriation af de erforderliga områdena.
Det antecknades, att följande områden behöfde förvärfvas för själfva verkstadsanläggningen:
0,8547 har af vretan no 450-450a egare J.J.Jahnson pris kr. 3000:0,1245 har af vretan no 450b egare J.P.Lindgren pris kr 1300:0,4069 har af vretan no 451 egare J.Hansson och N.F.Sandberg pris kr 10.000:0,2326 har af vretan no 451 egare L.O.Nilsson pris kr 697:80:0,3148 har af vretan no 452-453 egare J.J.Jahnson pris kr 886:20:0,1666 har af vretan no 454-455 egare N.F.Pettersson pris kr 2.499:00:0,1058 har af vretan no 434-448 egare J.O.Olsson pris kr 3.317:40:0,1130 har af vretan no 434-447 egare Anna El.Vikström önskar byte.
Drätselkammaren, som i likhet med kommitterade fann de fordrade priserna oskäligt höga,
beslöt att öfverlämna de 7 första anbuden till Herrar Stadsfullmäktige med hemställan att
Stadsfullmäktige ville ingå till Distriktsförvaltningen med anhållan att som områdena i fråga
icke kunde af staden förvärfvas för skäligt pris, Distriktsförvaltningen ville vidtaga åtgärder
för expropriation af desamma.
Rörande Anna El.Vikströms anbud beslöt Kammaren att då detsamma gälde äfven ett område,
som ifrågasatts såsom lämpligt till egna hem åt verkstadsarbetarne, öfverlämna detsamma till
den af Herrar Stadsfullmäktige tillsatta kommittén för utredning angående möjligheterna för
förläggande af verkstadsarbetarnes egnahemskoloni söder om verkstadsområdet vid Notviken.
Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:
A.Ljungberg.
A.Holm.’
Efter föredragning häraf biföllo Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden,
Drätselkammarens förslag i ärendet.
§ 20.
Beträffande tvänne af Luleå fastighetsaktiebolag hos Stadsfullmäktige gjorda framställningar
om ägoutbyten med staden hade Drätselkammaren afgifvit utlåtanden innefattade i ett så
lydande protokollsutdrag:
’Utdrag af protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 2 november
1909.
§ 1.
Från Luleå Fastighetsaktiebolag hade inkommit 2:ne förslag till ägoutbyten med staden i
samband med uppgörelserna i donationsjordstvisten rörande en del bolaget tillhöriga områden
inom nya stadsplanen af följande innehåll:
I. Luleå Fastighetsaktiebolag afstår till Luleå stad:
af vretan N:o 91-94 2 129,45 kvm., fallande inom Parkgatan och Västra Järnvägsesplanaden
af vretan N:o 115-116 1 937,55 kvm., fallande inom Kapell-, Back- och Strömgatorna
af vretan N:o 124-127 43,28 kvm., fallande inom Östra Järnvägsesplanaden
af vretan N:o 171-172 418,95 kvm., fallande inom Tallgatan och Östra Strandgatan
tillhopa 4 529,23 kvm. med ett sammanlagt zonvärde af 6,466 kr 4 öre.
Luleå stad afstår till Luleå Fastighetsbolag:

af vretan N:o 600 1 203,10 kvm., fallande inom tomt N:o 7 kvarteret Åkern och N:o 4, 5 och
7 i kvarteret Roten
af vretan N:o 601 2 802,14 kvm., fallande inom tomterna N:o 3, 4, 6, 7 och 8 i kvarteret Roten
samt N:o 1 och 2 i kvarteret Stammen
af vretan N:o 607 703,20 kvm., fallande inom tomt N:o 3 i kvarteret Hästen
tillhopa 4 708,44 kvm. med ett zonvärde af 6,497 kr. 16 öre.
Skillnaden i värde 31 kr. 12 öre betalar Fastighetsbolaget kontant till staden.
II. Luleå Fastighetsaktiebolag afstår till Luleå stad:
af vretan N:o 26-30 1 277,10 kvm., fallande inom Park- och Malmgatorna
af vretan N:o 88-90 818,29 kvm., fallande inom Parkgatan
tillhopa 2 095,39 kvm med ett zonvärde af 3,233 kr. 72 öre.
Luleå stad afstår till Luleå Fastighetsaktiebolag:
af vretan N:o 606 170, 92 kvm. inom tomt N:o 2 i kvarteret Eken med ett zonvärde af 232 kr.
68 öre.
För skillnaden i värde, utgörande 2,991 kr. 4 öre betalar staden 10% eller 299 kr. 10 öre.
Sedan Stadsingeniören och särskildt tillsatta kommitterade tillstyrkt de föreslagna
ägoutbytena såsom för staden förmånliga och öfverensstämmande med föreskrifterna i nådiga
brefvet den 27 maj 1904, beslöt Drätselkammaren att öfverlämna desamma till Herrar
Stadsfullmäktige med hemställan om godkännande af bytena.
Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:
A.Ljungberg.
A.Holm.’
På hemställan af Beredningsnämnden godkände Herrar Fullmäktige de af Drätselkammaren
sålunda förordade ägoutbytena.
§ 21.
Med innevarande år utginge det med Luleå Renhållningsaktiebolag afslutade kontrakt rörande
renhållningen af stadens fastigheter och gator, och hade bolaget förklarat, att detsamma ej
ville för framtiden binda sig för längre tid än ett år i sänder, liksom bolaget fordrat en från
8,000 kronor till 10,100 kronor förhöjd ersättning för sitt arbete, i hvilken ersättning dock
inginge 1,085 kronor, som beräknats såsom ersättning för arbeten, som ej omfattades af nu
gällande kontrakt.
I anledning häraf hade af Drätselkammaren upprättats förslag till kontrakt med bolaget om
renhållningen ifråga omfattande en giltighetstid af ett år samt ett ersättningsbelopp af kr.
10,100, hvarefter Drätselkammaren med öfverlämnande af förslagskontrakt föreslagit, att
Stadsfullmäktige ville till Luleå Renhållningsaktiebolag öfverlåta all renhållning under år
1910 af stadens fastigheter och gator m.m. emot en ersättning af 10,100 kronor och enligt de
närmare bestämmelser, som innehölles i det upprättade förslagskontraktet.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige detta Drätselkammarens
förslag.

§ 22.
I enlighet med hvad Drätselkammaren uti afgifvet yttrande föreslagit samt
Beredningsnämnden hemställt biföllo Herrar Fullmäktige en af N.O.Pettersson hos
Stadsfullmäktige gjord ansökning om tillstånd att å vretan N:o 252-256 å Mjölkudden få
uppföra efn mangårdsbyggnad samt ett tröskhus och en bod.
§ 23.
Den 28 april detta år hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en framställning
från S.Tornberg m.fl. rörande stadens deltagande i vägbyggnad till Skurholmsstaden och
Svartöstaden med uppdrag för Drätselkammaren att hos Kungl. Järnvägsstyrelsen göra
förfrågan, om och i hvad mån bidrag från järnvägens sida kunde vara att påräkna för en i
samband med vägbyggnaden ifrågasatt viadukt öfver härvarande bangård.
Sedan Drätselkammaren inhämtat Distriktsförvaltnignens vid Statens Järnvägars V distrikt
yttrande i berörda hänseende, hade nu Kammaren öfverlämnat detta yttrande till
Stadsfullmäktige.
Vid ärendets föredragning beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att återremittera det samma till Drätselkammaren med anmodan, att
Kammaren måtte fullfölja det Kammaren förut i ärendet meddelade uppdrag och därvid tillika
hos Kungl. Järnvägsstyrelsen inhämta upplysning, huruvida, därest det af Löjtnanten Hållén
föreslagna alternativ III till vägbyggnaden ifråga komme till utförande, utsikt förefunnes, att
gångtrafiken öfver järnvägen i Lotsgatans förlängning komme att ordnas genom järnvägens
försorg.
§ 24.
Hos Herrar Stadsfullmäktige hade Stadsfullmäktiges Herr Ordförande väckt motion därom, att
Stadsfullmäktige måtte besluta:
1:o) att tillsätta en kommitté af 5 personer med uppdrag att närmare utreda frågan om
behofvet af s.k. nödhjälpsarbeten under denna vinter och att med ledning af denna utredning
till Stadsfullmäktige inkomma med förslag i ämnet; samt
2:o) att af kommitténs medlemmar Stadsfullmäktige skulle utse två Drätselkammaren,
Fattigvårdsstyrelsen och Luleå Arbetarekommun hvardera en äfvensom att föreståndaren för
länets arbetsförmedlingsanstalt skulle anmodas deltaga i kommitténs öfverläggningar.
Vid föredragning af ärendet biföllo Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden,
motionen samt utsågo för sin del till ledamöter i kommittén Herrar Jägmästaren A.Montell
samt Byggmästaren C.A.Flemström, af hvilka den förstnämnde erhöll i uppdrag att
sammankalla kommittén.
Till kommittén remitterades samtidigt en från Fattigvårdsstyrelsen inkommen framställning
om anordnande af nödhjälpsarbeten.
§ 25.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En från C.F.Wikström inkommen ansökning, att en af honom till Stadsfullmäktige
ingifven framställning om tillstånd att bebygga sökanden tillhörigt område å Mjölkudden
måtte afgöras;
2:o) En af Karl Joh.Håkansson gjord ansökning om afkortning af honom påförda
kommunalutskylder;
3:o) Ett från föreståndarinnan för Luleå Elementarläroverk för flickor inkommen ansökning
om anslag till beredande af ålderstillägg till skolans lärarinnor;
4:o) Från Magistraten inkomna remissakter rörande Harald Björnlunds och Albert Rånlunds
rätta mantalsskrifningsort; samt

5:o) En af Herr Segerstedt väckt motion därom, att Stadsfullmäktige måtte bevilja fritt vatten
eller däremot svarande anslag till skridskobanan vid östra folkskolan.
§ 26.
Till Brandstyrelsen remitterades en från Magistraten inkommen skrifvelse med meddelande,
att Magistraten sett sig nödsakad gå i författning om tillsättandet af brandkonstapelsbefattning
vid brandkåren härstädes.
§ 27.
Till Beredningsnämnden remitterades Herr Justitieministerns skrifvelse med infordrande af
Stadsfullmäktiges yttrande öfver 6 kap. i lagberedningens förslag till Jordabalk.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeras:
Harald Wallin.
Axel Baudin.
J.W.Bergman.”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 22 november 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Santesson och Isaksson.
§ 1.
Från John Gidlund för Degersels aktiebolag hade inkommit en ansökan att till den 1 juli 1910
få hyra en upplagsplats om ca 900 kv.meter inom kv. Gäddan och hamnplanen för tillfälligt
träupplag, och beslöt Drätselkammaren på tillstyrkan af Stadsingenjören att för ändamålet
upplåta den begära platsen, på sätt denna finnes angifven å en ansökningen bifogad kartskiss,
emot ett arrende af 90 kronor att förskottsvis betalas och under vilkor att platsen efter
arrendetidens slut väl rengöres och återställes i sitt förra skick.
§ 2.
Den af Stadsfullmäktige tillsatta Renhållningskommittén hade uti ingifven skrifvelse anhållit
om åtgärders vidtagande för inhägnande af stadens afstjälpningsplats för sopor samt för
uppförande af en körbrygga af trä, från hvilken sopor och affall finge nedstjälpas.
Drätselkammaren, som ansåg att de föreslagna arbetena lämpligen kunde utföras såsom
nödhjälpsarbeten, beslöt att öfverlämna framställningen till den af Herrar Stadsfullmäktige
tillsatta kommittén för nödhjälpsarbetens anordnande.
§ 3.
Tvänne från Herrar Hage och Flodmark inkomna räkningar å arvode för utredning ang. de af
Hamnkapten Wolf begångna förskingringar beslöt Drätselkammaren öfverlämna till
Hamndirektionen.
Som ofvan
In fidem
A Holm.
Justeras
A.Ljungberg”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 24 november 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Santesson och Isaksson.
§ 1.
I samband med uppgörandet af förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1910 beslöt
Drätselkammaren att hos Herrar Stadsfullmäktige göra följande framställningar, näml.
att i fråga om förslaget till aflöningsstat Stadsfullmäktige måtte för år 1910 upptaga
dyrtidstillägg åt dem af polispersonalen och exekutionsbetjänterna, som innevarande år
åtnjuta sådant, med enahanda belopp som utgå i år;
att den summa om 4500 kronor, som af Stadsfullmäktige anslagits för inlösen af byggnaderna
å Gültzauudden, måtte få tagas ur brännvinsmedelsfonden, på det att uttaxering ej må behöfva
ifrågakomma för nämnda ändamål;
att Stadsfullmäktige måtte bevilja ett anslag af 650 kronor till inköp af en teodolit, hvilket
instrument nödvändigt erfordras för Stadsingenjörens räkning.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 25 november 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Lidgren, Nordström, Palm och Fröken
Burman.
§ 1.
Från Magistraten hade till Fvstn öfverlämnats ett exemplar af Organisationskommitténs
betänkande för afgifvande af yttrande inom tre månader efter delfåendet, och beslöt Styrelsen
att innan ärendet företages till afgörande låta betänkandet cirkulera bland Styrelsens
ledamöter.
§ 2.
Föredrogs och lade till handlingarne K.Bs i länet utslag den 1 dennes, innehållande åläggande
för Fvstn att ersätta Fvstn i Vexiö stad dess kostnader för Gerda Kristina Tillströms fattigvård.
§ 3.
Föredrogs K.Bn den 1 dennes gifna utslag, hvarigenom Fvstn ålagts att ersätta St Lars
sockens Fvst dess kostnader för Sven Götrik Sax’ och hans familjs fattigvård, och uppdrogs åt
ordföranden och sekreteraren att afgöra, huruvida besvär öfver utdraget borde anföras.
§ 4.
Föredrogs K.Bn i länet den 1 dennes gifna 2ne enskilda utslag, hvarigenom Fvstn i
Jukkasjärvi socken talan om ersättning för lämnade understöd åt ogifta Ida Amalia Vilhelmina
Elming och Albert Westling Vidéns familj ogillats.
§ 5.
Föredrogs K.Bn i länet den 1 dennes meddelade utslag, hvarigenom Fvstn i Öfver Luleå
socken ålagts att ersätta förskjutet understöd åt ogifta Amanda Lund och hennes barn.
§ 6.
Föredrogs K.Bn i länet utslag den 1 dennes, hvarigenom Fvstn ålagts att betala kostnaden för
guldsmeden Karl Aug.Lundbergs underhåll på Stockholms allmänna försörjningsinrättning.
§ 7.
Föredrogs K.Bn i länet den 1 dennes gifna utslag, innehållande åläggande för Fvstn att ersätta
af Alnö sockens Fvst utgifvet understöd för Maria Sofia Emerentia Hellman.
§ 8.
Föredrogs och lades till handlingarne K.Bdes i länet utslag den 4 dennes, hvarigenom Fvstn
ålagts att ersätta af Piteå sockens Fvst förskjutet understöd för ogifta Sigrid Pettersson.
§ 9.
Föredrogs och lades till handlingarne K.Bdes i länet den 1 dennes gifna utslag, hvarigenom
Fvstn ålagts att ersätta af Stöde sockens Fvst förskjutet understöd för änkan Katarina
Danielsdotter Vikström.
§ 10.
Föredrogs och lades till handlingarne K.Bdes i länet utslag den 1 dennes, hvarigenom Fvstn
ålagts att ersätta af Jukkasjärvi kommun förskjutet understöd för ynglingen Leonard Enbom
med tillhopa kr 67:50.

§ 11.
Föredrogs K.Bdes i länet den 1 dennes gifna utslag, hvarigenom Fvstns i Neder Luleå socken
talan om ersättning för underhåll af ogifta Klara Svenssons minderåriga barn ogillats.
§ 12.
Föredrogs K.Bdes i länet den 4 dennes meddelade utslag, hvarigenom Fvstn i Piteå socken
ålagts att ersätta kostnaden för begrafning af arbetaren Axel Adrian Edin med tillhopa Kr.
27:75.
§ 13.
På därom gjord framställning beslöt Fvstn medgifva, att flickan Sandra Kjellsson, som hittills
varit utackorderad hos Erik Ingman i Sidensjö för 75 kronor per år, skulle få förflyttas till sin
farfader Kjell Olsson i samma by mot enahanda ersättning.
§ 14.
Sedan Stadsfullmäktige beslutit att åt en kommitté, bestående af 5 personer, uppdraga att
inkomma med förslag till anordnande af nödhjälpsarbeten samt bemyndigat Fvstn att utse en
ledamot af nämnda kommitté, beslöt Fvstn att utse exekutionsbetjänten C.A.Palm till medlem
af denna kommitté.
§ 15.
Företrädde arbetaren C.Degerman och anhöll om något understöd, och beslöt Fvstn att bevilja
honom inträde på fattiggården.
§ 16.
Beslöt Fvstn att höja hyresersättningen åt Johannes Lindqvist till 10 kronor per månad,
hvarjämte han för denna månad erhöll en extra hjälp af 5 kr.
§ 17.
Beviljades J.F.Degerman inträde på fattiggården.
§ 18.
Med anledning af en begäran af A.Lidgren om understöd beslöt Fvstn uppdraga åt
Tillsyningsmannen att undersöka lämpligheten af att taga de 2 minderåriga barnen från
honom för att utackorderas.
§ 19.
Beslöts att höja understödet till J.V.Granboms familj till 30 kronor per månad, så länge
mannen är borta och hustrun sjuk; och skulle Fvstn i Neder Luleå socken om detta beslut
underrättas.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt:
J.Nordin
J.U.Nordström
W.Thurfjell”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 26 november 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Santesson och Isaksson.
§ 1.
Genomgicks och godkändes förslag till utgifts- och inkomststat för år 1910, upptagande:
Utgifter
Kr. 1 394.402:76
Inkomster
Kr. 1.154.526:32
Brist att uttaxera
239.876:44
1.394.402:76
§ 2.
Justerades protokollen för Drätselkammarens sammanträden den 7, 10, 13 och 23 september,
5, 12 och 13 oktober samt 2,4 och 9 november detta år.
Som ofvan
In fidem
A Holm”

Protokoll december 1909

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 dec. 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Lidgren, Holmgren, Nordström, Palm, Fru Fagerlin,
Fröken Burman och Domprosten Wester.
§ 1.
Justerades protokollet för sammanträdena den 1, 13 och 25 sistlidne november.
§ 2.
Tillsyningsmannen anmälde att han jämlikt erhållet uppdrag tagit närmare reda på Hulda
Berglunds ställning och därvid funnit, att hon själf borde kunna draga försorg om sitt hos
Smeden Kvarfoth inackorderade barn. Med anledn. häraf beslöt Fvstn att f.n. ej lämna något
bidrag till barnets underhåll.
§ 3.
På förslag af Tillsyningsmannen beslöt Styrelsen att tilldela änkan Sofia Andersson i
Smedsbyn årets premie ur Fattigvårdsstyrelsens premiefond för trogen vård af Svea
Kristofferson sedan år 1903. Åt Fru Fagerlin och Tillsyningsmannen lämnades i uppdrag att
inköpa något lämpligt föremål som premie.
§ 4.
Föredrogs och lades till handlingarne Kungl. Kammarrättens den 6 oktober s.å. gifna utslag,
hvarigenom Fvstns talan om ersättning af Neder Luleå kommun för Maria Erikssons
fattigvård ogillats.
§ 5.
Afslog Fvstn en skriftlig framställning från C.L.Hedgren om ersättning för underhåll af
J.F.Degerman under den tid han legat sjuk hos Hedgren.
§ 6.
En skrifvelse från Erika Svensson med begäran om ersättning för vård under 23 dagar af Tilda
Lundqvist föranledde ej till någon Fvstns åtgärd.
§ 7.
Genom Tillsyningsmannen hade Snickaren K.E.Thurfjell anhållit om Styrelsens hjälp för
erhållande af något arbete och beslöt Styrelsen hänvisa honom, till den af Stadsfullmäktige
tillsatta kommittén för nödhjälpsarbetens anordnande.
§ 8.
Beviljade Fvstn J.E.Eriksson anstånd till fram på våren med december månads afgift för hans
barns underhåll med vilkor att han lämnar skriftlig förbindelse att återbetala beloppet.
§ 9.
Beviljades N.O.Segergren rätt att i förskott utfå 4de kvartalets afgift för Rob.Nilssons barn.
§ 10.
På framställning af N.O.Nordgren beviljade Fvstn fri lasarettsvård för hans son Martin, som
den 12 sistl. november intagits på lasarettet för blindtarmsinflammation.
§ 11.
Afslog Styrelsen en begäran om understöd af Anders Lundström.

§ 12.
Företrädde Maria Häggberg och anhöll att Styrelsen med ändring af sitt förut fattade beslut
om intagning på fattiggården ville bevilja henne något kontant understöd, och då Styrelsen
ansåg lämpligt att hon fick stanna ute för sina söners skull, hvilka hos henne ha ett hem, beslöt
Styrelsen att bevilja henne 6 kr. i hyresbidrag jämte ett lass ved. Därjämte beslöts att till nästa
sammanträde inkalla mannen Häggberg.
§ 13.
Med anledn. af en begäran om understöd från Maria Nilsson beslöt Styrelsen att vidhålla sitt
förut fattade beslut om hennes intagning på fattiggården.
§ 14.
Företrädde Carl Nilsson och anhöll om 1 lass ved, men afslogs hans begäran, då han är fullt
arbetsför.
§ 15.
Som Snickaren C.L.Johansson, hvilken sistliden vår öfvergifvit sin hustru och sina
minderåriga barn samt begifvit sig till Stockholm, allt sedan denna tid underlåtit draga försorg
om familjen, hvilken fallit fattigvården härstädes till last, beslöt Fvstn genom protokollsutdrag
förständiga Johansson att inom 2 veckor efter delfåendet häraf inställa sig på härvarande
fattiggård för att där utföra det arbete, som kan varda honom förelagdt, vid äfventyr att laga
åtgärder eljest kunna att mot honom vidtagas.
§ 16.
Arbetaren Axel Persson hade genom Tillsyningsmannen anhållit, att som Brunflo sockens
Fvste, hvilken hos honom inackorderat flickan Kristina Laurentia Jonsson för ett pris af 80
kronor per år, förklarat sig ej vidare vilja erlägga afgiften för flickan, Fvstn måtte öfvertaga
flickans underhåll; och beslöt Fvstn med anledn. häraf bevilja Persson en årlig ersättning från
och med i dag af 80 kronor för flickans vård samt att utöka ersättning härför af Brunflo
socken, där flickan fortfarande egde hemortsrätt.
§ 17.
L.G.Wennberg och C.Edlund hade hos Styrelsen anhållit om hjälp för resa till Ånge, där de
hade löfte om arbete; Styrelsen beslöt att f.n. afslå deras begäran men att uppdraga åt Herr
Palm att taga reda på, om de verkligen erhållit arbete därstädes, i hvilket fall diakonissan hade
att lämna dem erforderlig hjälp till resan.
§ 18.
Beslöts att höja diakonissans anslag för december månad till 75 kronor.
§ 19.
Beslöt Styrelsen att vidtaga laga åtgärder mot fadern till Sigrid Elisabet Petterssons oäkta barn
för utfående af honom ådömdt uppfostringsbidrag.
Som ofvan
In fidem
A.Holm
Justeradt
J.Nordin
J.U.Nordström
C.A.Palm”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammaren i Luleå den 7 december 1909.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Baudin, Burman, Santesson och Lundmark.
§ 1.
Beslöt Drätselkammaren att ingå till Herrar Stadsfullmäktige med begäran om bemyndigande
att för nästkommande år få förnya stadens lån å 100.000 kronor i löpande räkning med den
bank, där bästa vilkor kunna erhållas.
§ 2.
Vid behandling af en utaf Styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt hos
Stadsfullmäktige gjord ansökan om ett anslag af 1500 kronor för år 1910 såsom bidrag till
fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet beslöt Drätselkammaren att
tillstyrka bifall till ansökningen.
§ 3.
Hos Drätselkammaren hade Sven Granström anhållit om tillstånd att i enlighet med bilagda
ritningar få å vretorna No 461-464 å Mjölkudden uppföra ett boningshus jämte ladugård och
andra nödiga uthus, till hvilken ansökan Stadsbyggmästaen och Stadsingenjören uti afgifvet
yttrande tillstyrkt bifall; och beslöt Drätselkammaren att öfverlämna ansökningen till Herrar
Stadsfullmäktige med hemställan att som fastigheten icke ligger inom det område, som
ifrågasatts såsom lämpligt till egna hem åt järnvägsverkstadspersonalen densamma måtte af
Stadsfullmäktige bifallas.
§ 4.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 21 sistl oktober, nämligen:
1o) ang. afkortning af vagnkarlen K.J.Hults kommunalutskylder för år 1908;
2o) ang. afkortning af lok.eldaren A.V.Strömbergs kommunalutskylder för år 1908;
3o) ang. afsättning af 2% af under år 1909 inflytande brännvinsmedel till främjande af
nykterhetsverksamheten;
4o) ang. anstånd med frågan om ökad gatubelysning i Östermalm och Bergviken;
5o) ang. ett anslag af kr. 492:81 till täckande af uppkommen brist i sommarferiekursernas
ekonomi;
6o) ang. Fröken Anna Svenssons antagande till föreståndarinna vid elementarläroverket för
flickor m.m.
§ 5.
Genom beslut den 21 sistlidne oktober hade Stadsfullmäktige lämnat Drätselkammaren i
uppdrag att hos vederbörande myndighet utverka fastställande af lämpligt vite för dem, som å
Mjölkudden eller i Bergviken utan erhållet tillstånd verkställa ny- eller tillbyggnader, och
beslöt Kammaren till åtlydnad häraf att ingå till Länsstyrelsen med framställning i ärendet.
§ 6.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en skrifvelse från
Konungens Befallningshafvande i länet med förfrågan, huruvida Stadsfullmäktige äro villige
att, hvad Luleå stads område beträffar, mot åtnjutande af sedvanligt statsbidrag bygga och för
framtiden underhålla en 4 eller 5 meter bred väg från Luleå till Björsbyn, eventuelt utsträckt
till Rutvikssundet eller Noret, beslöt Drätselkammaren, att då Kammaren saknade speciell
sakkunskap för bedömande af detta ärende och för öfrigt vore öfverhopad med frågor af
allehanda slag, hos Stadsfullmäktige hemställa om tillsättande af en särskild kommitté för
behandling af detta ärende.

§ 7.
Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en från Lefvar Ångsåg
och Robertsviks Ångsåg inkommen ansökan om afkortning af dem dubbelt påförda utskylder
för år 1907, men då Kammaren hade sig bekant att sökandena hos Kungl. Kammarrätten
anfört besvär öfver samma års taxering, beslöt Kammaren att låta frågan hvila, till dess
Kammarrättens utslag rörande taxeringen fallit.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrandes afgifvande remitterat en af Herr
Baudin väckt motion om saluhallens försättande i tillfredsställande skick, beslöt Kammaren
uppdraga åt en kommitté bestående af Herr Baudin, sammankallande, samt Byggmästare
Flemström och Tillsyningsmannen Oskarsson att med biträde af Stadsbyggmästaren inkomma
med utredning och förslag i ärendet.
§ 9.
Föredrogos följande utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll för den 19 sistlidne november;
1o) ang. afkortning af afl. Stationskarlen A.Svensson Nydahls kommunalutskylder för år
1908;
2o) ang. afslag å Karl Erik Janssons begäran om afkortning af honom påförda
kommunalutskylder;
3o) inköp af 1027,5 kv.meter af fastigheten no 161, fallande inom kvarteret Loet;
4o) afslag å H.A.Hornbergs begäran om godkännande af en tillbyggnad å vretan no 465-467 å
Mjölkudden;
5o) inköp af 133,5 kv.meter af fastigheten no 90, fallande inom Skeppsbrogatan;
6o) anläggning af provisorisk körväg till Bergvikens Goodtemplares Byggnadsförenings hus;
7o) anslag af 100 kronor till Luleå läroverks Idrottsförening för vatten och lyse till dess
skridskobana;
8o) beslut om expropriation af mark för verkstadsanläggningen i Notviken;
9o) uppgörelser i donationsjordstvisten med Luleå Fastighetsaktiebolag;
10o) antagande af kontrakt med Luleå Renhållnings a.b. rörande stadens renhållning under
1910;
11o) tillstånd för N.O.Pettersson att bebygga vretan no 252-256.
§ 10.
Genom beslut den 19 sistl. november hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren
återremitterat S.Tornbergs m.fls framställning rörande stadens deltagande i vägbyggnaden till
Skurholmsstaden och Svartöstaden med uppdrag för Kammaren att hos Kungl.
Järnvägsstyrelsen göra förfrågan, om och i hvad mån bidrag från järnvägens sida kunde vara
att påräkna för en i samband med vägbyggnaden ifrågasatt viadukt öfver härvarande bangård
samt att därvid tillika inhemta upplysning, huruvida därest det af Löjtnanten Hållén föreslagna
alternativ III komme till utförande, utsikt förefunnes, att gångtrafiken öfver järnvägen i
Lotsgatans förlängning komme att ordnas genom järnvägens försorg.
Drätselkammaren beslöt att genom Ordföranden och Sekreteraren aflåta framställning till
Järnvägsstyrelsen i här ofvan angifven riktning.
§ 11.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 19 sistlidne november beslutit tillsätta en
kommitté för utredande af frågan om behofvet af s.k. nödhjälpsarbeten under denna vinter

samt uppdragit åt Drätselkammaren att utse en ledamot af denna kommitté, beslöt Kammaren
att välja sin ordförande Bankdirektören A.Ljungberg till ledamot af nämnda kommitté.
§ 12.
En framställning från K.J.Håkansson om afkortning af kommunalutskylder remitterades till
Stadsfogden för yttrande.
§ 13.
Vid behandling af en utaf Herr Segerstedt hos Stadsfullmäktige väckt motion om beviljande
af fritt vatten och lyse eller däremot svarande anslag till skridskobanan vid Östra folkskolan
beslöt Drätselkammaren att öfverlämna densamma till Vattenledningsstyrelsen med begäran
om skyndsam utredning rörande den vattenmängd, som kan beräknas åtgå, samt priset därför.
§ 14.
Sedan Helsovårdsnämnden inkommit med yttrande i anledning af stadsbarnmorskan Fredrika
Nordbergs och Maria Rydbergs ansökan att få komma i åtnjutande af ålderstillägg, beslöt
Kammaren att då organisationskommitténs förslag omfattar jämväl nämnda befattningar hos
Stadsfullmäktige hemställa, att förevarande ansökan måtte få t.v. hvila för att behandlas i
samband med kommitténs förslag.
§ 15.
Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige remitterat en från magistraten för förklarings
afgifvande inkommen remissakt rörande af korrespondenten Harald Björnlund anförda besvär
öfver Konungens Befallningshafvandes utslag den 6 mars detta år i fråga om hans rätta
mantalsskrifningsort för innevarande år, och beslöt Drätselkammaren hemställa, att
Stadsfullmäktige måtte såsom förklaring anföra, att då Björnlund hade sin tjänst och
verksamhet helt och hållet förlagd till Luleå stads område, han också därstädes borde föras i
mantal, hvadan besvären borde bifallas.
§ 16.
Till Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige remitterat en från magistraten för yttrandes
afgifvande inkommen remissakt rörande af Råneå kommun anförda besvär öfver Konungens
Befallningshafvandes den 22 april detta år gifna utslag i fråga om Ångbåtskommissionären
Albert Rånlunds rätta mantalsskrifningsort för innevarande år, och beslöt Drätselkammaren
hemställa, att Stadsfullmäktige måtte såsom förklaring anföra, att då Rånlund sedan sistlidet
års höst varit och fortfarande är i Luleå stad bosatt samt härstädes jämväl utöfvar rörelse, han
också här bör föras i mantal, hvadan besvären synas obefogade.
§ 17.
Sedan
Magistraten
till
Kammaren
för
yttrandes
afgifvande
remitterat
Organisationskommitténs betänkande, beslöt Kammaren att lämna Stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren, Stadskassören, Kammarens Sekreterare jämte öfriga underlydande
tjänstemän tillfälle att yttra sig öfver betänkandet innan den 15 nästinstundande januari.
§ 18.
Föredrogs en skrifvelse från C.F.Högström rörande det af honom arrenderade fiskevattnet i
s.k. Lulkroken, och beslöt Kammaren att, därest hans framställning afsåge efterskänkande af
någon del af arrendet, afslå densamma, men att, därest afsigten var att erhålla något
skadestånd för försämradt fiske på grund af pågående muddringsarbeten i Tjufholmssundet,
hänvisa sökanden att därom göra framställning till Hamndirektionen.

§ 19.
Sedan Brandstyrelsen inkommit med yttrande öfver en af aflidne Brandsergeanten Adolf
Ohlssons änka Matilda Ohlsson gjord ansökan om understöd för hennes minderårige son,
beslöt Drätselkammaren föreslå Stadsfullmäktige att bevilja henne ett årligt understöd af 180
kronor till sonens vård och uppfostran att utgå endast så länge modren styrker sig vara
medellös och högst intill dess sonen uppnått 15 år.
§ 20.
Sedan Vattenledningsstyrelsen hos Kammaren anhållit om utredning rörande de
gaturegleringsarbeten, som kunde erfordras för ifrågasatt utvidgning af vattenledningsnät till
Östermalm och seminariebyggnaderna, uppdrog Kammaren åt Stadsingenjören att skyndsamt
verkställa den begärda utredningen.
§ 21.
Sedan Elektricitetsverkets Föreståndare inkommit med yttrande öfver en af Herr Block väckt
motion om införande af gatubelysning äfven efter kl. 12 på natten, beslöt Dräselkammaren att
då en sådan anordning skulle draga en kostnad af minst 2000 kr per år utom
anläggningskostnaden för sin del hemställa om afslag å motionen.
§ 22.
På grund af framställning från Norrlandsbanken i Stockholm, som öfvertagit nominellt
200.000 kr af stadens nya 4½% obligationer, beslöt Drätselkammaren att göra dessa
obligationer betalbara jämväl i Stockholm hos nämnda bank och antog ett af banken gjordt
erbjudande att åtaga sig inlösen af utlottade obligationer och förfallna räntekuponger mot en
provision af 1/8% å inlösenbeloppet.
§ 23.
Anmäldes att Norrbottens läns Brandstodsbolag förklarat sig villigt att öfvertaga nominellt
50.000 kr af stadens nya obligationer till en kurs af 98½% och beslöt Kammaren att antaga
detta erbjudande.
§ 24.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver 2ne särskilda af änkan Sofia Matilda Löf
gjorda framställningar om ändring uti de af Stadsfullmäktige genom beslut den 13 sistlidne
mars faststälda vilkor för uppgörelse af donationsjordstvisten rörande hennes fastighet 198,34
kv.meter af vretan No 61-62, beslöt Drätselkammaren på skäl som af Stadsingenjören anförts
hos Stadsfullmäktige hemställa om sådan ändring uti vilkoren för nämnda byte, att staden, när
den för reglering behöfver taga fastigheten i besittning, löser de därå befintliga byggnder med
det belopp, hvartill de genom uppskattning af godemän vid nämnda tid kunna komma att
värderas, dock att tillbyggnaden utförda efter år 1905 icke få medräknas i detta värde.
§ 25.
Genom beslut den 1 sistl. oktober hade Fattigvårdsstyrelsen förklarat, att som den ved
Styrelsen hittils erhållit af det parti, som förliden vinter huggits å stadens skogar, visat sig
synnerligen dålig och de olika sorterna ej äro åtskilda samt största delen utgöres af aspved, ett
pris af 7 kronor per famn för hela partiet måste anses fullt skäligt; och då Kammaren själf
erfarit, att veden ej är af fullgod beskaffenhet, beslöts att nedsätta priset på den ved, som
levereras till Fattigvårdsstyrelsen, till 8 kronor per famn, hvilket ungefär motsvarar
Kammarens direkta kostnader för veden.

§ 26.
Föredrogs utdrag af Fattigvårdsstyrelsens protokoll för den 21 sistl. oktober af innehåll att
Styrelsen icke hade något att invända emot att Drätselkammaren debiterar de innestående
brandstodsmedlen för den nedbrunna ekonomibyggnaden vid fattiggården ett belopp af 1.400
kronor såsom ersättning för boningshuset å tomt no 1 i kvarteret Asken.
§ 27.
Beslöt Drätselkammaren att utbetala ersättning enligt af Stadsbyggmästaren, skogvaktaren
och J.E.Ruth verkstäld värdering för den skada, som genom de under sistliden sommar
utförda arbetena för verkstadsanläggningen å Notviken tillfogats en del markområden
tillhöriga enskilde, under vilkor att jordegarene gokänna beloppen såsom full ersättning och
afstå från att vid en blifvande expropriation fordra ränta för år 1909 å
expropriationssummorna.
§ 28.
På framställning af C.J.larsson i Mjölkudden beslöts att af honom inköpa ca 15 kv.meter
nubbsten till ett pris af 5 kr per kv.meter för den sämre och 6 kr öfr den bättre stenen.
§ 29.
Beslöts att för en tafvelutställning uthyra förra bokhandelslokalen i stadshuset till ett pris af
125 kronor i månaden, inclusive värme.
§ 30.
På framställning af Föreståndarinnan för flickläroverket beslöt Kammaren att i det nya
klassrummet i skolan låta inleda tillräckligt antal elektriska lampor för en kostnad af högst 65
kronor och uppdrogs åt Stadsbyggmästaren att verkställa beslutet.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeras
A.Ljungberg.”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 14 december 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm och Fröken
Burman.
§ 1.
Den af Styrelsen tillsatta byggnadskommittén meddelade, att lägsta inkomna anbud å flyttning
och uppförande å fattiggården af huset å kvarteret Asken med 1000 kronor öfverstege det af
Stadsfullmäktige för ändamålet beviljade anslag 5500 kronor, detta hufvudsakligen af den
anledning att man funnit lämpligt att göra den afvikelse från det af Stadsbyggmästaren
ursprungligen uppgjorda förslaget, att huset skulle påtimras några hvaraf, hvarigenom man
vunne den fördelen, att äfven på öfre botten erhölles fyra ordentliga boningsrum; med
anledning häraf beslöt Styrelsen hos Stadsfullmäktige begära nämnda anslags höjande till
6500 kronor att utgå af hos Drätselkammaren innestående brandstodsmedel.
§ 2.
Med anledning af en skrifvelse från Kyrkoherden Nygren i Älfsbyn ang. understöd åt Tor Isak
Lindberg beslöt Styrelsen meddela såsom svar, att erforderligt understöd må tilldelas
Lindberg samt ersättning därför sedan i vanlig ordning utökas.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt
J.Nordin
J.U.Nordström
C.A.Palm”

“Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 14 december 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Linder, Nygren och Schönfeldt samt t.f.
hamnmästaren.
§ 1.
Af ordföranden anmäldes, att Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean i anledning af
Hamndirektionens framställning om reglering af de under sommaren inträffade haverierna
med mudderverket och en af afföringspråmarna till Direktionen aflåtit en skrifvelse, hvari
bolaget framställde invändningar emot Direktionens anspråk i vissa delar. Tillika anmäldes af
ordföranden, att bolaget lämnat v. Konsuln H.Burman fullmakt att med Hamndirektionen
underhandla och träffa uppgörelse angående reglering af ifrågavarande sjöskador.
I anledning häraf uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att å Hamndirektionens vägnar
underhandla med Herr Burman om uppgörelse beträffande haverierna.
§ 2.
Beslöts att för resp. Kr 65.000 och 10.000:- försäkra mudderverket och en afföringspråm mot
brandskada under den tid mudderverket och pråmen vore upptagna på slip.
§ 3.
På därom gjord framställning beslöt Hamndirektionen lämna Grosshandlaren C.A.Gowenius
tillstånd att i skjulet å södra hamnpiren inlägga och magasinera 900 säckar mjöl emot en afgift
af 75 kronor och under vilkor, att skjulet skulle vara fullständigt utrymdt i god tid före
sjöfartens början nästkommande år, samt att Herr Gowenius skulle vara skyldig aflämna det
af honom disponerade utrymme i skjulet i samma skick hvari det af honom mottagits.
§ 4.
Sedan vederbörliga räkenskapsutdrag nu blifvit upprättade föredros och godkändes förslag till
skrifvelse till Kommerskollegium i det ärende hvarom förmäles i § 3 i Hamndirektionens
protokoll för den 12 sistlidne oktober.
§ 5.
Beslöts att Herr Alfr.Larsson, hvilken uppehållit hamnmästarebefattningen från den 14
sistlidne augusti, skulle för omförmälda tjänstgöring under innevarande år ega uppbära dels
lön efter 2.500 kronor om året, dels 2% å de muddringsafgifter som af Herr Larsson
inkasserats.
§ 6.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Herrar Burström och Linder att i samråd med
sekreteraren upprätta räkning å firman Gunnerson & Elzelingen för hyra af mudderverket och
ånaren Balder äfvensom för de förbrukningsartiklar m.m. som af firman under innevarande år
erhållits från hamnens förråd. Tillika uppdrogs åt Herrar Burström och Linder att i samråd
med sekreteraren afgöra de frågor beträffande bokslutet som under arbetet härmed kunde
uppstå.
§ 7.
I anledning af en skrifvelse från Maskinisten å ångaren Balder C.L.Malmström, hvilken enligt
Hamndirektionens beslut vid sammanträdet den 9 sistlidne november uppsagts från sin
befattning, beslöt Hamndirektionen, att Malmström, som blifvit anställd mot viss lön pr
månad hela året om, skulle ega åtnjuta full lön till den 1 nästkommande maj mot skyldighet

att deltaga i de under vintern förekommande arbeten för ångarens underhåll; att, därest
ångaren Balder under nästa års seglation komme att begagnas för hamnens räkning,
Malmström skulle vara berättigad att från och med den 1 maj kvarstå i sin nuvarande
befattning; samt att, därest ångaren ej komme att begagnas för hamnens räkning, men annan
maskinistbefattning som af Hamndirektionen tillsattes blefve ledig, Hamndirektionen ville
hafva Malmström i åtanke vid återbesättandet af omförmälda befattning.
Med utfärdandet af det utaf Malmström begärda tjänstgöringsbetyget skulle anstå till nästa
sammanträde.
§ 8.
I anledning af skrifvelse från befälhafvaren å ångfärjan E Sjölander, innehållande förslag till
utförande af åtskilliga reparationer samt nya anordningar å ångfärjan, beslöt Hamndirektionen
uppdraga åt Sjölander, att införskaffa kostnadsförslag till ifrågavarande arbeten.
§ 9.
Föredrogos skrifvelser från Maskinisterna å mudderverket och ångaren Balder, äfvensom
Muddermästaren N.F.Åström angående behöfliga underhållsarbeten å mudderverket och
ångaren; och beslöt Hamndirektionen uppskjuta dessa ärenden under afvaktan å instrument
angående den besiktning å mudderverket och ångaren, hvarom Direktionen fattat beslut vid
sammanträdet den 9 sistlidne november.
§ 10.
För vidfogande af den åtgärd Hamndirektionen kunde finna vara af behofvet påkallad hade
Magistraten till direktionen öfverlämnat en från stadsrevisorerna Hugo Flodmark och Ernst
Hage till Magistraten inkommen den 19 november detta år dagtecknad skrifvelse, af innehåll,
att de utaf ångaren ’Balders’ befälhafvare afgifna årsredovisningarna för ångarens insegling
befunnits upptaga mindre antal inkomstposter än de utaf ångarens befälhafvare och maskinist
förda dagböckerna utvisade.
Hamndirektionen beslöt öfverlämna skrifvelsen till Herrar Stadsfullmäktige för den åtgärd
Stadsfullmäktige kunde finna skäl vidtaga med tillkännagifvande däraf, att det brott som af
revisorerna lagts ångaren ’Balders’ befälhafvare till last vore af beskaffenhet att icke kunna af
allmän åklagare åtalas utan angifvelse af behörig målsegare, samt att Hamndirektionen ansåge
Stadsfullmäktige och icke Hamndirektionen vara rätt målsegare i denna sak. Tillika ville
Hamndirektionen meddela att ångaren Balders befälhafvare E.A.Sundström blifvit före
offentliggörandet af den ifrågavarande skrifvelsen af annan anledning, än misstanke om visad
oärlighet uppsagd från sin befattning i och med utgången af detta år.
§ 11.
På därom gjord framställning beslöt Hamndirektionen bevilja föreståndaren för
signalstationen å Tjufholmen B.G.Zetterlund en ersättning af 100 kronor för hållande af egen
tjänstebåt under årets seglation.
§ 12.
En skrifvelse från firman Possehl & Co, innehållande framställning om restitution af erlagda
hamnumgälder öfverlämnades till t.f. Hamnmästaren för utredning.
§ 13.
Enär förre Hamnmästaren C.A.Wolff numera enligt Rådstufvurättens utslag den 4 sistlidne
november inbetalat skilnaden emellan de belopp som af Hamndirektionen anslagits till
aflönande af skrifbiträde och de lägre belopp som af Wolff utbetalts till skrifbiträdfena, beslöt

Hamndirektionen enligt därom gjorda framställningar till nedannämnda personer, som varit
skrifbiträden å hamnkontoret, utbetala följande belopp, motsvarande de utaf Wolff inbetalda,
nämligen
till G.Ekström för 1906
Kr 300:till A.E.Öberg, N.H.Modén och E.Möller för 1907
270:till B.Fridström för 1908
116:§ 14.
Enär de anbud å leverans af virke till ombyggnad af inseglingsfyren å Sandögrunnan som
inkommit i anledning af Hamndirektionens annons i ärendet befunnos oantagliga, beslöt
Hamndirektionen att inköpa det erforderliga virket under hand antingen från stadens egen
skog eller annorledes.
§ 15.
Beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Kammarskrifvaren Nils Schönfeldt att granska
Kommissionärernas och Hamnmästarens redogörelser öfver uppburna hamnumgälder under
innevarande år.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin.
Justeradt
J.A.Forssgren”

”Protokoll, hållet vid Hamndirektionens i Luleå sammanträde den 20 december 1909.
Närvarande: Herrar Forssgren, Burström, Nygren, K.A.Lind och Linder.
§ 1.
Sedan Herrar Stadsfullmäktige den 19 sistlidne augusti beslutat tillsätta en
undersökningsnämnd med uppdrag att undersöka Hamndirektionens räkenskaper med
afseende särskildt fäst på Hamnmästaren Wolffs förvaltning under de gångna åren, samt
undersökningsnämnden till Stadsfullmäktige öfverlämnat redogörelse för sitt uppdrag, hade
Herrar Stadsfullmäktige genom beslut den 19 sistlidne november till Hamndirektionen
remitterat undersökningsnämndens betänkande.
Omförmälda betänkande föredrogs nu och befanns, jämte annat innehålla följande omdöme
angående Hamndirektionens delaktighet i de utaf Hamnmästaren Wolff begångna
förskingringar och bedrägerier. ’Då vi slutligen, - , - sökt bilda oss ett omdöme om, i huru hög
grad hamndirektionen varit orsak till de skedda oegentligheterna kunna vi icke annat än
komma till den uppfattningen, att, äfven om inga utsikter finnas att juridiskt göra
Hamndirektionen ansvarig inför det skedda, det likväl kan med mycket stor bestämdhet
påstås, att hamndirektionen kan ställas moraliskt ansvarig, om ej kanske inför de rena
förfalskningarne, så dock inför en del andra oegentligheter, begångna af Wolff.’
Hamndirektionen konstaterade vidare, att undersökningsnämnden, som uttryckligen förklarat,
att några oegentligheter af nämnvärd beskaffenhet icke upptäckts i fråga om 1909 års
förvaltning, icke funnit nödigt betona det förhållande, att Hamndirektionens nuvarande
ledamöter icke ens fungerat under sådan tid att de med någon skymt af fog kunna vare sig
juridiskt eller moraliskt göras ansvariga för Wolffs oegentligheter, samt att
undersökningsnämndens ofvan anförda omdöme sålunda innebure en direkt beskyllning mot
den nuvarande Hamndirektionen om moralisk delaktighet rent af i de egentliga
förfalskningarna. Hamndirektionen fann denna beskyllning vara till den grad ohemul och
ärerörig, att det icke kunde vara med Direktionens heder förenligt att taga någon som hälst
befattning med ett dokument af dylikt innehåll, och beslöt förty, att utan vidare åtgärd
återlämna utredningsnämndens utlåtande till Herrar Stadsfullmäktige.
Som ofvan
In fidem
Karl Hamrin
Justeradt
J.A.Forssgren”

”Protokoll, hållet hos Herrar Stadsfullmäktige i Luleå den 20 december 1909.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thorslund,
Wahlgren, Grafström, Lundmark, Ljungberg, Nordström, Westerberg, Thurfjell, Burman,
Brändström, Aurén, Segerstedt, Block, Isakson, Santesson, Håkansson, Carlgren, Linder,
Sandlund, Lindquist, Bergman och Baudin, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar
Melkerson, Schultz, Palmér, Sven-Nilsson och Lind, af hvilka Herrar Melkerson, Schultz och
Palmér icke med kallelse anträffats samt Herr Sven-Nilsson på grund af förordnande att
uppehålla landskamreraretjänsten i länet varit förhindrad att deltaga i sammanträdet.
Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Sandlund och Flemström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 28
innevarande december kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades att ingen af Herrar Stadsfullmäktige hade något att erinra mot det öfver
Stadsfullmäktiges sammanträde den 19 sistlidne november förda protokoll.
§ 3.
På framställning af Drätselkammaren och i enlighet med Beredningsnämndens hemställan
beslöto Herrar Fullmäktige att bemyndiga Kammaren att för nästkommande år förnya stadens
lån å 100,000 kronor i löpande räkning med den bank, där bästa villkor kunde erhållas.
§ 4.
Sedan Drätselkammaren uti afgifvet yttrande öfver en af styrelsen för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt hos Stadsfullmäktige gjord ansökning om ett anslag af 1,500 kronor
för år 1910 såsom bidrag till fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet
tillstyrkt bifall till ansökningen, biföllo Herrar Fullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, framställningen ifråga.
§ 5.
I samband med uppgörandet af förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1910 hade
Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige gjort följande framställningar, nämligen:
att ifråga om förslaget till aflöningsstat Stadsfullmäktige måtte för år 1910 upptaga
dyrtidstillägg åt dem af polispersonalen och exekutionsbetjänterna, som innevarande år
åtnjöte sådant, med enahanda belopp, som utginge för detta år;
att den summa af 4,500 kronor, som af Stadsfullmäktige anslagits för inlösen af byggnaderna
å Gültzauudden, måtte få tagas ur brännvinsmedelsfonden, på det att uttaxering ej måtte
behöfva ifrågakomma för nämnda ändamål; samt
att Stadsfullmäktige måtte bevilja ett anslag af 650 kronor till inköp af en teodolit, hvilket
instrument nödvändigt erfordrades för stadsingeniörens räkning.
Vid föredragning häraf beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att
i öfrigt bifall framställningarne, men förklarade sig, med 19 röster mot 5, för närvarande icke
kunna bevilja det ifrågasatta anslaget till inköpande af en teodolit.
§ 6.
Till Magistraten hade stadsfiskalen inkommit med framställning:
dels därom att, då genom dröjsmålet med tillsättandet af brandsergeantbefattningen en
afsevärd del af den till brandsergeanten för året anslagna lönen blifvit besparad, och då det

måste anses lämpligt, att den som uppehållit den vakanta öfverkonstapelsbefattningen vid
polisen, af de besparade medlen erhölle ett lämpligt tilläggsarvode, vid statens uppgörande för
nästkommande år måtte beräknas ett dylikt tilläggsarvode af 250 kronor, att utgå till
poliskonstapeln Erik Strandell såsom ersättning för det Strandell under tiden från den 2
sistlidne mars uppehållit den vakanta öfverkonstapelsbefattningen; samt dels därom att, enär
staten under det gångna året icke begagnat sig af sin kontraktsenliga rättighet att disponera tre
konstaplar af poliskåren för ordningens upprätthållande på landsbygden samt den ersättning
staden åtnjöte för berörda åtagande, 1,500 kronor, sålunda kunnat för detta är i sin helhet
besparas, och då det måste anses skäligt, att någon del af de sålunda besparade medlen
komme polisväsendet tillgodo, Magistraten måtte föreslå Herrar Stadsfullmäktige att af det
besparade anslaget anvisa ett belopp af t. ex. 300 kronor till bestridande af kostnaderna för en
polismans vistelse i hufvudstaden under någon tid i och för inhämtande af kännedom hos
detektiva polisen därstädes om nyare metoder för identifiering af brottslingar, särskildt den s.
k. Fingeraftrycksmetoden.
Båda dessa stadsfiskalens framställningar hade tillstyrkts af Magistraten.
I enlighet med Beredningsnämndens hemställan biföllo Herrar Fullmäktige framställningen
om ett tilläggsarvode af 250 kronor till poliskonstapeln Erik Strandell, men afslogo däremot
framställningen om anslag för bekostande af en polismans vistelse i hufvudstaden för studier
rörande nyare metoder för identifiering af brottslingar.
§ 7.
Föredrogs samt granskades från Magistraten inkommet generalförslag till utgifts- och
inkomststat för Luleå stad för år 1910 jämte de till grund därför liggande specialstater.
Beträffande först den af Drätselkammaren afgifna staten beslöto Herrar Fullmäktige:
att af den däri upptagna utgiftspost å kr. 19,000 för planering af gator och allmänna platser
skulle utgå 2,000 kr., som i Stadsingeniörens anslagsbegärn för dylika arbeten beräknats för
reparation af Lulsunds- och Backgatorna, hvarigenom en minskning af det i generalförslaget
till uttaxering angifna beloppet skulle uppstå af
2,000:att i stadsbyggmästarens förslag till utgiftsstat för 1910 års husbyggnader skulle göras en
nedsättning af
2,200:att vidare af Drätselkammarens utgiftsposter skulle utgå samt uttaxeringsbeloppet minskas
med för inköp af en teodolit beräknade
650:att såsom inkomst för samma stat skulle upptagas statens bidrag för åren 1909 och 1910 för
dess rätt att under nämnda år disponera tre konstaplar af poliskåren för ordningens
upprätthållande på landsbygden, hvarigenom uttaxeringsbeloppet skulle minskas med nämnda
bidrag
3,000:Vid uppgörandet af sin ifrågavarande stat hade Drätselkammaren å inkomstsidan upptagit
växlar och tillfälliga lån till kr. 219,500, vid fixerandet af hvilket belopp Drätselkammaren
beräknat en amortering å stadens sväfvande skuld af kr. 25,000. Enär likväl en amortering å
denna skuld för år 1910 af endast kr. 15,000 ansågs tillräcklig under nuvarande förhållanden,
beslöts, att ofvannämnda inkomstpost kr. 219,500 på grund häraf skulle höjas till kr. 229,500
och därigenom en minskning i uttaxeringsbeloppet åstadskommas af
10,000:Som därjämte Hamndirektionen i sin stat bland sina inkomster upptagit ett lån af
Drätselkammaren af kr. 101,000, beslöts för bringande af öfverensstämmelse staterna
emellan, att på grund af sistnämnda omständighet ofvanangifna post kr. 229,500 skulle
ytterligare ökas med af Hamndirektionen upptagna kr. 101,000 till kr. 330,500, men samtidigt
å utgiftssidan upptagas en post ’lån till Hamndirektionen’ kr. 101,000.
Rörande Planteringsnämndens stat beslöto Herrar Fullmäktige, att därifrån skulle utgå en för
iordningsställande af planteringar å tomterna N:ris 4 och 7 i kvarteret Ripan upptagen post å
kr. 100, hvarmed uttaxeringsbeloppet sålunda skulle minskas
100:-

Vidkommande Hamndirektionens stat beslöts:
att å inkomstsidan, höjning skulle äga rum af posten hamn- och barlastafgifter för fartyg från
kr. 42,000 till kr. 44,00 och af posten Muddringsafgifter från kr. 75,000 till kr. 79,000,
att å utgiftssidan posten ränta och amortering till Drätselkammaren skulle höjas från kr.
42,000 till kr. 48,000, eller motsvarande, hvad som i Drätselkammarens stat upptagits såsom
amortering å lånet kr. 600,000 i och för Tjufholmssundets utvidgning, hvarigenom
uttaxeringsbeloppet kunde minskas med ytterligare
6.000:att å inkomstsidan i förevarande stat skulle upptagas det belopp kr. 8,021:78, hamnmästaren
Wolff till staden inleverat, men däremot posten oförutsedda utgifter höjas med samma belopp
från kr. 1,344:- till kr. 9,365:78,
Beträffande Fattigvårdsstyrelsens stat fastställde Herrar Fullmäktige densamma oförändrad,
men beslöto samtidigt, att Fattigvårdsstyrelsen skulle anmodas inkomma med yttrande och
förslag till fattigvårdstungans nedbringande, hvilket Stadsfullmäktige föreställde sig kunna
ske bland annat genom utbytande af nu utgående penningeunderstöd mot anslag in natura, om
dessa utdelades från förråd, som Fattigvårdsstyrelsen anskaffat genom entreprenad.
I Brandstyrelsens stat hade upptagits en utgiftspost å kr. 4,403:23, utgörande summan af flera
af den föregående brandchefen oguldna räkningar för åren 1906-1908, hvilka år från år
balanserats. Vid statens öfverlämnande hade Brandstyrelsen uppgifvit, att styrelsen
beträffande en af dessa räkningar infordrat förre brandchefens förklaring, utan att dylik
inkommit. Förklaring i denna dela hade visserligen nu inkommit från förre brandchefen och
föredrogs inför Stadsfullmäktige. Dock beslöto Herrar Fullmäktige att infordra förre
brandchefens förklaring öfver ärendet i sin helhet. Emellertid ansågo sig Stadsfullmäktige
under sådana förhållanden icke kunna gå in på utgiftspostens omedelbara gäldande, utan
beslöto, att af densamma skulle i nu föreliggande stat upptagas endast kr. 1,500, som skulle få
mot redovisningsskyldighet, i den mån de därtill lämnade tillgång, användas till betalning af
räkningarna ifråga. Uttaxeringsbeloppet kunde härigenom minskas med skillnaden 2,903:23
Vidare beslöt Stadsfullmäktige beträffande denna stat, att däri upptagen post för anskaffande
af sydvästar och oljekappor åt reserven skulle utgå och uttaxeringsbeloppet minskas med
motsvarande belopp
270:Vid behandling af Vattenledningsstyrelsens stat beslöts till en början att bifalla en af
Vattenledningsstyrelsen i sammanhang med statens öfverlämnande gjord framställning om
anställande t.v. hos Styrelsen af en sekreterare mot en aflöning af kr. 200 om året. I fråga om
själfva staten och sedan upplysts, at i föregående års stat anvisade medel kr. 1,200 för
anordnande af stentrumma öfver betonkulvert i Magasinsgatans förlängning under
järnvägsbanken icke blifvit för ändamålet använda, beslöts, att i nu föreliggande stat
ifrågavarande medel å inkomstsidan skulle upptagas såsom besparing, men att å utgiftssidan
samma belopp kr. 1,200 skulle upptagas för oförutsedda utgifter.
Vidare beslöts beträffande denna stat, att däri upptagna inkomstpost å kr. 7,600, afgifter för
vatten till industriell förbrukning, skulle höjas till kr. 9,000 och uttaxeringsbeloppet sålunda
minskas med skillnaden
1,400:Slutligen beslöt Herrar Fullmäktige beträffande generalförslaget, att däri upptagna belopp för
beräknade afkortningar skulle minskas med kr. 1,462:72, som sålunda ej skulle uttaxeras
1,462:72
Summa kr. 29,985:95
Då från den i generalförslaget till uttaxering upptagna brist af kr. 320,619:06 sålunda skulle
fråndragas kr. 29,985:95, återstod till uttaxering en brist af kr. 290,633:11, i anledning hvaraf
Herrar Fullmäktige, med godkännande i öfrigt af de föreliggande staterna, fastställde en
uttaxering af kr. 6:30 pr bevillningskrona af 46,132:24 bevillningskronor. Då förut för kyrka

och skila för året uttaxerats kr. 2:30 för bevillningskrona, komme nästa års utskylder i sin
helhet att belöpa sig till kr. 8:60 pr bevillningskrona.
I sammanhang med statens behandling beslöto Herrar Fullmäktige anmoda vederbörande
nämnder att vid uppgörandet af stater för kommande år tillhandahålla Stadsfullmäktige
uppgift å dem underlydande tjänstemän och deras löner med upplysning därjämte om tiden,
då tjänsternas inrättande och med dem förenade löner af Stadsfullmäktige beslutits.
§ 8.
Efter föredragning af den öfver Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning under
försäljningsåret 1 oktober 1907 – 31 december 1908 af bolagets revisorer afgifna berättelse
beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af Beredningsnämnden, att för sin del bevilja
bolaget ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
§ 9.
Från Brandstyrelsen hade nu inkommit förklaring i anledning af revisorernas af stadens
räkenskaper framställda anmärkning därom, att 1908 års stat rörande aflöning till manskapet
vid brandkåren blifvit öfverskriden.
Med anledning af hvad i förklaringen förekommit, beslöto Herrar Fullmäktige, med 14 röster
mot 9, att med uttalande af sitt klander öfver Brandstyrelsens åtgärd i denna fråga godkänna
den verkställda löneutbetalningen samt meddela Brandstyrelsen ansvarsfrihet för 1908 års
räkenskaper och förvaltning.
§ 10.
Antecknades, att Herr Lind infann sig å sammanträdet under behandlingen af det i föregående
paragraf af protokollet omförmälda ärende.
§ 11.
På framställning från den kommitté, som af Stadsfullmäktige den 17 september 1908 tillsatts
för afgifvande af förslag till ett bättre ordnande af stadens renhållning, beslöto Herrar
Fullmäktige, i enlighet med Beredningsnämndens hemställan, att till ledamot i kommittén
efter hamnmästaren A.Wolff utse Doktor P.E.Brännström.
§ 12.
I enlighet med hvad Drätselkammaren föreslagit samt Beredningsnämnden hemställt biföllo
Herrar Fullmäktige en af Sven Granström hos Drätselkammaren gjord framställning om
tillstånd att å vretorna N:ris 461-464 å Mjölkudden få uppföra ett boningshus jämte ladugård
och andra nödiga uthus.
§ 13.
På framställning af Luleå Köpmannaförening och i enlighet med Beredningsnämndens
hemställan fattade Herrar Fullmäktige med 20 röster mot 5, beslut därom, ej mindre att inga
butiker inom stadens område finge öppnas före klockan 8 f.m. och hållas öppna längre än till
klockan 7 e.m. med undantag för de tio närmaste dagarne före Julafton samt aftonen dag före
sön- eller helgdag, då tiden för öppenhållandet finge utsträckas till klockan 8 e.m., än äfven
att detta beslut skulle träda i kraft en månad efter det Konungens Befallningshafvande
fastställt detsamma.
§ 14.
I anledning af Folkskoleinspektören J.Sunnemans afsägelse af uppdraget att vara ledamot af
kommittén för uppgörandet af förslag till ny fattigvårdsbyggnad utsågo Herrar Fullmäktige,
på förslag af Fattigvårdsstyrelsen och efter hemställan af Beredningsnämnden, till ledamöter i
nämnda kommitté efter förenämnde Sunneman samt efter Herr A.W.Andersson, hvilken
afflyttat från orten, Stadsmissionären J.Nordin och Tillsyningsmannen K.V.Palm.

§ 15.
På af Herr Carlgren därom väckt motion och i enlighet med Beredningsnämndens hemställan
uppdrogo Herrar Fullmäktige åt Drätselkammaren eller den Kammaren därtill förordnade att
ovillkorligen vidtaga rättsliga åtgärder till förhindrande däraf, att å till enskilda upplåten
donationsjord å Mjölkudden byggnader uppfördes utan föreskrifvet tillstånd af
Stadsfullmäktige, samt att, därest sådant i allt fall kunde komma att äga rum, ofördröjligen gå
i författning om påbörjad eller nyuppförd byggnads nedrifvande och bortförande.
Tillika beslöto Herrar Fullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, i anledning af
denna motion, att anmoda Drätselkammaren inkomma med utredning, huruvida af redan
uppförda byggnader å Mjölkudden någon eller några vore af beskaffenhet att åtgärder borde
vidtagas för deras bortförande.
§ 16.
Gårdsägaren J.O.Öhman hade utverkat stämning å Luleå stad till den 3 nästa januari med
anledning däraf, att staden icke funnits villig ersätta honom skada, som förorsakats honom
därigenom, att staden för gatureglering och vattenledning låtit höja de Öhmans bebyggda
fastighet N:o 1 i kvarteret Mörten härstädes omgifvande gatorna, Skomakaregatan och
Stationsgatan, så att hufvudbyggnaden äfvensom gårdsplanen till fastigheten försatts ganska
betydligt under nämnda gators nivå.
Denna stämning hade delgifvits staden den 14 innevarande december.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Herrar Fullmäktige, efter hemställan af
Beredningsnämnden, att uppdraga åt Drätselkammaren att söka träffa öfverenskommelse i
saken med Öhman, äfvensom att, om dylik icke kunde åvägabringas, själf eller genom af
Drätselkammaren befullmäktigadt ombud, sedan staden fått åtnjuta laga stämningstid, föra
stadens svarandetalan i målet.
§ 17.
Den kommitté, som af Stadsfullmäktige tillsatts för att utreda frågan om behofvet af s.k.
nödhjälpsarbeten under denna vinter och inkomma med förslag till dylika arbeten, hade
föreslagit Stadsfullmäktige, att nödhjälpsarbeten måtte anordnas äfven denna vinter samt, att
Herrar Stadsfullmäktige i sådant afseende måtte besluta:
dels att låta verkställa utstämpling af vedskog från stadens skogsområde på Hertsön, hvilken,
upphuggen till långved, skulle inforslas till staden för att där upphuggas till ved, dock med de
ändringar härutinnan, som en blifvande föreståndare för arbetet ansåge lämpliga; och hade
kommittén föreslagit, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt jägmästaren A.Montell att ordna
och leda detta arbete, med hvilket omkring 20 man torde kunna erhålla sysselsättning;
dels att låta uppföra en behöflig stenmur vid fastigheten N:o 203 i Sandviksgatan för en
beräknad kostnad af 130 kr., och kunde därmed beredas arbete åt 4 man under en vecka;
dels att låta afschakta Tallgatan mellan Ström- och Pilgatorna och fylla samma gata mellan
Park- och Lulsundsgatorna, hvarmed omkring 15 man kunde beredas arbete under ungefär två
månader, och beräknades detta arbete kosta omkring 2,000 kr., och
dels slutligen att låta slå 250 kubikmeter landsvägsmakadam, utöfver redan bestämda omkring
500 kubikmeter för årets behof, till samma pris, som gällde föregående vinter, varierande
mellan kr. 7:25 och kr. 8:75 pr kubikmeter, beroende på levereringsplatsen.
Dessutom hade kommitterade föreslagit, att de arbetssökande måtte hänvisas till
Arbetsförmedlingsanstalten, hvilken, i förening med en af kommitténs ledamöter jämte
ledaren af respektive föreslagna arbeten, blefve i tillfälle att lämpligt fördela det arbete, som
funnes att tillgå.
Hvad kommittén sålunda föreslagit bifölls, efter hemställan af Beredningsnämnden, af Herrar
Fullmäktige.

§ 18.
Till förenämnda nödhjälpskommitté hade remitterats en skrifvelse från arbetare vid järnverket
å Karlsvik med begäran att i anseende till förestående vräkningar af arbetarene ifråga och
deras familjer genom Stadsfullmäktiges försorg erhålla husrum och lifsuppehälle.
Enär upplyst blifvit, att vräkning af ifrågavarande arbetare ej varit ifrågasatt, och staden
otvifvelaktigt ej kunde bereda vare sig varaktigt eller tillfälligt arbete åt så många personer,
som i skrifvelsen uppgåfves sakna sådant, hade kommittåen föreslagit Herrar
Stadsfullmäktige, att skrifvelsen ej skulle till annan Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda, än att
arbetarne ifråga hänvisades till Arbetsförmedlingsanstalten i Luleå för erhållande af arbete, i
mån sådant kunde beredas af de nödhjälpsarbeten, som kommittén föreslagit.
Detta blef jämväl, i enlighet med Beredningsnämndens hemställan, Stadsfullmäktiges beslut i
detta ärende.
§ 19.
Hos Fattigvårdsstyrelsen hade anmälts, att lägsta inkomna anbud å flyttning och uppförande
på fattiggården af boningshuset i kvarteret Asken med 1,000 kr. öfversteg det af
Stadsfullmäktige för ändamålet beviljade anslag af 5,500 kr., detta hufvudsakligen af den
anledning, att man funnit lämpligt göra den afvikelsen från det af Stadsbyggmästaren
ursprungligen uppgjorda förslaget, att huset skulle påtimras några hvaraf, hvarigenom den
fördelen vunnes, att äfven å öfre botten erhölles fyra ordentliga rum. I anledning häraf hade
Fattigvårdsstyrelsen i inkommen skrifvelse anhållit, att Stadsfullmäktige måtte höja nämnda
anslag till 6,500 kr., att utgå af hos Drätselkammaren innestående brandstodsmedel.
Efter hemställan af Beredningsnämnden biföllo Herrar Fullmäktige denna
Fattigvårdsstyrelsens framställning.
§ 20.
Vid härefter företagna val utsågos:
till ledamöter i Drätselkammaren för åren 1910-1912: Herrar A.Ljungberg och J.P.Johansson;
till tredje suppleant i Drätselkammaren för samma tid; Herr G.Isakson;
till ledamöter i Hamndirektionen för år 1910: Herrar G.Burström, J.Nygren, J.A.Forssgren,
E.Bohm och N.Schönfelt;
till suppleanter i Hamndirektionen för samma tid: Herrar P.G.Bjuggren, 1:ste suppleant,
A.Melkerson, 2:dre suppleant, och H.Burman, 3:dje suppleant;
till ledamot i Brandstyrelsen för år 1910: Herr D.Rundblad;
till suppleanter i Brandstyrelsen för år 1910: Herrar H.Örtenblad, 1:ste suppleant, och
T.Bennet, 2:dre suppleant;
till ledamöter i Handels- och Sjöfartsnämnden för åren 1910-1911: Herrar A.J.Westerberg,
H.Örtenblad, W.Jäger, N.O.Lundström, J.A. Thorslund, G.Nyberg och O.Linder.
till ledamot i Styrelsen för stadens Pantlånekontor för åren 1910-1912: Herr J.A.Thorslund;
till förste suppleant i nämnda styrelse för samma tid: N.O.Lundström;
till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen för åren 1910-19123: Herrar W.Thurfjell och
J.O.Holmgren, Fru Linda Fagerlin samt Fröken Lotten Burman;
till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen för samma tid: Herrar G.Norrby, 1:ste suppleant, och
E.M.Bergman, 3:dje suppleant;
till ledamöter i Vattenledningsstyrelsen för åren 1910-1912: Herrar O.Linder, J.A.Thorslund
och J.Lundberg;
till ledamöter i Styrelsen för Tekniska skolan för åren 1910-1913: Herrar A.Melkerson och
P.Segerstedt;
till ledamöter i Brandstodskommittén för Städernas Allmänna Brandstodsbolag för år 1910:
Herrar C.A.Flemström och N.J.Nordström;
till suppleanter i berörda kommitté för samma tid: Herrar J.Wikberg och J.Carlsson;

till ombud vid mantalsskrifningsförrättningarna år 1910: Herrar J.U.Nordström, J.Lidgren,
C.A.Palm och A.Hammarström;
till revisor af Läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1909: Herr Erik Liander;
till dennes suppleant: Herr S.Forsgren;
till revisorer af Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper för år 1909: Herrar H.Wallin och Erik
Liander med Herrar S.Forsgren och P.Segerstedt till suppleanter;
till revisor af Styrelsens för Länets Arbetsförmedlingsanstalt räkenskaper för år 1909: Herr
E.Hage med Herr Harald Björnlund såsom suppleant; samt
till revisorer af stadens räkenskaper för år 1909: Herrar H.Flodmark, K.Liljeqvist, E.Hage, Per
Edström och E.Lindblad; samt
till dessas suppleanter: Herrar G.Norrby, 1:ste suppleant, O.Linder, 2:dre suppleant, och
R.Jakobsson, 3:dje suppleant.
§ 21.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Magistratens skrifvelse med anledning af revisorernas till Magistraten gjorda anmälan
om bristande redovisning af befälhafvaren å ångaren Balder;
2:o) Ordförandens i Luleå stads skolråd begäran om Stadsfullmäktiges förklaring öfver
innebörden af stadgandet i § 3 mom. 11 i instruktion för stadsläkaren i Luleå;
3:o) Hamndirektionens skrifvelse i anledning af undersökningsnämndens af
Hamndirektionens räkenskaper afgifna betänkande; samt
4:o) Herrar Carlgrens och Lundmarks afsägelser af uppdraget att tillhöra stadens
Drätselkammare.
§ 22.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från N.J.Nordström om afkortning af honom påförda
kommunalutskylder; samt
2:o) En framställning från Per Johan Jonsson om lindring i hans beskattning.
§ 23.
Till Hamndirektionen remitterades en framställning från Rederiaktiebolaget Polstjernan om
nedsättning i hamn- och muddringsafgifterna för ångaren Skärgården.
§ 24.
Till Hamndirektionen och Byggnadsnämnden remitterades en framställning från lotskaptenen
E.Bohm om utbyte af det af lotsverket för båtskjul m.m. disponerade område i kvarteret
Fågeln mot annat.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
Harald Wallin.
Ragnar Åhlander.
Justeras den 28 december 1909:
Harald Wallin.
C.A.Flemström.
Gustaf Sandlund.”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 21 december 1909.
Närvarande: Herrar Nordin, Holmgren, Lidgren och Palm.
§ 1.
Beslöt Fvstn godkänna ett af Stockholms Fattigvårdsnämnd väckt kraf om ersättning för vård
å allmänna försörjn.inrättningen därstädes af guldsmedsarbetaren Karl Aug.Lundberg,
därjämte skulle framställning göras om Lundbergs hemsändande, när han blir så pass återstäld
att han kan resa ensam.
§ 2.
Uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att afgifva förklaring i anledning af Umeå stads
Fattigvårdsstyrelses besvär öfver K.Bdes i Wästerbottens län utslag den 27 okt 1909 i fråga
om Anders Pettersson Frödéns fattigvård.
§ 3.
Med anledning af en ansökan från Lasarettssysslomannen R.Jacobsson om ersättning för vård
å Luleå lasarett af arbet. K.F.F.Dahlgren uppdrogs åt Ordföranden och Sekreteraren att med
bestridande af krafvet afgifva förklaring i ärendet.
§ 4.
Beslöt Fvstn att godkänna ett af Gefle stads Fvst väckt kraf om ersättning för lämnadt
understöd åt f. handlanden Lars Gustaf Ahlströms änka Josefina Vilhelmina Ahlström.
§ 5.
Föredrogs utdrag af Drätselkammarens protokoll för den 7 dennes ang. nedsättning af priset
på den till Fvstn levererade veden till 8 kronor per famn.
§ 6.
Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Oskar E.Vikström från Karlsvik legat på lasarettet
en tid emot borgen af Karlsviks Järnverks a.b., men att bolaget af Fvstn återfordrat de erlagda
afgifterna. Fvstn beslöt emellertid att afslå bolagets begäran, men då Vikström ännu ej är fullt
återstäld, beviljades honom 10 kronor af skänkta medel.
§ 7.
Beviljade Fvstn skomakarelärlingen Erstn H.Lundsten fri läkarevård och medicin.
§ 8.
Beviljades åt Josefina Renström på grund af sjukdom fri läkarevård och medicin samt
hyresbidrag och beslöts att utsöka ersättning härför af Fvstn i Öfver Kalix socken, där hon
eger hemortsrätt.
§ 9.
Anmäldes att hustru Lovisa Johansson, som i höst inflyttat från Skurholmsstaden, under
månadens lopp erhållit 10 kronor i understöd, hvilken åtgärd godkändes och beviljades henne
nu 8 kronor samt beslöts att utsöka ersättning härför af Fvstn i Neder Luleå socken.
§ 10.
Föredrogs en skrifvelse från F.Dürango med tillkännagifvande att Styrelsen egde att hos
honom uttaga kläder till ett värde af 30 kronor för utdelning till julen.

§ 11.
Beviljades åt Lars Andersson 1 pars skor och 5 kronor, åt Anna Ström, 1 par skor, åt
J.Sellstedt, Margareta Prytz och Selma Pipping en kostym hvardera, åt J.A.Håkansson 10 kr
af skänkta medel.
§ 12.
Beviljade Fvstn P.V.Stenlund inträde på fattiggården.
§ 13.
Beviljades extra understöd med 5 kronor åt en hvar af Mat.Lundqvist, Axel Persson, Emma
Wennberg, Maria Holmqvist, And.Lidgren, J.O.Englund, Maria Riström, I.A.Lundgren och
F.Lindfors samt åt J.A.Renholm 3 kr och åt J.A.Stenberg 9 kr.
§ 14.
Som Anna Hellqvist blifvit uppsagd till afflyttning från Johansson i Börjelslandet, beslöts att
genom annons infordra nya anbud å hennes utackordering.
§ 15.
Beslöts att i likhet med föregående år utdela i julgåfvor åt Vaktmästaren och Föreståndarinnan
15 kronor hvardera samt åt pigan 10 kronor.
§ 16.
N.J.Lindbäck, hvilken är intagen på fattiggården, hade genom Tillsyningsmannen anhållit att
få själf uppbära någon del af den honom från staden tillkommande lifränta af 60 kronor per år,
men beslöt Styrelsen att afslå denna begäran.
§ 17.
Beslöt Styrelsen att utackordera å fattiggården intagne gossen Albert Strandberg samt
eventuellt äfven Torsten Nilsson, och uppdrogs åt Tillsyningsmannen att efter samråd med
Föreståndarinnan genom annons infordra anbud å deras utackordering.
Som ofvan
In fidem
A Holm
Justeradt
J.Nordin
C.A.Palm
J.Lidgren”

“ den 27 december [Hälsovårdsnämnden]
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Rosengren och Vickström.
§ 1.
Föredrogs och lades till handlingarne tillsyningsmannens rapport för november månad.
§ 2.
Föredrogs en anmälan från Slaktaren N.A.Harlin att han ämnade i sin fastighet no 3 i kvarteret
Kråkan inrätta 2ne vattenklosetter.
§ 3.
Föredrogs en anmälan från Handl Edv.Johansson i Bergviken att han öppnat filial af sin
matvaruaffär i gården no 7 i kvarteret Trasten.
§ 4.
Föredrogos 2ne anmälningar om öppnande af hembagerier, den ena af Jenny Palmgren i
gården no 2 i kv Fenix och den andra af Hulda Lindblad i gården no 4 i kv Hvalen.
§ 5.
Föredrogs och lades till handlingarne Tillsyningsmannens rapport för december månad.
§ 6.
Uti ingifven rapport hade Tillsyningsmannen anhållit att Nämnden ville gå i författning om
val af erforderligt antal suppleanter i Nämnden, då det ofta visat sig svårt att få beslutsmessigt
antal ledamöter.
Efter antecknande af att Nämndens suppleanter f.n. utgöras af Assisten E.Vickström,
Distriktssekreteraren L.Isander och Fabrikören R.Naesvall beslöt Nämnden att ingå till
Stadsfullmäktige med begäran om val af ny suppleant i stället för från orten afflyttade
Distriktssekreteraren Isander.
I samband härmed beslöts att kallelser till Nämndens sammanträden hädanefter skola
skriftligen utfärdas af Ordföranden.
§ 7.
Föredrogs en skrifvelse från Tillsyningsmannen med hemställan om åtgärder vidtagande för
planering af det s.k. Järnvägstorget, men beslöt Nämnden att bordlägga detta ärende till ett
kommande sammanträde.
§ 8.
Sedan Tillsyningsmannen Oskarsson inkommit med infordrad skriftlig förklaring öfver en af
Linköpings Slagteribolag Per Svanberg mot honom gjord angifvelse för vårdslöshet och
okunnighet vid behandling af 5 lådor torrsaltadt fläsk, som af bolaget afsändts till firman Berg
& Hallgren den 6 sistl. oktober och af Oskarsson för firmans räkning besiktigats, beslöt
Helsovårdsnämnden på grund af hvad Oskarsson i sin förklaring anfört att angifvelsen icke
skulle till någon annan åtgärd föranleda än att Oskarsson erinrades att anmärkningar och
beslag af sådan betydenhet som i förevarande fall lämpligen borde behandlas å
köttbesiktningsbyrån.

§ 9.
Föredrogs Organisationskommitténs från Stadsfullmäktige till Helsovårdsnämnden för
yttrande remitterade förslag till omorganisation af stadens förvaltning, och beslöts att
förslaget t.v. skulle mellan nämndens ledamöter cirkulera.
§ 10.
Uti ingifven skrifvelse hade Bank a.b. Norra Sverige såsom egare af fastigheten no 2 i kv
Uttern anhållit, att Nämnden ville upphäfva sitt den 21 sistl. augusti fattade beslut om
åläggande för Banken att i nämnda fastighet låta höja gödselbodens underlag, så att det
kommer i jämnhöjd med den angränsande markens yta; och beslöt Nämnden medgifva
användning af gödselboden i dess nuvarande skick, så länge ingen olägenhet däraf icke visade
sig.
§ 11.
Den af Stadsfullmäktige tillsatta Renhållningskommittén hade till Nämnden återsändt
Tillsyningsmannens rapport rörande de fastigheter i staden, hvilka hafva afträden bygda
genom två våningar, med hemställan om åläggande för vederbörande, där så ske kunde, att
låta ombygga ifrågavarande afträden.
Nämnden beslöt att f.n. remittera rapporten till Stadsbyggmästaren för yttrande och utredning,
huruvida Byggnadsnämndens tillstånd erhållits till uppförande af dessa afträden.
§ 12.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Nämndens förklaring i anledning af
en utaf 1ste Prov.läkaren Block gjord anmälan rörande de helsofarliga s.k. grubborna på
stadens södra sida, beslöt Nämnden uppdraga åt Ordföranden att till nästa sammanträde
inkomma med förslag till förklaring i ärendet, hvarvid jämväl utredning borde lämnas om de
kostnader staden redan nedlagt på fyllning af de nämnda grubborna.
Som ofvan
In fidem
A Holm”

