Protokoll januari år 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Fernlund, Lindqvist, Schultz, Sjöstedt, Nilsson, Thurfjell och Sundberg.
§1.
Sedan Drätselkammaren i enlighet med bestämmelse i § 4 av reglementet utan kallelse sammanträtt för
fullgörande av i nämnda paragraf bestämda ärenden, företogs först med slutna sedlar val av ordförande
och vice ordförande för år 1917; och valdes därvid
till ordförande: bankdirektören A.Ljungberg med 7 röst; en röst tillföll herr Schultz samt
till vice ordförande: distriktschefen C.A.Schultz med 7 röster; varjämte en röst tillföll herr Fernlund.
Härefter företogs fördelning av ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna; och beslutade
kammaren därvid
att Ekonominämnden skall förutom herr Ljungberg bestå av ledamöterna Lindqvist, Axel Nilsson,
Nordin och Sundberg med herrar Lantz, Forsgren och Lindgren såsom suppleanter att inträda i nu nämnd
ordning samt
att förutom herr Schultz ledamöterna Brännström, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell skall tillhöra
Tekniska nämnden med herrar J.A.Nilsson, Ahlström och Högström som suppleanter att inkallas i nu
nämnd ordning.
§2.
Beslutade drätselkammaren, att i reglementet § 1 mom. V föreskriven granskning av drätselkontorets
kassarapporter under år 1917 skall utföras av tvenne förtroendemän, vilka skulle bland kammarens
ledamöter och suppleanter i tur och ordning uttagas efter en på förhand upprättad turlista; och uppdrog
kammaren till stadskamreraren att till nästa sammanträde inkomma med förslag till sådan turlista.
§3.
Bestämdes att ordinarie sammanträde i regel skola hållas
med ekonominämnden andra helgfria måndag i varje månad och
med Tekniska nämnden första helgfria måndag i varje månad.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 3 januari 1917.
Närvarande: Hrr. Burström, Nordlander, Hjelm, Mattson, Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Valdes för år 1917 Disponenten Gust.Burström att vara ordförande och Lokomotivföraren Nils Falk att
vara vice ordförande i Hamndirektionen.
§2.
Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen återremitterat Hamndirektionens framställning om
anvisande av nödiga medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad för uppgörande av nya
ritningar och kostnadsförslag, därvid borde tillses att ett bättre förräntande av det för byggnadens
uppförande nödiga kapitalet åvägabringades ävensom ett bättre tillvaratagande av byggnadens utrymme,
hade nu inkommit under hand infordrade nya ritningar med tillhörande kostnadsförslag och
räntebilitetsberäkning.

Efter granskning av desamma beslöt Hamndirektionen att översända nu föreliggande nya ritningar med
kostnadsförslag och räntabilitetsberäkning till Stadsfullmäktige under hemställan, att, därest ritningarna
av Stadsfullmäktige i princip godkändes, Stadsfullmäktige måtte bevilja Hamndirektionen ett anslag av
3000 kronor för anskaffande av fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivning för infordrande av
anbud å byggnadsentreprenaden, varefter frågan för definitivt avgörande ånyo skulle föreläggas
Stadsfullmäktige.
Hamndirektionen beslöt dock att redan nu göra det uttalande att byggnadskostnaden borde beräknas till
260000 kronor, varemot hyrorna icke kunde beräknas högra än enligt Arkitekten J.Wikbergs lägsta
alternativ d.v.s. till 12550 kronor, därvid hyresgästerna borde tillförsäkras fri värme, bränsle för
matlagning dock undantaget.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§3.
Beslöts att av Aktiebolaget Nautanens kopparfält i likvidation inköpa en 60 hkrs elektrisk motor för ett
pris av 2000 kronor dock under villkor att den vore i fullt driftsäkert skick. Kostnaden härför skulle
påföras anslaget till kajreparationer.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt
Justeradt:
Gust.Burström”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 5 januari 1917.
Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Brändström, Aurén, Åhrström,
Carlgren, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren,
Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Widlund, Forsgren, Fru
Bohlin, Herrar Svensén och Lindquist samt Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades
Herrar Gillqvist och Schultz, vilka ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Thurfjell och Brändström alt jämte Herr Ordföranden tisdagen den 9 innevarande januari
kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Vid företaget val av Stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år utsågs härtill Herr Fernlund med
22 röster; 2 röster tillföllo Herr Thurfjell och l röst Herr Falk, varjämte 2 blanka sedlar avlämnades.
§ 3.
Utsågs Herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice ordförande för innevarande år med 16 röster; 8 röster
tillföllo Herr Falk och 2 röster Herr Thurfjell, varjämte 2 blanka röster avgåvos.
§ 4.
Vid företaget val av ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsnämnd framställdes yrkande, att valet
skulle ske proportionellt, och då mer än tre ledamöter förenade sig om detta yrkande samt antalet
personer, som skulle väljas, utgjorde nio, förklarade Ordföranden, att valet jämlikt gällande
bestämmelser skulle förrättas proportionellt.

Vid valet avgåvos 28 röster, varav 16 med partibeteckningen ”Stadsfullmäktiges moderata grupp” och
12 med partibeteckningen ”Vänstern”. Då 9 platser vid valet skulle besättas, tillföllo 5 platser moderata
gruppen och 4 platser vänstern.
Samtliga den moderata gruppens valsedlar upptogo de fem första nam-nen i följande ordning: Herrar
Fernlund, Ljungberg, Brändström, Westerberg och Åhrström.
Samtliga vänsterns valsedlar upptogo de fyra första namnen i följande ordning: Herrar Falk, Thurfjell,
Widlund och Lindgren.
Valda blevo alltså med tillämpning av rangordningsregeln Herrar Fernlund, Falk, Ljungberg, Thurfjell,
Brändström, Widlund, Westerberg, Åhrström och Lindgren.
§ 5.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med underrättelse att Magistraten i
enlighet med nådiga förordningen den 19 december 1916 angående reglering av förbrukningen av
landets förråd av brödsäd och mjöl åt stadens livsmedelsnämnd uppdragit handhavandet av
förbrukningsregleringen samt ställt polispersonalen till Nämndens förfogande i och för utdelning av
blanketter och brödkort samt mottagande av uppgifter.
§ 6.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Hamndirektionens förnyade utredning rörande uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad;
2:o) Konungens Befallningshavandes skrivelse rörande anledningen till dröjsmålet med avgivande av
utredning i fråga om räkenskaperna för Luleå stads hamn;
3:o) Atle Burmans begäran att få köpa tomt n:o 5 i kvarteret Laken.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, W. Thurfjell, H. K. Brändström.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 jan. 1917.
Närvarande: ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, D.Andersson, K.H.Hultström, G.Nyberg,
V.Oskarsson, O.Olsson och M.Thingvall samt undert, sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr K.H.Hultström och D.Andersson.
§2.
Till folkskolestyrelsens ordförande under år 1917 valdes hr A.Gullberg med sju röster. En röst tillföll hr
O.Åhrström.
§3.
Till vice ordförande valdes hr O.Åhrström med sju röster. En röst tillföll hr K.H.Hultström.
§4.
Drätselkontoret bemyndigades att även underår 1917 vara folkskolestyrelsens kassaförvaltare.
§5.
Folkskolestyrelsen beslöt även för år 1917 utse en ekonominämnd, bestående av ferm ledamöter med
två suppleanter, och en undervisningsnämnd bestående av fyra ledamöter med två supplenater.

§6.
Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr A.Gullberg, O.Åhrström, G.Nyberg, B.A.Hellsten och
V.Oskarsson. Till suppleanter valdes hrr O.Olsson och D.Andersson.
§7.
Till ledamöter i undervisningsnämnden valdes hrr O.Åhrström, K.H.Hultström och O.E.Wetter samt
fröken Märta Bucht. Till suppleanter valdes hrr M.Thingvall och D.Andersson.
§8.
Styrelsen uppdrog åt ordf. och vid förfall för denna åt v.ordf. att verkställa utanordningar på skolbarnen.
§9.
Till Tillsyningsman för Karlsviks skola under år 1917 valdes Direktör C.Tillman.
§10.
Följande förslag av överläraren till tillsyningsmän vid stadens övriga skolor blev av styrelsen godkänt:
S.Hansson: O.Åhrström, M.Hammarström, Betty Palm.
O.Åhrström: Sigrid Dahl, Alma Degermark, Lydia Sundström, Mjölkudden.
A.Gullberg: Dagmar Eurén, [?] Forsén, Antonia Eriksson, Gertrud Ridderstråle, A.Forsén.
G.Nyberg: J.Emanuelsson, Hulda Jacobsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg.
V.Oskarsson: Gurly Högström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Nanna Höglander, Selma Berglund.
K.H.Hultström: Hildur Mörtsell, Elin Bohlin, O.Bohlin, G.Furtenback, J.Rydorff.
D.Andersson: Notviken.
B.A.Hellsten: Ellen Sundberg, Signe Flodin, Emil Viklund, Hild.Gunnarsson.
O.Olsson: G.Landström, E.Brännström, Signhild Nilsson, Maria Högström, Henny Söderström.
§11.
Från Folkskolestyrelsen i Västerås hade inkommit anmälan, att hr D.Ekroths val till ord. folkskollärare
därstädes vunnit laga kraft, vilket skulle till protokollet antecknas.
§12.
För folkskollärare D.Ekroth som den 1 jan. 1917 erhållit transport till Västerås och således avslutat sin
tjänstgöring vid Luleå stads folkskolor, beslöt folkskolestyrelsen utfärda tjänstgöringsbetyg, likalydande
med det, som utfärdades den 15 sept. 1916.
§13.
Till vikariatet i den efter folkskolläraren D.Ekroth vakanta tjänsten hade anmält sig sex sökande,
nämligen Oskar Gunnar Larsson från Jönköping, Emil Viklund från Örnsköldsvik, Erik Gustav Nydahl
från Hernösand, Fritz Reinh. Olausson från Vetlanda, Jonas Efraim Friman från Bjästa och Ernst Gustav
Furtenback från Luleå. Till vikarie för vårterminen å den vakanta tjänsten beslöt folkskolestyrelsen med
fem röster mot tre utse folkskolläraren Emil Viklund från Örnsköldsvik. Tre röster tillföllo
folkskolläraren Oskar Gunnar Larsson från Jönköping.
§14.
Folkskollärarinnan Gurly Högström beviljades tjänstledighet under vårterminen 1917 för enskilda
angelägenheters vårdande. Till vikarie förordnades ex. folkskollärarinnan Helny Vanhainen.
§15.
Folkskollärarinnan Hulda Jacobsson beviljades tjänstledighet under tiden 15 jan – 14 febr. 1917 för
enskilda angelägenheters vårdande. Till vikarie förordnades ex. folkskollärarinnan Anna Hallberg.
§16.
Folkskollärarinnan Berta Bergman beviljades tjänstledighet under tiden 15 jan – 7 febr. för enskilda
angelägenheters vårdande. Till vikarie förordnades folkskollärarinnan Marie Åhrström.

§17.
Folkskollärarinnan Georgina Dahl beviljades tjänstledighet för sjukdom under tiden 15 jan. – 31 mars
1917. Ordföranden och överläraren erhöllo i uppdrag att anskaffa vikarie.
§18.
En skrivelse från Kon.Bef:de i Norrbottens län med anmodan att, vid rekvisition av statsbidrag för lärare,
som äro anställda för sin tid, uttryckligt angiva, för vilken tid anställningen gäller, föredrogs och lades
till handlingarna.
§19.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att granska nu gällande brandförsäkringar för skolans egendom och
verkställa de förändringar, som kunna visa sig nödvändiga.
§20.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att verkställa inköp av undervisningsmateriel intill ett belopp
av 600 kr.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justerat:
Herm.Hultström
D.Andersson

/P.Edv.Lindmark

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 8 januari 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell.
Stadsingenjören.
§1.
Valdes redaktören H.Fernlund till nämndens vice ordförande för innevarande år.
§2.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 december 1916.
§3.
Sedan stadsingenjören inkommit med berättelse över Luleå vattenlednings och vattenavlopps
verksamhet under år 1915, beslutade nämnden att överlämna densamma till stadsfullmäktige.
§4.
Sedan G.Lambert Bergman i Gammelstad, vilken för 15 år arrenderat lotten n:r 12b i Skatan å Ön, under
åren 1914-1916 verkställt nyodling av 4868 kvm. å nämnda lott, beslutade tekniska nämnden att på
förslag av stadskamreraren bevilja honom en odlingsersättning, räknad efter 3 öre pr kvm. eller 146
kronor 04 öre.
§5.
Sedan arrendatorn av Hermansägen anhållit att få å stadens intill ängen liggande skog virke utsynat för
läggning av tak å 4 st. å arrendelägenheten befintliga lador, beslutade nämnden att efterhöra vad de vilja
betala för virket.
§6.

Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för sammanträdet den 30 november 1916 för kännedom beträffande i §§ 3, 4 och 11 av
protokollet omförmälda ärenden; och antecknades beträffande § 4, att Robertviks ångsåg under hand
meddelat att firman återtagit sin begäran att få arrendera plats för milkolning å Mjölkudden.
§7.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat från byggnadsnämnden inkommet
protokollsutdrag, vari hemställes, att stadsfullmäktige ville bevilja nämnden ett anslag av 400 kronor
för avvägning av Bergviksområdet, å vilket stadsplan är ifrågasatt att läggas, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att med tillstyrkan till byggnadsnämndens framställning meddela
stadsfullmäktige att anslag för ifrågavarande ändamål finnes upptaget under rubrik 5 k i
drätselkammarens utgiftsstat för innevarande år.
§8.
I skrivelse till drätselkammaren hade Hertsö vägbyggnadsdirektion anhållit att få av staden för
väggbyggnaden Hertsön-Skurholmen köpa 150 á 200 kbm. grus från av staden anvisad plats å
Stadshertsön; och skulle gruset framforslas under instundande vinter.
Sedan stadsingenjören efter att hava undersökt grustillgången tillstyrkt ansökningen mot ett pris av 50
öre pr kbm, beslutade nämnden att bifalla direktionens begäran på av stadsingenjören föreslaget villkor;
och skulle jägmästaren i reviret erhålla underrättelse om beslutet.
§9.
Sedan drätselkammaren förhyrt tre lägenheter i och för lindrande av bostadsbristen, nämligen
1 rum med 2 varmskrubbar, n:r 8 Hackspetten, J.A.Nilsson
1 rum med kök, n:r 9 Vargen, Luleå Byggnadsförening u.p.a.
1 rum med kök, n:r 10 Vargen, Luleå Byggnadsförening u.p.a.
för en hyra utgörande respektive 275, 360 och 360 kronor pr år, har i dessa lägenheter följande personer
erhållit bostad, nämligen fru Ida Nilsson, stenhuggaren K.J.Johansson och stensättaren G.F.Alm.
Med anmälan härom föreslog stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren
att det kontrakt, som drätselkammaren nu upprättat med fru Nilsson med en hyra av 20 kronor pr månad
måtte omändras så, att hyran sättes till Kr. 22:92 i månaden eller till det belopp, som drätselkammaren
själv betalar för lägenheten i fråga samt att framställning måtte göras hos fattigvårdsstyrelsen att
styrelsen i den mån fru Nilsson, som är fattig och i fattigvårdshänseende tillhör Juckasjärvi kommun,
icke förmår erlägga den av drätselkammaren bestämda hyran, måtte erlägga densamma för henne;
samt att kontrakt upprättas med stenhuggaren Johansson med en hyra av 25 kronor pr månad och att
drätselkammaren tillskjuter det belopp, som erfordras för att betala ifrågavarande av Johansson förhyrda
lägenhet eller 5 kronor pr månad; samt
att kontrakt upprättas med stensättare Alm med en hyra av 30 kronor.
§10.
I skrivelse till drätselkammaren meddelade stadskamreraren att beredningsnämnden vid behandling av
drätselkammarens förslag till stat för innevarande år uttalat följande önskningar beträffande förslaget
Att under rubrik 15a 4a upptagna arbete ’oljning och fernissning av golven’ i stadsfullmäktiges lokaler
måtte utbytas mot inläggning av en golvmatta i kapprummet därstädes;
att nuvarande Kungsgatan mellan Stor- och Skeppsbrogatan måtte ställas i farbart skick eventuelt å
bekostnad för diverse underhållsarbeten av gator och torg eller medelst uteslutande av något annat i
staten upptaget mindre trängande gatuarbete.
§11.
Electricitetsverkets föreståndare hade med bifogande av en sammanställning av kurvor utvisande högsta
strömbelastning vid elektricitetsverket under åren 1913-1916 i skrivelse till drätselkammaren föreslagit
att kammaren ville hos Sikfors Kraftaktiebolag begära ytterligare 200 kw samt att omedelbart gå i
författning om inköp av en ny omformare om 450 kw.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att göra framställning hos Sikfors Kraftaktiebolag om
leverans av ytterligare 200 kw kraft från Sikfors samt att uppdraga till verkets föreståndare att efter

utredning om vilken motorsort, som kunde anses för driften fördelaktigast, infordra alternativa anbud å
omformare för 250 á 450 kw.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§12.
Herr Brändström hos stadsfullmäktige väckta motion om försäljning av Luleå stads donationsjord å Ön
remitterades till stadskamreraren och stadsingenjören för yttrande; och skulle vid yttrandets avgivande
tagna i övervägande, om staden icke själv skulle kunna taga jorden i anspråk för något sitt ändamål.
§13.
Till stadsingenjören remitterades för yttrande
1)Herr Brändströms hos stadsfullmäktige väckta motion om uppmätning och kartläggning av stadens
ägor med vissa undantag;
2) Maria Margareta Sandströms begäran om förlikning i donationsjordstvist rörande del av vreten n:r
263 å Mjölkudden;
3) O.Nybergs begäran om förlikning i tvist rörande äganderätten till 44,27 ar av vretan 390-396 å
Mjölkudden;
4) Stadsfullmäktiges protokollsutdrag ang. förfrågan från kartografen V.Åberg om övertagande av
staden av 100 exemplar av en ny upplaga av hans karta över staden.
§14.
Sedan ingenjören Rudolf Bergman på begäran inkommit med originalfakturor å hans köp av 4 st.
elektriska värmeelement med tillbehör för saluhallen, utvisande att dessa kostat honom 80 kronor 60 öre
exkl. frakt, emballage m.m., beslutade nämnden med frångående av sitt beslut den 7/8 16 § 36, att
utanordna Bergmans nya räkning å Kr. 82:10.
§15.
Anmälde stadskamreraren att han icke kunnat expediera drätselkammarens beslut den 4 december 1916
§ 16 ang. AB Luleå Verkstäders hos stadsfullmäktige gjorda framställning rörande ändring av
stadsplanen invid verkstaden m.m., enär den till ärendet hörande kartan icke kunnat återfinnas efter
behandling hos drätselkammaren.
Med anledning härav beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att upprätta ny karta.
§16.
Godkändes av stadskamreraren upprättade kontrakt dels med handlanden A.P.Sjödin i Stockholm ang.
arrendering av Edefors’ fisken dels med E.J.SAndling i Vuollerim ang. reparation av fiske- och
husbyggnader vid Edefors’ fiske.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
Herm.Fernlund”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 januari 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Nordin och Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollen för den 12 december 1916 och den 3 januari 1917 upplästes och justerades.
§2.

Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll för den 30 november 1916 angående
rätt för hamnbetjänten R.Jansson att från och med år 1915 komma i åtnjutande av det tredje
ålderstillägget å 150 kronor.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll för den 30 november 1916 angående
förhöjning av det Hamnservisen Carl Friberg tillkommande personliga lönetillägget till 500 kronor från
och med år 1916.
§4.
Drätselkammaren hade till Hamndirektionens avgörande lämnat från speditören Ivar Liljebäck i
Haparanda inkommen framställning att å tomt inom kvarteret Harren eller Laken få uppföra ett magasin
eller skjul för förvaring av gods, som komme att uppläggas i avvaktan på vidare befordran, dels ock en
av A.Bol. Palmgren & Co gjord framställning att å tomt, som kunde bliva för ändamålet upplåten, få
uppföra ett varuskjul: och beslöt Hamndirektionen vid föredragning härav att bordlägga dessa ärenden
i avvaktan därå att frågan om upplåtelse av uppläggsplatsen åt speditionsfirmor för seglationen
innevarande år bleve avgjord.
§5.
Hamnbetjänten R.Jansson hade anhållit att han på grund av mindre god hälsa måtte få åtnjuta ledighet
från och med 15/1 till och med 28/2 1917.
Vid föredragning härav beslöt Hamndirektionen att bevilja Jansson ledighet under tre veckor från och
med förstnämnda dag, men skulle Jansson hänvisas att, därest ytterligare ledighet önskades, styrka
behovet härav genom läkarebetyg.
§6.
Sedan Stadsfullmäktige godkänt Hamndirektionens förslag till uppmuddring, utprickning och belysning
av farleden förbi Finnklipporna beslöt Hamndirektionen på förslag av Hamnmästaren att ingå till Kungl.
Lotsstyrelsen med begäran om tillstånd till vidtagande av den ändring av farleden som av
Hamndirektionen ifrågasatts.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarna av Hamnmästaren upprättad förteckning över Hamnens den 1
januari 1917 försäkrade fasta och lösa egendom.
§8.
Hamnmästaren hade med överlämnande av sammandrag över Hamnkontorets och hamnspårskontorets
räkenskaper för år 1916, hemställt om avskrivning dels av kr. 12:19 hamnspårskontorets utestående
fordringar dels ock feldebiterade kronor 362:73 för år 1915 och kr. 65:95 för år 1916 samt slutligen kr.
3:93 utestående fordringar för hamnavgifter för år 1915 och beslöt Hamndirektionen efter föredragning
härav att bevilja de sålunda föreslagna avskrivningarna.
§9.
Hamnmästarens kassarapport för december månad 1916 föredrogs och lades till handlingarna.
§10.
Med anledning av Stadsfullmäktiges beslut om dyrtidstillägg åt i stadens tjänst anställda
befattningshavare och arbetare beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt Hamnmästaren att upprätta
förteckning å de arbetare som varit i Hamnens tjänst anställda under år 1915 och 1916.
§11.
Beslöt Hamndirektionen att åt Mästerlotsen H.Sandberg och Maskinisten F.Lindblom uppdraga att
verkställa inventering av Hamnens egendom.
§12.

Beslöts att åt Kammarskrivaren B.Ridderstråle uppdraga att verkställa granskning av Hamnens
debiteringar för år 1916 och skulle Ridderstråles härför erhålla ersättning med förut utgående belopp
eller 200 kronor.
§13.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt
Justeradt den 13/2 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 15 januari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Axel Nilsson, Nordin och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 11 och 28 december 1916.
§2.
Med åberopande av Kungl. Kungörelserna den 29 oktober 1909 och 21 februari 1914 ang. avlöning av
lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m.m., nådig cirkuläret den 28 april 1916 ang.
statsunderstöd till högre flickskolor samt Kungl. Läroverksstyrelsens beslut den 9 juni 1916 om
uppflyttning från början av år 1912 i 2:dra lönegraden av lärarinnan vid Luleå Elementarläroverk för
flickor Elvira Bäck, hade föreståndarinnan för nämnda läroverk anhållit att jämlikt stadsfullmäktiges
beslut den 20 augusti 1915, § 12, få utbekomma Luleå stads bidrag till ålderstillägg för läsåren 19121915 och vårterminen 1916 för nämnda lärarinna.
Sedan antecknats att beloppet utgjorde Kr. 108:04 beslutade ekonominämnden att utanordna beloppet.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts hos
stadsfullmäktige gjorda framställning att, då Norrbottens läns landsting under år 1916 beviljat ett anslag
av 2600 konror för år 1917, under förutsättning att Luleå stad för samma ändamål anslår en summa av
minst 1600 kronor, stadsfullmäktige ville för år 1917 anslå ett belopp av minst 1600 kronor att utgå som
bidrag till fortsatt uppehållande av anstaltens verksamhet.
Det skulle här antecknas, att stadsfullmäktige under sistlidne år anslagit 1400 kronor att utgå till
anstaltens verksamhet för år 1916, sedan landstinget beviljat ett anslag å 2400 kronor för samma
ändamål, samt att den begärda ökningen av de resp. anslagen berodde på att styrelsen på grund av den
rådande dyrtiden tillerkänt föreståndaren ett dyrtidstillägg av 200 kronor att utgå under åren 1916 och
1917.
Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att med återställande av remisshandlingen tillstyrka,
att stadsfullmäktige ville bevilja Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt ett anslag av 1600 kronor att
utgå som bidrag till upprätthållande av anstaltens verksamhet under år 1917; och skulle vidare antecknas
att medel för täckande av nämnda anslag förslagsvis blivit av drätselkammare upptaget under rubrik 35
i innevarande års utgiftsstat för drätselkammaren.
§4.
Augusta Pettersson, änke efter avlidne filaren Johan Petter Pettersson, hade i skrivelse till
stadsfullmäktige anhållit om avkortning av de kommunalutskylder, som komma att påföras hennes
avlidne man för år 1916.

Sedan stadsfullmäktige remitterat framställningen till drätselkammaren, beslutade ekonominämnden att
anhålla, att stadsfogde ville yttra sig över ansökningen i fråga.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Thurfjell väckt motion, däri han för
tilltänkt musikvecka i Luleå, vilken, därest nödigt anslag kan erhållas, anordnas av Kjellströmska
kvartetten i samband med Lappländska musikveckan under nästkommande september månad, föreslår,
att stadsfullmäktige ville anslå ett belopp av 450 kronor för ändamålet. Av bilagt förslag till utgifts- och
inkomststat för musikveckans ekonomi framgick, att de bidrag, som Luossavaara-Kiirunavaara AB,
Luleå Järnverks AB, Luleå Träsliperi AB och Luleå stad skulle lämna, eller resp. 250, 100, 100 och 450
kronor tillhopa med inkomsterna för biljetterna till konserterna skulle täcka utgifterna, beräknade till
1600 kronor; och föreslog motionären vidare, att, då inkomsten av konserterna vore lågt tilltagen, varför
i gynnsamt fall ett överskott kan förväntas, uppstående överskott måtte överlämnas till drätselkammaren
för att användas för anordnande av ytterligare en eller flere musikveckor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till motionen
mot villkor att vid de konserter, som vid musikveckan anordnas i Luleå kyrka och i Karlsvik priset år
biljett icke sättes högre än till 25 öre.
§6.
En framställning om hyresbidrag från Nationalgodtemplarordens trenne härvarande loger remitterades
till stadskamreraren för yttrande i samband med avgivande av förslag till fördelning av i staten för
innevarande år under rubrik 35 avsatta brännvinsmedel.
§7.
Föredrogs och godkändes av stadskamreraren upprättad tablå över den av staden från stadsskogen under
vintern 1915-1916 erhållna veden och dess fördelning på stadens verk och inrättningar.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för den 30 november 1916 för drätselkammarens kännedom beträffande i §§ 8, 9, 10, 13 och
14 av protokollet omförmälda ärenden.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 15 januari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sjöstedt,
Thurfjell och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 8 december 1916 och den 2 innevarande januari.
§2.
Godkändes följande av herr Schultz och stadskamreraren uppsatt förslag till yttrande över Kungl.
Kommerskollegii skrivelse den 11 februari 1916 i fråga om räkenskaperna för Luleå hamn m.m.
’Till Stadsfullmäktige…’ Bil. 1/1917;
och blev protokollet i denna del genast justerat.
§3.

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från hamndirektionen till stadsfullmäktige
ingiven skrivelse med hemställan, att hamndirektionens förvaltning helt och hållet måtte skiljas från
drätselkammaren, hade stadskamreraren, till vilken kammaren vid sammanträde den 14 december 1915
remitterat skrivelsen, inkommit med yttrande och förslag i saken. Vid föredragning av ärendet den 13
mars 1916, § 1, beslutade emellertid drätselkammarens ekonominämnd att uppskjuta behandlingen av
detsamma för att bereda nämndens ledamöter tillfälle att närmare sätta sig in i handlingarna i ärendet,
varefter ekonominämnden vid förnyad föredragning av detsamma den 8 maj 1916, § 2, beslutade att
anhålla hos hamndirektionen, att direktionen ville till drätselkammaren inkomma med yttrande över
stadskamreraren i ärendet avgivna yttrande och förslag.
Vid föredragning av hamndirektionens nu inkomna yttrande och förslag i ärendet beslutade
drätselkammaren i överensstämmelse med vad stadskamreraren i avgivet förnyat yttrande föreslagit att
utse ledamöterna herrar Schultz och Fernlund att efter undersökning, huruvida nu tillämpade system för
räkenskaps- och kassaväsende innebär någon möjlighet till sammanblandning av räkenskaper och kassa
drätselkammaren och hamndirektionen emellan, efter samråd med hamndirektionen inkomma med
yttrande och förslag i ärendet.
§4.
Godkändes av stadskamreraren upprättad ’Turlista för granskning av drätselkontorets kassarapporter för
år 1917…’ Bil. 2/1917.
§5.
Källarmästarne Edberg hade uti skrivelse till drätselkammaren framhållit att sedan de i skrivelser till
kammaren den 25 april och 31 maj 1916 gjort framställan om nedsättning av hyran för av dem förhyrda
lokaler i Luleå stadshus, drätselkammaren genom beslut den 6 maj och 13 juni samma år avslagit dessa
framställningar, men att därefter bland annat genom Kungl. Kungörelsen den 3 november 1916 och
Kungl. Kontrollstyrelsens skrivelse den 20 december 1916 sådana avsevärda inskränkningar i
detaljhandeln med brännvin ägt rum, att de skäl, drätselkammaren i sina svar å deras föregående
framställningar andragit, icke längre borde kunna vidhållas.
Med åberopande vidare av vad de i sina förenämnda skrivelser till drätselkammaren i detta ärende anfört
och då § 5 i det mellan drätselkammaren och källarmästarne Edberg den 12 november 1915 upprättade
kontraktet lämnar dem rätt till erhållande av nedsättning av hyresbeloppet under de förutsättningar, som
inträffat, hemställde nu herrarne Edberg om nedsättning av hyran för år 1916 till skäligt belopp, samt
för år 1917 till en hyressumma av 10000 kronor; och skulle de, därest drätselkammaren icke ville gå in
på denna framställan med stöd av berörda § av kontraktet påkalla skiljedom för tvistens avgörande.
Drätselkammaren, som visserligen insåg, att sådana förhållanden f.o.m. den 16 november 1916 inträtt,
som giva hotellinnehavarne rätt till nedsättning av hyresbeloppet, men att, förutom det, att kammaren
ansåg den begärda nedsättningen av hyresbeloppet icke kunna inträda förrän f.o.m. nämnda dag, den av
källarmästarne Edberg fordrade nedsättningen av detsamma syntes drätselkammaren vara för hög,
beslutade vid föredragning av ärendet att utse tvenne av sina ledamöter, nämligen kassören A.Nilsson
och direktören C.G.Lindgren med uppdrag att träda i underhandling med källarmästarne Edberg för att
om möjligen få en godvillig överenskommelse till stånd parterna emellan dels beträffande nedsättningen
av hyresbeloppet och dels tiden för nedsättningen av detsamma.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§6.
Stadskamreraren hade med anledning av stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916, § 4, ang.
beviljande av ett dyrtidstillägg till stadens befattningshavare och arbetare, företett listor å dels de
befattningshavare, som varit i stadens tjänst under 1916 och därvid uppburit årslön eller månadslön dels
å de arbetsförmän och arbetare, som äro fast anställda i stadens tjänst, med anhållan att drätselkammaren
ville fatta beslut i fråga om tillämpningen av förenämnda stadsfullmäktiges beslut.
Sedan antecknats, att utbetalningen av det beviljade familjetillägget icke beredde några svårigheter,
beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet
att utbetala det beviljade dyrtidstillägget till de befattningshavare och arbetare, som enligt listorna varit
i stadens tjänst under hela förenämnda år samt

att beträffande de befattningshavare, som icke varit i stadens tjänst under hela året, utan endast en del
därav och vilka fortfarande voro hos staden anställda, samt beträffande de arbetare, som voro i fast
anställning hos staden, men av sjukdom eller annan godtagbar förklaring icke tjänstgjort mer än minst
10 månader av året, hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren
att till dessa befattningshavare och arbetare få utbetala dyrtidstillägg i proportion till den tid, som
befattningshavaren och arbetaren under året varit anställd i stadens tjänst resp. verkställt arbete för
stadens räkning.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Folkskolesstyrelsens undervisningsnämnd den 17 jan. 1917.
§1.
Till ordförande under år 1917 valdes förutnämnde ordf. folkskolläraren O.Åhrström och till sekreterare
under samma tid överläraren P.Edv.Lindmark.
§2.
Till undervisningsnämnden gjordes framställningar, att eleverna i folkskolans fjärde klass Fingal
Holmdahl född 1902, [?] Lindqvist, född 1902, Olof Eriksson, född 1901, och [?] Johansson, född 1902
samt eleven i tredje klassen Hildur Strandberg, född 1902, skulle få deltaga i nattvardsundervisningen,
oaktat de ej erhållit avgångsbetyg från folkskolan, blevo av nämnden bifallen under förutsättning, att
nämnda elever ordentligt besöka skolan, till dess avgångsbetyg kan för dem utfärdas; varemot nämnden
avslog liknande framställningar rörande eleven Bror Edlund.
§3.
Nämnden förklarades sig icke ha något att erinra emot att de elever i ersättningsskolan, som under
innevarande läseår ordentligt besökt denna, anmälde sig till nattvardsundervisningen.
§4.
Sedan upplyst blivit, att flickan Ingeborg Dahl, född 1901 och dotter till Josefina Dahl, under de sista
båda läseåren varit befriad från skolgång på grund av sjukdom, och att ingen förbättring vore att under
den närmaste framtiden förväntas, beslöt nämnden befria henne från vidare skolgång.
§5.
Ordförande och överläraren fingo i uppdrag att å nämndens vägnar fatta beslut, om flera sådana
ansökningar, som omförmälas i § 2, inkomma.
Dag som ovan
Osk.Åhrström
/P.Edv,Lindmark.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 18 januari 1917.
Närvarande: Herrar Forsgren, Flemström, Ullman, Wahlgren och stadsingenjören.

§1.
Utsågs herr Forsgren att leda dagens förhandlingar.
§2.
Till nämndens ordförande under innevarande år valdes med slutna sedlar tjänstförrättande borgmästaren.
§3.
Protokollet för den 6 december 1916 föredrogs och justerades.
§4.
Konungens Befallningshavande i Norrbottens län hade infordrat nämndens yttrande över Eugen
Nilssons underdåniga besvär över Konungens Befallningshavandes den 10 oktober 1916 meddelade
utslag i fråga om tillstånd att i uthusbyggnaden å fastigheten n:r 360 i kvarteret Kycklingen i Luleå stad
få inreda ett hembageri.
Efter föredragning av stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande beslöt nämnden överlämna detsamma
till Konungens Befallningshavande samt för egen del instämma i vad stadsingenjören däri anfört.
§5.
Föredrogs ett av brandchefen och stadsingenjören inkommet yttrande över av särskilt tillkallade
sakkunniga avgivet förslag till stadga om hotell och pensionat och beslöt nämnden att handlingarna
skulle delgivas drätselkammaren för avgivande av dess yttrande i ärendet.
§6.
Hos byggnadsnämnden hade kakelugnsmakaren Nils Lundholm anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning tillbygga uthuset å fastigheten n:r 2 i kvarteret Mörten.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§7.
Som till nämndens kännedom kommit, att kakelugnsmakaren Nils Lundholm låtit utan vederbörligt
tillstånd tillbygga uthuset å tomt n:r 2 i kvarteret Mörten, beslöt nämnden härom göra anmälan till
allmänna åklagaren för åtals anställande.
§8.
Hos byggnadsnämnden hade grundläggaren C.A.Jansson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta tillbygga en förstugukvist vid samt inreda en bostadslägenhet om ett rum
och kök i uthusbyggnaden å tomt n:r 33 i kvarteret Falken.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till ansökningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 22 januari
1917.
Närvarande: herrar Santesson, Åhrström, Groth och Palm.
§1.

Till nämndens ordförande under år 1917 utsågs stadskamreraren Karl Hugo Santesson.
§2.
Beslöt nämnden att till stadsfullmäktige ingå med framställning om beviljande jämväl för år 1917 av
fyrahundra kronor för avlönande av sekreteraren hos nämnden.
§3.
Beslöt nämnden, att nästa sammanträde skulle hållas fredagen den 26 innevarande januari kl 7 e.m.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.
Justeras
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 januari 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Grafström, Olsson och Hellsten.
§1.
Till nämndens ordförande under innevarande år valdes länsveterinären F.Rosengren.
§2.
Till nämndens v.ordförande under innevarande år valdes stadsläkaren P.G.Olsson.
§3.
Protokollen för den 5 och 28 december 1916 föredrogos och justerades.
§4.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 26 november 1914 för yttrande till nämnden remitterat en
av herr Falk väckt motion angående en del förändringar i epidemisjukhusets skötsel.
Vid sammanträde den 11 februari 1915 beslöt nämnden att överlämna motionen till fattigvårdsstyrelsen
för att få del av dess yttrande i ärendet, innan detsamma företogs till behandling av nämnden.
Sedan fattigvårdsstyrelsens yttrande inkommit, beslöt nämnden vid sammanträde den 31 mars 1915 att
med anledning av dåvarande stadsläkarens avgång ytterligare uppskjuta ärendets behandling, intilldess
stadsläkaretjänstens ånyo blivit med ordinarie innehavare besatt.
Vid sammanträde den 27 juli 1915 remitterades motionen till nuvarande stadsläkaren för yttrande.
Efter föredragning av motionen ävensom av fattigvårdsstyrelsens och stadsläkarens häröver avgivna
yttrande beslöt nu nämnden att i huvudsaklig anslutning till motionen hemställa
att hushållerska- och vaktmästaretjänsterna vid epidemisjukhuset icke återbesättas;
att staden själv övertager mathållningen å sjukhuset;
att nämnden bemyndigas anställa en kompetent kokerska med en årslön av 350 kronor jämte husrum,
ved, lyse och tvätt samt för henne utfärda instruktion;
att nämnden bemyndigas fastställa matordning för personal och patienter i huvudsaklig
överensstämmelse med den för härvarande lasarett gällande;
att överinseendet över mathållningen uppdrages åt sköterskan;
att nämnden bemyndigas att med fattigvårdsstyrelsen träffa avtal om huggning av för sjukhuset
erforderlig ved ävensom inbärning av ved och kol genom å fattiggården intagna försörjningstagare för
ett pris av 200 kronor pr år;

att den yttre renhållningen ävensom tömning av klosetter fortfarande liksom hittills verkställes av
stadens renhållningsverk och transport av sjuka till och från sjukhuset genom brandkårens ambulans;
samt
att skötseln av sjukhusets desinfektionsugn ävensom de yttre inventarierna uppdrages åt vaktmästaren
vid fattiggården emot ett arvode av 200 kronor pr år med åliggande för honom att ägna
desinfektionsugnen noggrann skötsel samt å desinfektionsavdelningen upprätthålla ordning och
snygghet, att för stadsläkaren anmäla alla bristfälligheter såväl å desinfektionsugn som å de yttre
inventarierna samt att i övrigt i avseende å desinfektioner och vad därmed sammanhänger ställa sig
stadsläkarens och sköterskans föreskrifter till noggrann efterrättelse.
Däremot ansåg sig nämnden på av stadsläkaren i hans yttrande anförda skäl böra på det bestämdaste
motsätta sig, att vaktmästaren på sätt fattigvårdsstyrelsen föreslagit erhåller någon som helst
inspektionsrätt över sjukhuslokalernas uppvärmning.
§5.
Stadsfullmäktige hade till nämnden återremitterat en från sjuksköterskan vid epidemisjukhuset
inkommen framställning om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll för såväl personal som
patienter i och för utredning, i vad mån prisstegringen å de olika matvarorna inverkade på
epidemisjukhusets mathållning.
Nämnden, som tillstyrkt en av herr Falk väckt motion, att staden skulle övertaga mathållningen vid
sjukhuset, beslöt överlämna den verkställda utredningen till stadsfullmäktige med hemställan, att
sköterskan måtte tillerkännas en ersättning av Kr. 1:50 per dag och person f.o.m. den 1 april 1916 och
intilldess mathållningen övertages av staden.
§6.
Sedan planteringsnämnden inkommit med infordrad förklaring med anledning av förste
provinsialläkarens anmärkning beträffande att vid Stationsgatan nedanför fängelset befintligt upplag av
matjord, trädgårdsavfall m.m., beslöt nämnden anmoda planteringsnämnden att lägga nämnda upplag
på författningsenligt avstånd från gatan.
§7.
På därom gjord framställning beviljades epidemisjuksköterskan Lilly Harlin tjänstledighet för sjukdom
under två månader med skyldighet att själv anskaffa vikarie.
§8.
Biföll nämnden en av epidemisjuksköterskan gjord framställning att för sjukhusets behov inköpa 3
dussin dammhanddukar, 2 dussin handdukar, 2 dussin mansskjortor, 2 dussin goss- och flickskjortor
samt 1 dussin örngott.
§9.
Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 21 december 1916, § 14, ang. dyrtidstillägg till
stadens befattningshavare.
§10.
Tillsyningsmannens rapport för december månad 1916 föredrogs och lades till handlingarna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 januari 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell,
Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson,
Herrar Lindgren, Hanson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Widlund, Forsgren, Schultz,
Fru Bohlin, Herrar Svensén och Lindquist samt Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande
antecknades Herrar G. Andersson, Hage och Gillqvist, vilka ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar t. f. magistratssekreteraren Gustaf Bergqvist sammanträdet i t. f. borgmästarens ställe
på grund av särskilt förordnande.
§ l.
Utsågos Herrar Carlgren och Åhrström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 30 innevarande januari
kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de vid
sammanträdena den 21 nästlidne december och den 5 innevarande januari förda protokoll.
§ 3.
Sedan lokomotivföraren A. A. Ahlström på grund av avflyttning från orten avsagt sig uppdragen såsom
ledamot i Fattigvårdsstyrelsen och Arbetslöshetskommittén samt suppleant i Drätselkammaren, beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med godkännande av avsägelserna utse:
till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen för tiden intill 1917 års slut nuvarande suppleanten tågmästaren C. A.
Wikén samt till suppleant i dennes ställe Fru Agnes Stenudd;
till ledamot i Arbetslöshetskommittén lokomotiveldaren Rob. Samuelsson; samt
till suppleant i Drätselkammaren för tiden intill 1917 års slut tågmästaren C. A. Wikén.
§ 4.
Med anledning av vaktmästaren C. Lindgrens hos Stadsfullmäktige gjorda begäran om entledigande
från ledamotskap i dispensärkommittén beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att med bifall till hans begäran till ledamot i nämnda kommitté i hans ställe utse nuvarande suppleanten
inspektören A. Gullberg samt till suppleant i stället för denne handlanden K. V. Palm.
§ 5.
Hos Stadsfullmäktige hade förre dödgrävaren Jakob Åström anhållit om beviljande åt honom av ett
dyrtidstillägg eller pensionstillägg på grund av den rådande dyrtiden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att som
sökanden åtnjuter pension av församlingen, beviljad av kyrkostämman, framställningen icke skulle till
någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§ 6.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Luleå Köpmannaförening, under erinran att år 1921 300
år förflutit, sedan Luleå stad erhöll sina stadsprivilegier, och att ett sådant minne hörde på ett värdigt
sätt högtidlighållas från stadens sida, föreslagit att Stadsfullmäktige ville besluta att tillsätta en kommitté
med uppdrag att inkomma med förslag till firande av detta 300-årsminne.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att med bifall
till framställningen för ändamålet tillsätta en kommitté av 5 personer samt till medlemmar i denna
kommitté utse borgmästaren A. E. Fagerlin, redaktören H. Fernlund, grosshandlaren M. Lindquist,
direktören G. Andersson och målaren O. Olsson med konsistorienotarien A. Carlgren, disponenten G.
Groth och fabrikören D. Lindgren såsom ersättare, varjämte Herr Fernlund utsågs att sammankalla
kommittén.
§ 7.

Uti avgivet yttrande över en av Helena Blomqvist, änka efter avlidne f. d. brandvakten I. A. Blomqvist,
hos Stadsfullmäktige gjord anhållan att få komma i åtnjutande av pension från staden, hade
Drätselkammaren, som inhämtat, att enligt verkställd bouppteckning behållningen i boet utgjorde Kr.
6,604: 99, vari fastigheten N:o 205 ingår med ett värde av 4,900 kronor, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt,
att änkan Blomqvist måtte tilldelas ett årligt understöd av 100 kronor från och med mannens död att utgå
tillsvidare.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden, under erinran att i årets stat finnes för
ändamålet förslagsvis upptaget ett belopp av 100 kronor, hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla
Drätselkammarens förslag.
Stadsfullmäktige biföllo, vad Beredningsnämnden sålunda föreslagit.
§ 8.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Norrbottens läns livsmedelskommission
inkommen cirkulärskrivelse, däri framhålles, att inom varje kommun erfordras en energisk och
intresserad, arbetande, affärsteknisk sakkunnig livsmedelsnämnd, i vilken bör finnas en med vidsträckt
befogenhet utrustad verkställande ledamot, att till livsmedelsnämndens förfogande bör ställas ett efter
kommunens storlek avmätt rörelsekapital, att varorna böra distribueras antingen genom nämnden själv
eller genom handlande i orten, vilkas verksamhet då måste av nämnden kontrolleras, samt att genom
kortsystem eller på annat lämpligt sätt bör sörjas för, att i första hand de små inkomsttagarne tillgodoses.
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit, att då de önskningar, som blivit av
länskommissionen
i skrivelsen framställda, redan torde vara i huvudsak förverkligade beträffande stadens livsmedelsnämnd
med det undantag, att någon verkställande ledamot icke torde vara tillsatt, hos Stadsfullmäktige
hemställa, att Fullmäktige till verkställande leda mot av nämnden ville utse direktören R. Hedström.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 9.
Med åberopande av Kungl. Förordningen den 13 nästlidne oktober angående reglering av förbrukningen
av socker hade Folkhushållningskommissionens länsfördelningsnämnd hos Stadsfullmäktige anhållit,
att då kommissionen förutsatt, att erforderlig lokal för länsfördelningsnämnderna bör kostnadsfritt
kunna erhållas i kommunala eller andra offentliga byggnader, Stadsfullmäktige ville besluta, att Luleå
stad måtte till länsfördelningsnämnden kostnadsfritt tillsvidare upplåta erforderlig lokal om 2 rum.
Enär fråga om beredande av lokaler för länsfördelningsnämnden icke torde vara av kommunal natur,
utan fastmer en länsangelägenhet, hade Drätselkammaren beslutit, att då staden f. n. icke själv förfogar
över några lediga lokaler, som kunde anses lämpliga för ändamålet, och då Kammaren hade sig bekant,
att fördelningsnämnden erhållit för ändamålet erforderliga lokaler på annat håll, hos Stadsfullmäktige
hemställa, att framställningen icke måtte föranleda åtgärd från stadens sida.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
återremittera detsamma till Drätselkammaren.
§ 10.
Folkbibliotekets styrelse hade i skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit om ett anslag av 700 kronor att
användas dels till läsrumsverksamhetens bedrivande under år 1917, dels till täckande av den brist, som
uppstått under åren 1915-1916, då endast 350 kronor erhållits i anslag av staden för dessa år.
Uti avgivet yttrande över denna framställning hade Drätselkammaren, då nämnda brist tydligen endast
gällde en viss gren av folkbibliotekets verksamhet, vilken brist kunde täckas med bibliotekets tillgångar
i övrigt, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att ett anslag av 350 kronor måtte beviljas Luleå Folkbibliotek
för år 1917 mot redovisningsskyldighet samt att kostnaden måtte få upptagas till uttaxering i 1918 års
stat.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 11.

Bergverksaktiebolaget Freja hade till Drätselkammaren överlämnat Kungl. Kammarrättens utslag den
15 januari 1915 i fråga om bolagets taxering till inkomst för år 1913, med anhållan att staden ville till
bolaget restituera ett belopp av 761 kr. 86 öre.
Under erinran att Stadsfullmäktige redan den 15 oktober 1915 blivit medelst avskrift delgivna
förenämnda utslag, som därefter överlämnats till Drätselkammaren, och att Kammaren vid föredragning
av detsamma be-slutit, att, då staden saknade anledning att anföra besvär i saken, lägga utslaget till
handlingarne, både Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren
att till Bergverksaktiebolaget restituera förenämnda belopp Kr. 761: 86.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beloppet skulle utgå av i årets stat för oförutsedda
utgifter anslaget belopp.
§ 12.
Konungens Befallningshavande i Norrbottens län hade till Magistraten överlämnat Kungl.
Kommerskollegii skrivelse den 11 februari 1916 i fråga om räkenskaperna för Luleå stads hamn och
farleden till Luleå förbi Finnklipporna eller genom Tjuvholmssundet med anmodan bland annat att från
Stadsfullmäktige infordra i skrivelsen begärda yttranden rörande stadens åtgärd att i ränta för de
penningar, som staden lånat hamnen till Tjuvholmssundets utvidgning, debitera 7 proc. för åren 19091912 och 6 proc. för år 1913, då staden torde hava i ränta betalt för åren 1909-1910 mellan 5 och 5,5
proc. och därefter 4,5, ävensom angående de under rubriken ”rabatter” m. m. vid obligationsförsäljning
för åren 1909-1911 på hamnen för Tjuvholmssundets räkning debiterade poster.
Sedan Stadsfullmäktige den 18 maj 1916 till Drätselkammaren remitterat detta ärende, hade Kammaren
nu efter verkställd utredning inkommit med yttrande över de gjorda anmärkningarna, och beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att såsom sitt eget upptaga detta yttrande.
§ 13.
Stadskamreraren hade med anledning av Stadsfullmäktiges beslut angående dyrtidstillägg till stadens
befattningshavare och arbetare hos Drätselkammaren företett listor å dels de befattningshavare, som
varit i stadens tjänst under år 1910 och därvid uppburit årslön eller månadslön, dels å de arbetsförmän
och arbetare, som äro fast anställda i stadens tjänst, med anhållan att Kammaren ville besluta i fråga om
tillämpningen av nämnda beslut.
Efter anteckning att utbetalningen av det beviljade familjetillägget icke beredde några svårigheter, hade
Drätselkammaren beslutit dels att utbetala det beviljade dyrtidstillägget åt de befattningshavare och
arbetare, som enligt listorna varit i stadens tjänst hela år 1916, dels att beträffande de befattningshavare,
som icke varit i stadens tjänst under hela året, utan endast en del därav, och vilka fortfarande voro hos
staden anställda, samt beträffande de arbetare, som voro i fast anställning hos staden, men av sjukdom
eller annan godtagbar förklaring icke tjänstgjort mer än minst 10 månader av året, hemställa hos
Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att till dessa befattningshavare och
arbetare få utbetala dyrtidstillägg i proportion till den tid, som befattningshavaren och arbetaren under
året varit anställd i stadens tjänst, resp. verkställt arbete för stadens räkning.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 14.
Föredrogs och lades till handlingarne ett till Stadsfullmäktige överlämnat utdrag av protokoll vid
Drätselkammarens sammanträde den 2 dennes angående val av ordförande och vice ordförande samt
fördelning av ledamöter och suppleanter på Kammarens båda nämnder.
§ 15.
Anmälde ordföranden, att Beredningsnämnden vid sitt första sammanträde för året utsett till ordförande
Stadsfullmäktiges ordförande samt till vice ordförande Stadfullmäktiges vice ordförande.
§ 16.
En från adjunkten H.Gillqvist inkommen avsägelse att vara medlem av Stadsfullmäktige överlämnades
till Magistraten.

§ 17.
Från statens livsmedelskommission hade inkommit en skrivelse med underrättelse att Kungl. Maj:t
tilldelat Luleå stad ett statsbidrag å 10,000 kronor av det utav riksdagen beviljade anslag för beredande
av lindring i de mindre bemedlades villkor, och beslöto Stadsfullmäktige att överlämna denna skrivelse
till Drätselkammaren.
§ 18.
Till Lönenämnden, Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades Herr Falks motion om
beviljande av dyrtidstillägg åt arbetare, som arbetat i stadens arbeten minst 2 månader under år 1916.
§ 19.
Till Lönenämnden remitterades:
l:o) Magistratens framställning om rätt för vissa poliskonkonstaplar att för tjänsteårsberäkning i och för
ålderstillägg få tillgodoräkna tjänstgöring vid kombinerade brand- och poliskåren;
2:o) Stadens sifferrevisors begäran om löneförhöjning;
3:o) N. J. Holmgrens m. fl:s ansökningar om dyrtidstillägg;
4:o) G. Sjöbloms m. fl:s ansökningar om dyrtidstillägg;
5:o) f. maskinisten vid stadshuset A. Westerlunds begäran om dyrtidstillägg.
§ 20.
Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från Drätselkammaren rörande
ansvarsförsäkring för staden beträffande dess elektricitetsverk, vattenledningsverk och gatuarbeten.
§ 21.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) En skrivelse från länets livsmedelskommission angående beredande av tillräckligt rörelsekapital åt
livsmedelsnämnden;
2:o) Livsmedelsnämndens begäran att ytterligare 10,000 kronor måtte ställas till dess förfogande såsom
rörelsekapital;
3:o) Livsmedelsnämndens begäran om ersättning åt nämndens ledamöter för deras arbete under är 1916;
4:o) Magistratens begäran om anslag för inrättande av telefon till expeditionen för reglering av
förbrukningen av brödsäd och mjöl;
5:o) J. O. Sundqvists framställning att staden måtte inlösa delar av fastigheten N:o 268 härstädes;
6:o) Olov Fridströms begäran om avkortning av kommunalutskylder;
7:o) Aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning om reglering av dess fastigheter i kvarteret Fågeln;
8:o) N. J. Holmgrens begäran att få arrendera en del av stadens mark intill hans vreta N:o 803;
9:o) Framställning från F. O. E. Johansson m. fl. om framdragande av elektrisk belysning till Bergviken.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, Alb. Carlgren, Oskar Åhrström.”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 26 januari
1917.
Närvarande: herrar Santesson, Åhrström, Falk och Palm.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 22 innevarande januari förda protokoll.

§2.
Vid sammanträde den 13 oktober 1916 hade folkskolestyrelsen beslutat hos stadsfullmäktige hemställa,
att arvodena för sjukvikarier vid folkskola måtte från och med år 1917 sättas lika som för e.o. lärare och
lärarinnor eller till 175 kr i månaden för folkskollärare, 162 kr 50 öre för folkskollärarinna samt för
sjukviarier vid småskola till 100 kr för läsmånad i stället för nu utgående arvoden, 135 kr i månaden för
folkskollärare, 125 kr för folkskollärarinna samt 75 kr för småskollärarinna, vilka sistnämnda arvoden
styrelsen ansåge orimligt låga.
Berörda framställning hade av stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 oktober 1916 remitterats till
lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning härav beslöt lönenämnden tillstyrka bifall till folkskolestyrelsens hemställan.
§3.
I skrivelse till folkskolestyrelsen den 30 september 1916 hade vaktmästaren vid Mjölkuddens folkskola
småskolläraren N.V.Nilsson med anledning av den ökning i arbetet, som blivit en följd av en ny lärosals
inrättande i folkskolan, hemställt om höjning av vaktmästarearvodet med 90 kr för år, räknat från den 1
januari 1917, samt tillika anhållit, att han för var och en av månaderna september – december 1916 måtte
tillerkännas ett extra arvode av 7 kr 50 öre.
Berörda framställning hade av folkskolestyrelsen jämte eget yttrande överlämnats till stadsfullmäktige,
varefter ärendet av fullmäktige vid sammanträde den 26 oktober 1916 remitterats till lönenämnden för
yttrande.
Vid föredragning härav beslöt lönenämnden hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den gjorda
framställningen.
§4.
Hos stadsfullmäktige hade reservkåren av Luleå brandkår i skrivelse den 21 september 1916 anhållit:
’1) att årslönen måtte höjas från nuvarande 10 kronor till 25 kronor per år att gälla från och med den 1
januari 1916;
2) att ersättning för övningar måtte fastställas till 3 kronor i stället för nu 2 kronor och att övningarnes
antal om möjligt måtte bliva 12 per år;
3) att eldsvåda betalas med 5 kronor för de första fem timmarna och därefter med en krona för varje
påbörjad timme därefter;
4) att vid skada bevisligen förorsakad genom eldsvåda eller övning, ersättning måtte utgå med 5 kronor
per dag jämte pr läkare-(lasaretts)-kostnad och medicin, så länge sjukdomen varar samt
5) att om dödsfall inträffar, en skadeersättning av 2000 kronor måtte utgå till efterlämnade anhöriga.’
Över berörda ansökning har brandchefen avgivit yttrande, vari han tillstyrkt bifall till vad i punkterna 13 hemställts, dock med den ändring, att bestämmelserna skulle tillämpas från och med den 1 januari
1917 samt att övningarnas antal fastställdes till ’i regel 12’, varemot brandchefen, enär § 48 i Luleå stads
brandordning i fråga om ersättning i händelse av olycksfall föreskriver understöd av stadskassan, ’som
för varje särskilt fall bestämmes av stadsfullmäktige, förklarat sig icke kunna tillstyrka reservkårens
framställning i punkterna 4 och 5.
Sedan berörda ansökning jämte brandchefens därvid fogade yttrande av brandchefens översänts till
drätselkammaren, hade ärendet av kammaren vid sammanträde den 9 oktober 1916 remitterats till
lönenämnden för yttrande.
Av från brandchefen infordrat ytterligare utredning i ärendet inhämtades, att reservkåren utgjordes av 7
förmän, 19 man och 6 kuskar, summa 32 man;
att avlöningen efter nu gällande bestämmelser utginge med 10 kronor i årslön per man samt 5 kronor
för varje eldsvåda och två kronor för varje övning;
att övningarnas antal vore 7 till 9 årligen samt
att den av förevarande ansökning föranledda kostnadsökningen uppgår till 855 kronor per år.
Vid behandling av ärendet beslöt lönenämnden tillstyrka bifall till reservkårens i punkterna 1,2 och 3
gjorda hemställan, dock med den ändring, att de ifrågasatta nya bestämmelserna skulle tillämpas fröst
från och med den 1 januari 1917 samt att övningarnas antal borde bestämmas av brandchefen men i
varje fall icke få överstiga tolv per år.

Till reservkårens i punkterna 4 och 5 gjorda framställning beslöt lönenämnden på av brandchefen
anförda skäl hemställa om avslag.
§5.
I skrivelse till drätselkammaren den 15 oktober 1916 hade brandchefen föreslagit, att drätselkammaren
ville hos stadsfullmäktige göra framställning om en tillfällig kontant löneförbättring för de ordinarie
brandmännen att utgå f.om. den 1 januari 1917 och tillsvidare med följande belopp:
1:sta året
45 kronor
2:dra året
50 kronor
3:dje året
55 kronor
4:de året
60 kronor
5:te året
65 kronor.
Vid sammanträde den 3 november 1916 hade drätselkammarens tekniska nämnd, som ansåg, att
löneförbättringen icke borde bliva endast tillfällig, beslutat att med överlämnande av brandchefens i
ärendet avgivna skrivelse föreslå, att fullmäktige ville bifalla brandchefens förslag till ny lönestat för
brandmanskapet vid stadens fasta brandkår att träda i tillämpning f.o.m. år 1917.
Efter det ärendet av stadsfullmäktige den 30 november 1916 remitterats till lönenämnden för yttrande,
beslöt nu lönenämnden tillstyrka bifall till drätselkammarens hos stadsfullmäktige i ärendet gjorda
hemställan.
§6.
I skrivelse till stadsf. den 26 oktober 1916 hade föreståndarinnan vid Luleå Elementärläroverk för flickor
fröken Anna Svensson anhållit, att stadsf. måtte bevilja ett extra anslag för år 1917 av 1000 kr att
användas som tillfällig löneförbättring åt vid läroverket anställda lärarinnor på så sätt, att varje lärarinna
med en tjänstgöring av minst 22 veckotimmar erhölle ett dyrtidstillägg för år 1917 å 100 kronor.
Vid ansökningen hade fogats förutom redogörelse för åsyftade lärarinnors tjänstgöringstid läsåret 19161917 samt effektiva löner under år 1916, en av Kungl. Läroverksöverstyrelsen utsänd cirkulärskrivelse
till Styrelserna för statsunderstödda högre flickskolor samt enskilda mellanskolor, däri Överstyrelsen
under erinran, att den av Kungl. Majt den 5 juli 1912 förordade Lärarlönenämnden, åt vilken bl.a.
uppdragits en revision av avlöningsbestämmelserna för lärarinnorna vid flickskolor och vissa andra
enskilda läroanstalter, visserligen snart torde hava avslutat nämnda utredning men dock efter all
sannolikhet ej så tidigt, att framställning ang. lönereglering för ifrågavarande lärarinnor skulle kunna
göras till innevarande års riksdag samt under framhållande, att ringa möjlighet syntes föreligga, att för
år 1917 någon förbättring i lärarinnornas avlöning skulle komma att beredas av statsmedel, hemställt,
att skolstyrelserna måtte genom framställning till vederbörande kommunalstyrelse söka åt den vid resp.
läroanstalt anställda lärarpersonalen utverka en tillfällig löneförbättring närmast för år 1917.
Vid föredragning hos stadsf. tillstyrka bifall till den gjorda ansökningen.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras å lönenämndens
Vägnar 1/2 K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 26 januari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Nordin och Sundberg. Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 15 innevarande januari.
§2.

Till vice ordförande i ekonominämnden för år 1917 valdes länsnotarien R.Sundberg.
§3.
Sedan stadsingenjören under hand infordrat anbud å leverans av koks för stadshuset hade följande anbud
inkommit, nämligen
AB Luleå kol- och materialaffär, Luleå, 2000 á 2400 hl okrossad koks för omgående leverans från
bolagets å Oskarsvarv inneliggande lager, till ett pris av Kr. 4:50 pr hl., fritt hemkört och inlämpat i
stadshusets källare;
Rob.Asplund, Luleå, c:a 500 hl. Krossad Westphalisk gjuterikoks till pris av Fem kronor 30 öre pr hl. å
banvagn i Luleå att leveraras från norrlandsstad då fort transportvagnar erhållas.
Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att med antagande av AB Luleå kol- och materialaffärs
anbud av bolaget inköpa 2400 hl. på förut angivna villkor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 29 januari 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson. Stadsingenjören.
§1.
Sedan stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till reglemente för
byggnadskontoret och till instruktion för dess tjänstemän, beslutade nämnden vid föredragning av
ärendet att göra följande ändringar och tillägg:
beträffande förslaget till reglemente för byggnadskontoret:
§2: att i punkt 2 utbyta orden ’erforderliga underhålls- och nyanläggningsarbeten’ mot ’erforderliga
underhålls- och beslutade nyanläggningsarbeten’;
att i punkt 9 efter orden ’i stadens vatten- och avloppsledningsnät’ tillfoga orden ’samt elektriska
ledningsnät’;
att sista punkten, däri bestämmes att kontoret skall föra journal över å stadens fastigheter utförda
reparations- och underhållsarbeten flyttas för att införas mellan punkterna 7 och 8 av samma paragraf.
§ 11: att ändra denna paragraf sålunda: ’I god tid och senast den 15 oktober varje år skall till
drätselkammarens tekniska nämnd inlämnas fullständigt förslag till utgifts- och inkomststat för följande
år jämte erforderlig motivering. Senast den 1 april skall arbetsplan för årets större arbeten föreläggas
drätselkammarens tekniska nämnd’; samt
Beträffande instruktionen för tjänstemännen å byggnadskontoret:
§ 1: att bland stadsingenjören-byggnadschefens skyldigheter intaga föreskrift, att han utöver förmanskap
för de vid vattenledningsverket anställda maskinister och rörnätsförman;
att i punkt 7 beträffande stadsingenjören-byggnadschefens skyldighet att närvara vid vissa
sammanträden efter orden ’med rätt att i förhandlingarna deltaga’ tillfoga orden ’men icke i besluten’;
att efter § 5 av instruktionen införa en ny paragraf av följande lydelse:
’tjänstemännen å byggnadskontoret äro skyldiga att enligt stadsingenjören-byggnadschefens anvisning
utföra arbeten för kontoret även om dessa icke äro särskilt nämnda i denna instruktion.’ Samt
att i § 6 af instruktionen utbyta ordet ’drätselkammaren’ med ’drätselkammarens tekniska nämnd’.
Nämnden beslutade vidare att, sedan förenämnda ändringar och tillägg blivit verkställda, vid
nästkommande sammanträde ånyo föredraga förslaget för slutlig justering.
§2.

Som nämnden icke ansett sig böra i förslaget till reglemente för byggnadskontoret intaga andra
bestämmelser för tjänstemännen med avseende å tjänstledighet och semester samt rätt att under ledighet
och sjukdom åtnjuta lön etc. än som f.n. finnas intagna i reglementet för Luleå stads drätselkontor,
beslutade nämnden att föreslå, att stadsfullmäktige ville uppdraga till lönenämnden att efter utredning i
saken inkomma med förslag till normerande bestämmelser i dessa avseenden beträffande de under
drätselkammaren lydande tjänstemännen.
§3.
Beslutade nämnden att, sedan reglemente för byggnadskontoret blivit av stadsfullmäktige fastställt,
byggnadsnämnden måtte erhålla i uppdrag att inkomma med förslag till de ändringar av
byggnadsordningen, som inrättandet av byggnadskontoret komma att föranleda.
§4.
Föredrogs en från överkonstapeln Axel Strand till drätselkammaren ingiven skrivelse med anhållan att
på ett års tid, eventuellt längre eller intill dess staden för annat ändamål kan vara i behov av kvarteret
Loet få hyra den del av detsamma, som av stadsingenjören blivit utmärkt å marken, för uppsättande av
ett cirkelsågverk för sågning med elektrisk drivkraft av ett parti timmer, av vilket virket kommer att
omedelbart efter sågningen utlastas och sågavfallet nedköras till Pontuskajen.
Sedan antecknats, att drätselkammaren vid sammanträde den 4 nästlidne december beslutat att till Strand
upplåta c:a 1500 kvm. av kvarteret intill 1 maj 1917 för att användas till upplagsplats för timmer och
kapning av detsamma för en avgift av 150 kronor, varför den nu ingivna framställningen avser en
ändring av nämnda beslut, beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att uppgöra skiss över
det av honom på marken utmärkta området av kvarteret Loet.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 januari 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Lindgren, Wikén, Gullberg, fruarna Sundström och Bohlin, fröken
Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 29 december 1916 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för februari månad föredrogos och justerades.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 100 kronor.
§4.
Beslöt styrelsen inköpa ett parti skodon av konsul H.Burman.
§5.
Beslöt styrelsen bevilja fru Lina Ljungholm en ersättning av Kr. 12:50 pr månad för vård och underhåll
av dottersonen Gösta Daniel.
§6.

Beslöt styrelsen under innevarande år debitera följande priser för till andra kommuners understödstagare
utlämnad ved, nämligen
för björkved
Kr. 28:- pr famn
för barrved
Kr. 24:- pr famn
för spinkved
Kr. 12:- pr famn
§7.
Beslöt styrelsen, att kostnaden för vård och underhåll å fattiggården hädanefter skulle utgå med Kr. 1:75
pr dag för främmande kommuners understödstagare och Kr. 2:- för utländska undersåtar.
§8.
Arbetaren Karl Bergströms i Rosvik framställning om understöd föranledde ej någon styrelsens åtgärd.
§9.
Uppdrogs åt herrar Nilsson och Boman att upprätta en förteckning över avlidne Fridolf Sundvalls
kvarlåtenskap.
§10.
Bifölls snickaren C.E.Thurfjells framställning om höjning i priset för likkistor till 12 kronor pr styck.
§11.
Till föreståndare för andra distriktet valdes fru Jenny Johansson.
§12.
Biföll styrelsen Maria Sofia Emerentia Hellmans framställning om höjning av det månatliga understödet
till 20 kronor f.o.m. den 1 januari 1917.
§13.
Beslöt styrelsen att icke kräva någon ersättning av arbetaren H.V.Johansson för den tid hans hustru och
barn varit intagna å fattiggården.
§14.
Anmäldes, att arbetaren Isak Renström måst på grund av sjukdom intagas å fattiggården den 9 januari
1917 och skulle kostnaden för hans vård och underhåll utsökas hos Över-Kalix kommun, där Renström
ägde hemortsrätt.
§15.
För förklaringars och påminnelsers avgivande överlämnades till sekreteraren resolutioner i
fattigvårdsmål rörande Hulda Persson, Ingrid Charlotta Andersson och Mimmi Kristina Johansson.
§16.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Signe Maria Håkansson och Anna Matilda Strandberg.
§17.
Beslöt styrelsen anslå 10 kronor pr månad till hjälp i hemmet åt arbetaren Erik Sundström för att på så
sätt möjliggöra dottern Helgas skolgång.
§18.
Till handlingarna lades
1/ stadsfullmäktiges protokoll den 30 november 1916, § 7;
2/ stadsfullmäktiges protokoll den 21 december 1916, § 14; samt
3/ årsredogörelsen för slumverksamheten i Luleå stad under år 1916.
§19.

Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattsson att verkställa inköp av en del kläder till fattiggården.
§20.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggårdren, nämligen
den 3 januari: Gustaf och Signe Lifbom;
den 5 januari: Hildur Johansson och ett barn;
den 9 januari: Isak Renström;
den 10 januari: Anna Elisabet Danell;
den 13 januari: Nils Petter Utterström;
den 16 januari: Johan Kollin;
den 20 januari: Hulda K.Lemon;
samt att följande utgått, nämligen
den 1 januari: Signe Maria Håkansson;
den 29 januari: Hildur Johansson med ett barn.
§21.
Beslöt styrelsen anmäla till barnavårdsnämnden, att Karl Oskar Jansson, som vistas å fattiggården visat
sig oärlig.
§22.
Diakonissans rapport över januari månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§23.
Forstmästaren A.Carlén hade i skrivelse till styrelsen hemställt, att styrelsen ville betala en räkning från
anstalten Hälsan å Kr. 67:- för vård och underhåll av Sofia Elenius.
Det antecknades, att styrelsen den 29 februari 1916 avslagit en liknande framställning från Carlén.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen att avslå framställningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.P.Boman
M.Sundström
Elin Bohlin.”
Protokoll februari år 1917
”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 1 februari
1917.
Närvarande: herrar Santesson, Palm, Groth, Falk och Åhrström.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 26 januari 1917 förda protokollet.
§2.
På anmodan av drätselkammarens ekonominämnd att föreslå ett bestämt mått för den strömmängd, som
skulle erhållas fritt av verkets personal, hade elektricitetsverkets föreståndare meddelat, att
drätselkammaren på sin tid skulle ha bestämt följande strömmängder:
för föreståndaren
1200 watt
för förste maskinisten
480 watt
för den övriga personalen
eller fast anställda arbetare 240 watt

Stadskamreraren hade därefter på anmodan inkommit med följande uppgift å de stadens
befattningshavare, som åtnjuta fritt lyse till sina bostäder;
’Föreståndaren för elektricitetsverket, brandchef, överlärare, brandmästare, förste maskinist, maskinist
vid elektricitetsverket, maskinist vid pumpstationen, maskinist vid stadshuset, tillsyningsmännen vid
fattiggården och hälsovården, brandförman, 2dre maskinist vid elektricitetsverket vaktmästaren vid
magistraten och folkskolan samt vaktmästare och föreståndarinna vid fattiggård, sjuksköterska vid
epidemisjukhus samt brandman vid brandkåren; Maskinisten vid pumpstationen hade emellertid
fotogénbelysning och mätarejusteraren vid elektricitetsverket hade, så länge han bodde utom staden,
icke fritt lyse.’
På hemställan av drätselkammarens ekonominämnd hade stadsfullmäktige vid sammanträde den 26
mars 1915 till lönenämnden remitterat detta ärende.
Sedermera hade dels från elektricitetsverkets föreståndare inkommit denna uppgift:
’Erforderlig belysning för ett kök anses erhållas med 2 st lampor å 16 ulj. eller 40 watt, dragande en
kostnad av 10 kr pr år, efter nyaste strömpris. För ett vanligt boningsrum bliva motsvarande siffror: 2 st
25 ulj. lampor eller 60 watt och 15 kr per år’
dels ock från stadsingenjören inkommit följande förslag:
’Enligt uppdrag om förslag till fri strömkvantitet för stadens befattningshavande får jag härmed avgiva
följande förslag, därvid dels upptagits lägenheternas storlek för befattningshavare med fri lägenhet och
dels avlöningens storlek och därvid antagen lägenhetsstorlek:
Grupp
Avlöning
Lägenhetens storlek
Antal kwt
1
11-1300:1 rum och kök
100
2
14-1500:2 rum och kök
140
3
16-1800:2 rum och kök
150
4
19-2400:3 rum och kök
200
5
25-4000:4 rum och kök
240
6
över 4000:- 5 rum och kök
280’
Efter föredragning härav beslöt lönenämnden hos stadsfullmäktige hemställa, att betr dem av stadens
befattningshavare, vilka äro berättigade till fri ström till sina bostäder strömkvantiteten för dessa borde
bestämmas i enlighet med det av stadsingenjören upprättade förslag.
En av stadskamreraren avfattad till lönenämnden ställd skrivelse i ämnet skulle för stadsfullmäktiges
kännedom biläggas handlingarna.
§3.
Hos fattigvårdsstyrelsen hade tillsyningsmannen Nikanor Boman anhållit om styrelsens medverkan för
att f.o.m. år 1917 komma i åtnjutande av två ålderstillägg.
Berörda hemställan hade av fattigvårdsstyrelsen överlämnats till stadsfullmäktige, därvid styrelsen, som
ansåge en uppflyttning till högre lönegrupp icke för närvarande vara tillrådlig, föreslagit frågans lösande
på det sätt, sökanden Boman själv föreslagit eller så, att Boman av sin tjänstgöring före 1914 finge
tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till ett andra ålderstillägg, varigenom den kontanta lönen
bleve 700 kronor.
Härjämte hade hamndirektionen hos stadsfullmäktige hemställt, dels att den tjänst, som för närvarande
bestredes av reservbefälhavaren å ångfärjan Trafik J.Landström måtte f.o.m. 1917 uppföras å ordinarie
stat i lönegrupp III, dels ock, att befattningarne som befälhavare å ’Balder’ och ’Trafik’ ävensom
muddermästaretjänsten måtte i staten överföras till lönegrupp II.
Berörda framställningar hade av stadsfullmäktige vid sammanträde den 30 november 1916 remitterats
till lönenämnden för yttrande.
Lönenämnden beslöt därvid göra följande uttalande: fattigvårdsstyrelsens förslag, att tillsyningsmannen
Nikanor Boman av sin tjänstgöring före 1914 skulle få tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till
ett andra ålderstillägg syntes lönenämnden förkastligt. Enda utvägen syntes vara en uppflyttning i högre
lönegrupp. Då det emellertid låge i sakens natur, att, därest nu inkomna ansökningar om uppflyttning i
högre lönegrupp komme att beviljas, ansökningar av dylikt slag inkomma från ett flertal
befattningshavare, varigenom den av stadsfullmäktige fastställda lönegrupperingen komme att
betänkligt rubbas, syntes det lönenämnden vida mera rationellt att upptaga frågan om ny lönegruppering

till förnyad prövning, varigenom full enhetlighet beträffande samtliga befattningshavare i nu nämnt
avseende kunde ernås.
Med anledning härav beslöt lönenämnden hos stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att verkställa
dylik utredning.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras den 2/3 1917
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 februari
1917.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 8 december 1916 och för den 29 sistlidne januari,
det senare protokollet med ändring i § 1.
§2.
Föredrogs från Magistraten inkommen avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 december
1916, § 16, däri stadsfullmäktige vid föredragning och granskning av drätselkammarens förslag till
utgifts- och inkomststat för år 1917 bland annat beslutat att bevilja begärt anslag under rubrik 17nl å
3500 kronor till planering och påföring av matjord i kvarteret Loet med den föreskrift att det ej får
utbetalas, förrän fullständig plan till ordnandet av planteringarne därstädes föreligger.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att då plan för en planteringsanläggning å kvarteret Loet icke
borde utföras annat i samband med utförande av plan för ordnande av invidliggande öppna plats,
kvarteret Fisken, uppdraga till stadsingenjören att efter avvägning av områdena uppgöra skiss till plan
för ordnande av såväl kvarteret Loet som kvarteret Fisken till plantering.
§3.
Sedan stadsingenjören inkommit med infordrat förslag till besättande av maskinistplatsen i stadshuset,
beslutade nämnden att på förslaget till erhållande av befattningen uppsätta
1. Examinerade övermaskinisten C.A.Röstlund, Stugsund
2. Övermaskinisten C.A.Carlsson, Vifstavarv
3. Maskinisten O.F.Carlsson, Karlsvik, Luleå, med förord för den i andra rummet uppsatte.
Stadsingenjören anhöll att få till protokollet antecknat, att han till tjänstens erhållande förordat den i
första rummet uppförde, övermaskinisten C.A.Röstlund, vars kompetens han ansåg överlägsen de
övriga.
§4.
Landshövdingeämbetet i Luleå hade med överlämnade av Norrbottens läns allmänna kungörelse n:r 65
A. 1916 jämte däri omnämnda förslag till stadga om hotell och pensionat i skrivelse till
byggnadsnämnden anmodat nämnden att inkomma med gemensamt yttrande av byggnadsnämnden och
brandnämnden ävensom av ledaren för brandväsendet.
Sedan byggnadsnämnden till drätselkammaren överlämnat handlingarne i ärendet jämte ett av
stadsingenjören Erik Kinnman och brandchefen U.Ullman till byggnadsnämnden avgivet yttrande och
förslag i saken, beslutade nämnden att för sin del upptaga det av de förenämnda tjänstemän avgivna
yttrande och förslag som sitt eget, varom byggnadsnämnden skulle underrättas.
Nämnden beslutade vidare att förklara protokollet i denna del genast justerat.
§5.

Överkonstapeln Axel Strand hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att på ett års tid eventuellt
längre eller intill dess staden för annat ändamål kan vara i behov av kvarteret Loet, få hyra den del av
detsamma, som av stadsingenjören för hans räkning utmärkts å marken och som erfordras för
uppsättande av ett cirkelsågverk längst ned mot järnvägens område att drivas med elektrisk motor för
sågning av timmer, av vilket virket kommer att omedelbart efter sågningen utlastas och sågavfallet
bortföras.
Stadsingenjören hade i infordrat yttrande anfört att det begärda området innehåller c:a 5000
kvadratmeter av det c:a 9600 kvadratmeter stora kvarteret, varför området om det upplåtes är så stort att
det hindrar utförandet av i årets stat upptagna arbeten å kvarteret, och tillstyrkts stadsingenjören likväl
ansökningen, då arbetet kan utföras i samband med 1918 års arbeten och inkomsten, som inflyter för
torgets uthyrande, kan användas till dessa iordningsställande.
Efter anteckning vidare, att magistraten den 3 juli 1915 godkänt kvarteret till upplagsplats och att
brandchefen tillstyrkt ansökningen mot villkor att brandordningens föreskrifter noggrant iakttages,
beslutade nämnden med ändring av sitt beslut av den 4 nästlidne december, § 6, att till Strand upplåta
det område av kvarteret Loet, som å av stadsingenjören företedd kartskiss utmärkts med en röd
begränsningslinje med undantag av en 8 meter bred remsa utefter Storgatans mot kvarteret vettande
trottoar för tiden f.o.m. då sökanden tog området i bruk t.o.m. innevarande års utgång för en hyra av 450
kronor pr år räknat, allt mot villkor att Strand fullgör de utfästelser, han i sin skrivelse till
drätselkammaren gör, och att brandordningens föreskrifter noggrant iakttages.
§6.
Hos stadsfullmäktige hade Joh.Wallgren, C.F.Wikström och A.Bergström såsom representanter för
kreatursägarne å Mjölkudden i skrivelse anhållit, att stadsfullmäktige måtte gå i författning om att
tillgodose dem med tjänligt och berättigat vederlag för de inskränkningar, som tid efter annan gjorts i
det till mulbete ursprungligen avsedda området, på så sätt,
att staden låter för utestängande av Neder-Luleå kreatur anbringa jämförelsevis kortare stängsel å ömse
sidor om redan befintliga stängslet norr om Notvikens lägerplats;
att framställning må göras hos Järnvägens distriktsförvaltning om, att den öster om järnvägen belägna
strandremsan längs Gammelstadsviken, för vilken järnvägen ej f.n. synes ha någon nödig användning,
men vilken skulle lämna ett avsevärt tillskott till stadens alltför knappa mulbete, må tillsvidare för
sistnämnda ändamål upplåtas; samt
att så snart arrendetiden för Morits- och Hermansängarna utgår, nämnda områden må upplåtas för
mulbetet.
Sedan stadsingenjören i till drätselkammaren avgivet yttrande i ärendet framhållit bl.a. beträffande
upplåtelsen av Morits- och Hermansängarne till mulbete att ett bifall till ansökan i denna del skulle för
staden utgöra en minskning i dess inkomster, vilken minskning komme endast en del av dess invånare
till godo, varjämte Hermansängen delvis är odlad, föreslår han emellertid vidare i skrivelsen att nedre
delen av Moritsängen, höslottern, skulle för ändamålet upplåtas efter nuvarande arrendetidens utgång
mot att den borttagna mulbetesavgifven återinföres, men då till ett belopp av 1 krona pr år och kreatur,
varvid mulbetesinkomsten skulle ungefär motsvara den mistade arrendeinkomsten.
Sedan antecknat blivit att arrrendeavgiften för Hermansängen utgår med 114 kronor pr år och för
Moritsängen med 164 kronor pr år samt att nyodling å Hermansängen pågått under flere år och
fortfarande pågår enligt avtal med arrendatorerna och att nyodling även är tilltänkt att bliva utförd å
Moritsängen, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige föreslå
att stängsel uppsättes mot Neder-Luleå komministerboställe på det stycke det fattas, c:a 50 meter, för en
kostnad av 100 kronor;
att stängsel uppsättes vid vägskälet mellan inhägnaderna om arméns mötesplats och landsvägen och
mellan denna och den väster om järnvägen belägna delen av Moritsängen för en kostnad av 100 kronor;
samt
att framställningen göres hos Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, att den öster om järnvägen
belägna delen av verkstadsområdet tillsvidare måtte upplåtas till kreatursbete, i vilket fall ökningen av
mulbetet ej endast blir det nu av järnvägen inhägnade området utan även hela stranden fram till
Moritsängen samt
att, då genom härovan föreslagna åtgärder särskilt att göra hela östra sidan om järnvägen förbi
verkstadsområdet och fram till Moritsängen tillgängligt för mulbete en avsevärd förbättring av

detsamma erhålles, förslaget om upplåtelsen av Moritsängen och Hermansängarne måtte avslås och att
i samband därmed stadsingenjörens förslag till återinförande av mulbetesavgiften icke måtte vinna
avseende.
Drätselkammaren beslutade vidare att, sedan armén i strid med bestämmelserna i avtalet mellan armén
och staden rörande upplåtelsen av mark för mötesplats vid Notviken avstängt och fridlyst omkring
hälften av det till armén upplåtna område, hos arméförvaltningen protestera mot denna åtgärd, då genom
densamma mulbetet avsevärt minskats.
§7.
Stadsfullmäktige hade för att av drätselkammaren tagas i förnyad omprövning i samband med frågan
om utvidgat område till mulbete till drätselkammaren återremitterat Rob.Johanssons i Notviken anhållan
att få arrendera ett område av Moritsängen vid Gammelstadsviken.
I yttrande över denna framställning hade drätselkammaren föreslagit att till sökanden måtte på 15 år
upplåta den del av det å närlagda karta med röd streckad linje utmärkta område, som ligger väster om
den gröna streckade linjen å kartan, eller 6 hektar, mot en arrendeavgift av 25 kronor pr år med
skyldighet för arrendatorn att mot fritt utstämplat virke i stadens skog hägna området, underhålla
befintliga lador, lämna fri genomfart till den återstående delen av lägenhetern, uppodla minst 2 hektar
av området, varav han har att årligen odla en femtondedel, samt att vid arrendetidens slut avträde
detsamma i sin helhet i god hävd och med väl underhållna lador.
Sedan drätselkammaren i avgivet yttrande över Joh.Wallgrens m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda
framställning om utvidgat område för mulbete m.m. avstyrkt upplåtelsen av Moritzängen till
förenämnda ändamål, beslutade nämnden vid förnyad föredragning av ärendet hos Stadsfullmäktige att
vidhålla sitt förut i saken avgivna yttrande och förslag.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna av John A.Lydh och J.A.Nilsson avgiven berättelse över verkställd
inventering av under drätselkammarens vård varande husbyggnader jämte inventarier i dessa.
§9.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet, som den 24 oktober 1916 meddelat utslag i fråga om
anläggning av ny allmän väg mellan Luleå och Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden anmodat
drätselkammaren att inkomma med underdånig ansökan om statsanslag till utförande av den inom Luleå
stads område fallande delen av vägen, därest staden har för avsikt att söka erhålla dylikt bidrag, hade
drätselkammaren vid sammanträde den 8 nästlidne december beslutat att överlämna förenämnda
skrivelse till kaptenen C.Skarstedt med anhållan att han ville uppsätta förslag till underdånig ansökan i
ärendet.
Vid föredragning av Skarstedt nu inkomna förslag till ansökan om formulär till tillhörande bilaga
rörande stadens ekonomiska förhållanden, beslutade drätselkammaren att godkänna av kapten Skarstedt
upprättade förslag till skrivelse och av stadskamreraren uppgjord bilaga enligt nämnda formulär.
§10.
Kommunala Centralbyrån hade i cirkulärskrivelse till drätselkammaren med översändande av Kungl.
Maj:ts proposition till riksdagen angående understöd för uppförande av bostadshus och smålägenheter
erinrat om vikten att nödiga förarbeten för uppsättande av eventuel ansökan om bidrag vidtages snarast
samt att byrån står till tjänst med upplysningar och råd om sådana erfordras.
Vid ärendets föredragning remitterades skrivelsen med bilaga till stadskamreraren för eventuelt yttrande
och förslag.
§11.
Biföll nämnden av brandchefen tillstyrkt ansökan från brandmästaren C.P.Stråhle om tjänstledighet
(semester) under tiden 5-25 innevarande februari med rätt för Stråhle att före tjänstledighetstidens
utgång återinträda i tjänstgöring, om omständigheterna det medgiva.
§12.

Sedan stadsingenjören i skrivelse till drätselkammaren föreslagit att kammaren ville låta inleda elektrisk
belysning i stadens fastighet n:r 431 Korpen enligt bilagda kostnadsförslag å Kr. 289:-, beslutade
nämnden att härtill lämna bifall; och skulle kostnaden bestridas av under rubrik 15 á 16 upptaget belopp
för diverse och oförutsedda utgifter.
Nämnden beslutade vidare att för egen räkning uppbära likvid för första årets lyseförbrukning.
§13.
Kaptenen C.Skarstedt hade med tillstyrkande till drätselkammaren överlämnat det enda inkomna
anbudet på körning av sand till vägbanken mellan Svartön och Luleå för densammas fullbordande till
full höjd, nämligen ett anbud avgivet av N.O.Lindvall i Södra Sunderbyn, däri han erbjuder sig att enligt
anvisning av arbetsledningen uttaga, köra och avlasta erforderlig jord från jordtagen på stadens mark,
belägna c:a 1/2 km. söder om järnvägens lokomotivstallar för ett pris av 1 krona 95 öre, räknat efter s.k.
fast mått i jordtaget.
Sedan vidare antecknats att anbudet innefattade förbindelse för anbudsgivaren att jämte sig själv
använda endast sådana personer, som äro mantalsskrivna i Luleå, beslutade nämnden att för sin del
godkänna anbudet; och skulle sanden, som uttagas, debiteras vägbyggnaden efter 50 öre pr kbm,
jordfyllningen efter ett pris af 20 öre.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarna från fattigvårdsstyrelsen inkommit meddelande att styrelsen vid
sammanträde den 31 sistlidne januari bifallit drätselkammarens framställning i skrivelse den 23 sistlidne
januari, att fattigvårdsstyrelsen ville betala hyran för fru Ida Nilsson i den mån hon icke själv förmår
erlägga densamma.
§15.
Sedan drätselkammaren med hänvisning till mellan Sikfors Kraftaktiebolag och Luleå stad upprättade
kontrakt i skrivelse den 22 sistlidne januari meddelat, att staden önskar uttaga ytterligare 200 kw från
Sikfors, hade nu bolaget i skrivelse till drätselkammaren meddelat att bolaget icke kan leverera det
begärda effektbeloppet.
Sedan stadsingenjören meddelat att han vid resa till Råneå efterhört, huruvida Råneå Elektriska Kvarnoch Kraftaktiebolag vore villigt att leverera ström till Luleå stad, varvid bolaget ställt i utsikt en leverans
till staden av 125 kw, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppdraga till ledamoten herr
Sjöstedt och stadsingenjören att omedelbart söka träffa preliminärt bindande avtal med bolaget.
Protokollet föreklarades vad detta ärende beträffar genast justerat.
§16.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsätta torsdagen den 8
innevarande februari kl. 6 e.m.

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 9 februari 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 innevarande februari.
§2.
Sedan drätselkammaren uppdragit till distriktslantmätaren L.Brännström och målaremästaren
J.A.Nilsson att verkställa inventering av vattenledningsverkets, gatuarbetenas och stadsbyggmästarens
förråd, beslutade nu nämnden att uppdraga till dessa att även inventera brandkårens förråd.

§3.
Sedan förslaget till reglemente för byggnadskontoret jämte instruktion för dess tjänstemän vid nu
företagen slutlig granskning blivit av nämnden godkänt, beslutade nu nämnden
att föreslå stadsfullmäktige att byggnadskontoret måtte träda i verksamhet den 1 maj 1917;
att uppdraga till stadsingenjören att å drätselkammarens vägnar omedelbart medelst införande av annons
i lämpliga facktidskrifter och tidningar kungöra befattningarna som andre ingenjör, verkmästare och
arbetsinspektor vid byggnadskontoret lediga till ansökning senast den 10 nästkommande mars;
att anhålla hos byggnadsnämnden att den ville skyndsamt yttra sig till Drätselkammaren över förslaget
till reglemente för byggnadskontoret och instruktion för dess tjänstemän.
§4.
Vid förnyad behandling av bostadskommitténs hos stadsfullmäktige gjorda förslag till bildande av en
kooperativ bostadsförening, beslutade nämnden att hemställa hos samfällda drätselkammaren, att
kammaren ville med remisshandlingarnas återställande till stadsfullmäktige avgiva närlagda av
stadskamreraren på nämndens uppdrag uppsatta yttrande.
§5.
Sedan stadsingenjören enligt erhållet uppdrag inkommit med ritningar och kostnadsförslag till
uppförande av en 3-vånings byggnad med 18 lägenheter, alternativt med 20 lägenheter, varav tvenne av
dessa skulle förläggas till vindsvåningen, den ena avseende en lägenhet om 3 rum och kök, den andra
en lägenhet om 1 rum och kök; och skulle enligt kostnadsförslagen dessa byggnader draga en
anläggningskostnad av 135000 kronor resp. 145000 kronor samt en årlig underhållskostnad av resp. Kr.
9604:50 och Kr. 10311:50, beslutade nu nämnden vid föredragning av ärendet att föreslå samfällda
drätselkammaren att hos stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville besluta
att låta uppföra en kommunal bostadsbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med närlagda facad- och
planritningar med den ändring i planen att den föreslagna vindslägenheten om 3 rum och kök omändras
till en lägenhet om 2 rum och kök och ett enkelrum;
att för erhållande av lämplig tomt för bostadshuset av Fastighetsaktiebolaget Lejonet inköpa tomten n:r
9 i kvarteret Lejonet, vilken enligt uppgift av stadsingenjören innehåller 1771,18 kvf eller 20092 kvf för
ett pris motsvarande halva zonvärde d.v.s. 15 öre pr kvf. eller för ett belopp av Kronor 3013:80; samt
att förenämnda utgifter Kronor 148013:80 måtte få bestridas av lånemedel, varvid det belopp av 110000
kronor, som Kungl. Pensionsstyrelsen beviljat staden för tillgodoseende av behovet av smålägenheter
måtte få i första hand tagas i bruk för nämnda ändamål.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 9 febr. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, D.Andersson,
O.Olsson och G.Landström samt undert. sekr.
§1.
Till justeringsmän utsågos hrr D.Andersson och K.H.Hultström.
§2.
Folkskolläraren A.Rydorff hade i skrivelse den 3 jan. 1917 anhållit, att den honom beviljade
tjänstledigheten för enskilda angelägenheters vårdande måtte få avses ha upphört med höstterminens
avslutning 1916, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla den sålunda gjorda framställningen.

§3.
Folkskolläraren A.Rydorff hade i särskild skrivelse den 3 jan. och 26 jan 1917 anhållit om tjänstledighet
dels för krigstjänstgöring under tiden 15 jan – 23 febr. 1917, dels för enskilda angelägenheters vårdande
fr.o.m. den 24 febr. till o .m. vårterminens slut innevarande år, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla de
sålunda gjorda framställningarna.
§4.
Till vikarie för folkskollärare A.Rydorff under innevarande vårtermin förordnades förutv. vikarien
folkskolläraren G.Furtenback.
§5.
Överläraren överlämnade ritningar till gymnastikhus vid Östra folkskolan jämte dithörande handlingar
och egen framställning i ärendet, och skulle samtliga handlingar cirkulera bland folkskolestyrelsens
ledamöter.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna följande protokollsutdrag från Luleå stadsfullmäktige:
1. Den 31 aug. 1916, enligt vilket Stadsfullmäktige bifallit folkskolestyrelsens framställning rörande
anslag till skoltandklinik:
2. Den 31 aug. 1916, enligt vilket Stadsfullmäktige bifallit folkskolestyrelsens framställning om ett
fyllnadsanslag av 11946,70 kr till skolhusbyggnaden i Karlsvik.
3. Den 26 okt 1916, enligt vilket Stadsfullmäktige med vissa förändringar stadfäst folkskolestyrelsens
förslag till stat för skolväsendet under år 1917.
4. Den 26 okt. 1916, enligt vilket Stadsfullmäktige beslutat, att det belopp, varmed anslaget till underhåll
av hus och gårdsplaner överskridits, skulle uttaxeras under år 1917.
5. Den 21 dec. 1916 med Stadsfullmäktiges beslut i frågan om dyrtidstillägg åt stadens
befattningshavare.
6. Den 21 Dec 1916, enligt vilket Stadsfullmäktige bifallit folkskolestyrelsens förslag till lönetillägg för
vaktmästaren vid Karlsviks skolhus.
§7.
Med anledning av stadsfullmäktiges beslut om inrättande av en skoltandklinik erhöll överläraren i
uppdrag att införskaffa anbud å behövliga inventarier för kliniken.
§8.
Till protokollet skulle antecknas, att efterbesiktningen av skolhusbyggnaden i Karlsvik ägt rum vid
garantitidens utgång, och att entreprenören av de 1000 kr som för hans räkning innestått till garantitidens
utgång till skolstyrelsen överlämnat 500 kr mot villkor, att styrelsen verkställde de reparationer, som vid
efterbesiktningen visat sig nödiga, varjämte folkskolestyrelsen godkände denna sistnämnda åtgärd.
§9.
Till protokollet skulle antecknas, att överläraren mottagit och till Drätselkontoret överlämnat statsbidrag
till undervisning i slöjd, huslig ekonomi och ersättningsskola samt till avlöning av sjukvikarier med kr.
3825:49 samt till barnavårdsnämndens verksamhet med kr 108:67.
§10.
Från undervisningsnämnden anmäldes att följande barn erhållit tillstånd att deltaga i
nattvardsundervisningen, nämligen Fingal Holmdal, född 28/3 1902, Hild.Vald.Lindqvist, född 5/3
1902, Elof Eriksson, född den 28 aug 1901, Hildur Strandberg, född 16/9 1902 och [?] Johansson, född
7/12 1902. Varjämte befrielse från vidare skolgång lämnats Ingeborg Dahl, född 1901, vilken på grund
av sjukdom ej kunnat besöka skolan de båda senare åren.
§11.

Till protokollet skulle antecknas, att barnen Helga Sundström och Carl Johan Renlund nu infunnit sig
till skolgång.
§12.
På därom gjord ansökning förklarades städerskorna i Östra skolan berättigade till dyrtidstillägg.
§13.
På förslag av hr V.Oskarsson beslöt folkskolestyrelsen låta uppgöra kostnadsförslag för omändring av
nuvarande värmeledningen i Östra skolhuset till lågtryckslinga eller varmvatten.
§14.
Överläraren erhöll i uppdrag att inköpa en vattenbehållare för Notvikens skola.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justerat:
Herm.Hultström
D.Andersson

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 9 februari 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Wahlgren och stadsingenjören.
§9.
Hos byggnadsnämnden hade biografägaren C.V.Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingivna ritningar och tomtkarta tillbygga biografteatern å tomt n:r 3 i kvarteret Gripen.
Som apparatrummet genom tillbyggnaden icke skulle komma att stå i direkt förbindelse med yttre luften,
beslöt nämnden avslå ansökningen.
§10.
Hos byggnadsnämnden hade J.Eriksson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
anbringa ny takresning å boningshuset å tomt n:r 11a i kvarteret Tärnan ävensom att å vinden få inreda
tvenne rum utan eldstäder.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören under hänvisning till bestämmelserna i §§ 7 och 40 i lagen
om stadsplan och tomtindelning avstyrkt bifall till ansökningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå framställningen.
§11.
Hos byggnadsnämnden hade guldsmeden V.Boström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning insätta ett fönster i stället för butiksdörr samt en kakelugn i stället för den nu befintliga
verkstadsugnen i boningshuset å tomt n:r 106 i kvarteret Strutsen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§12.
Hos byggnadsnämnden hade E.O.Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning dels
inreda tvenne vindslägenheter om ett rum och kök i boningshuset å tomt n:r 10 i kvarteret Lejonet, dels
att å samma tomt få uppföra en tvättstuga.
Vid föredragning härav beslöt nämnden på hemställan av stadsingenjören avslå ansökningen i vad den
avsåge inredande av vindslägenheterna i boningshuset, enär den från vinden ledande trappan vore
belägen långt från desamma, varemot sökandens framställning om att få uppföra en tvättstuga bifölls
med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§13.
Hos byggnadsnämnden hade N.F.Enberg anhållit, att nämnden ville med frångående av sitt den 12 april
1916, § 24, fattade beslut, meddela honom tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta
uppföra ett boningshus i två våningar enligt det s.k. effektivsystemet å tomt n:r 5 i kvarteret Torsken.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl.
Justeras
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 12 februari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund, Lindqvist, Nilsson, Sjöstedt, Sundberg,
Thurfjell och Forsgren.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 15 sistlidne januari.
§2.
Sedan stadsingenjören inkommit med förslag till besättande av maskinistplatsen i stadshuset med
ordinarie innehavare hade tekniska nämnden på förslaget till erhållande av befattningen uppfört
1. Examinerade övermaskinisten C.A.Röstlund, Stugsund;
2. Övermaskinisten C.A.Carlsson, Vifstavarv;
3. Maskinisten O.F.Carlsson, Karlsvik, Luleå med förord för den i andre rummet uppsatte; och hade
stadsingenjören anhållit om anteckning till protokollet, att han förordat den i första rummet uppsatte,
övermaskinisten C.A.Röstlund, vars kompetens han ansåg överlägsen de övriga.
Vid fördragning av ärendet beslutade drätselkammaren att beträffande de tre sökande, som tekniska
nämnden uppfört på förslag till maskinisttjänstens erhållande, ansökningarna skulle kompletteras med
läkarebetyg och med tjänstgöringsbetyg rörande nu innehavande befattning, innan ärendet tages i slutlig
behandling.
§3.
Sedan den av stadsfullmäktige den 18 maj 1916 med anledning av den inom staden rådande
bostadsbristen tillsatta kommittén inkommit med förslag till bildande av kooperativ bostadsförening,
hade stadsfullmäktige remitterat förslaget till drätselkammaren.
Förslaget utmynnar i huvudsak i följande hemställan till stadsfullmäktige.
att under förutsättning att en kooperativ bostadsförening bildas i samhället ingå såsom insatstecknare i
densamma med belopp motsvarande 15 % av anläggningskostnaderna, första gången med ett belopp av
25000 kronor;
att överlämna såsom lån till bostadsföreningen 85000 kronor eller återstoden av det lånebelopp staden
har att påräkna från pensionsförsäkringsfonden, mot i regel andra inteckningar i föreningens fastigheter
samt med amorteringsfrihet under de fem första åren;
att med fri tomträtt under 65 år överlåta till föreningen de 9 tomter under n:ris 1-8 och 10 i Östermalm,
som äro upptagna i särskild av stadsingenjören Erik Kinnman upprättad skiss över kvarteret Syrenen;
att anslå 1140 kronor 90 öre till tomternas nödtorvtiga planering;
att uppdraga åt drätselkammaren att låta utföra nödiga arbeten med indragning av vatten- och
kloakledningar.

Förslaget avser vidare en bostadsförening, så organiserad, att varje medlem, oberoende av insatser har
en röst. För hela sitt bidrag skulle staden alltså endast hava en, högst två röster vid tillsättande av styrelse
och förtroenderåd. Kommittén förutsätter ändock som ovan framgår, att staden skall bidraga med
110000 kronor jämte insatser från fattigvårdsstyrelsen, lämna 9 st. tomter fritt och bekosta dessas
planering samt utföra nödiga arbeten med indragning av vatten- och kloakledningar. Endast det
sistnämnda arbetet torde draga en kostnad av 15000 kronor, varförutom inledning av vatten till dessa
tomter fordrar en utsträckning av vatten- och avloppsledningsnätet för en kostnad av c:a 20000 kronor,
således tillhopa c:a 35000 kronor. En sådan anordning kan icke vara godtagbar av staden.
Bostadskommittén har icke gjort klart för sig att en bostadsförening visserligen avser att bereda sina
medlemmar så billiga hyror som möjligt, men att detta ej får åstadkommas på kommunens direkta
bekostnad, utan att denna erhåller motsvarande fördel. Att staden alltså, därest den skall stödja en
bostadsförening i den utsträckning kommittén tänkt sig bör få ett betydligt större inflytande i föreningen
än vad som förslaget avser, synes drätselkammaren självfallet. Kommittén anför själv genom citat å
sidan 8 av sitt förslag att man i Stockholm tänkt sig att staden skulle få rätt stort inflytande i
bostadsföreningarna, varvid understödet åt dessa lämnas i form av borgen för de högre belägna lånen,
men de föreslagna stadgarna äro tydligen avsedda för bostadsföreningar, som ej alls åtnjuta något
understöd av det allmänna.
De av kommittén beräknade byggnadskostnaderna synas ock vara för låga. Under nuvarande
förhållanden torde 2500 kronor pr eldstad på långt när icke vara tillräckligt. I kalkylerna ingå icke heller
några underhållskostnader för byggnaderna, ehuru sådana till avsevärd omfattning måste förekomma
utöver lägenheternas underhåll, som förutsättes verkställd av resp. bostadsinnnehavare.
Byggnaderna torde vidare till typen böra bättre lämpas efter förhållanden här uppe samt erhålla ett
utseende, som passar in på stadsdelen och omgivningen i övrigt. De böra ock förses med mindre
grundyta och större höjd, färre men större fönster m.m.
Drätselkammaren, som samtidigt härmed föreslår stadsfullmäktige att genom en kommunal
bostadsbyggnad råda bot för den rådande bostadsbristen, anser emellertid helt naturligt att stadens
bostadsfråga härmed ej blir löst. Tvärtom bör staden med intresse se uppkomsten av bostadsbolag eller
bostadsföreningar och även vara beredd att lämna bolaget resp. föreningen det stöd, som behöves för att
under nuvarande förhållanden få i gång produktionen av särskilt mindre bostadslägenheter.
I anslutning härtill får drätselkammaren med remisshandlingarnas återställande föreslå att, då staden
under nu rådande förhållanden lämpligen bör taga initiativ till åstadkommande av ett sådant
byggnadsföretag, stadsfullmäktige ville med avslag å det av kommittén framlagda förslag vidtaga
åtgärder för erhållande av på ny utredning utarbetat förslag till bildande av ett bostadsaktiebolag
alternativt en bostadsförening på sådana grunder att staden erhåller ett mot sitt bidrag eller sina
prestationer svarande inflytande i företaget.
Den nya kommitté, som med anledning härav eventuellt kommer att av stadsfullmäktige tillsättas torde
vidare böra berättigas att utlysa tävlan för åstadkommande av några goda bostadstyper.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§4.
Enär drätselkammaren icke ansett sig kunna tillstyrka den av stadsfullmäktige tillsatta
bostadskommitténs förslag till bildande av en bostadsförening, hade kammaren, då det synes vara en
trängande nödvändighet att vidtaga åtgärder till motverkande av den rådande bostadsbristen, beslutit
föreslå att genom uppförande av en kommunal bostadsbyggnad söka bereda ett tillräckligt antal bostäder
redan till instundande höst.
Det antal familjer, vilka i avsaknad av bostad f.n. erhållit provisoriskt anordnade sådana i stadens
byggnader, är f.n. 21, nämligen 11 familjer i s.k. Bodellska villan, 6 st. i gamla rektorsgården, 2 st. i
tekniska skolans slöjdsal i östra baracken, en familj i övre förrådsgården i kvarteret Strutsen och en i
tekniska skolans ritsal i gamla rådhuset, varjämte en familj är provisoriskt placerad i stadshusets
maskinistbostad, således 22 familjer provisoriskt inhysta endast i stadens byggnader.
Med anledning härav beslutade drätselkammaren vid sammanträde den 20 nästlidne november, § 7, att
uppdraga till stadsingenjören att inkomma med ritningar och kostnadsförslag till uppförande av en
kommunal bostadsbyggnad alternativt ett 2-vånings trähus och en 3-vånings byggnad enligt s.k.
effektivsystem, båda om 18 lägenheter, därav 6 lägenheter om 2 rum med kök och 12 lägenheter om 1
rum med kök. Sedan stadsingenjören inkommit med alternativt upprättade skissritningar och

kostnadsförslag, beslutade kammaren vid förnyad behandling av ärendet den 8 nästlidne december, att,
då en byggnad uppförd enligt effektivsystemet enligt de framlagda kostnadsförslagen blir billigare såväl
beträffande anläggnings- som underhållskostnaderna uppdraga till stadsingenjören att uppgöra ritningar
och kostnadsförslag till uppförande av en bostadsbyggnad om tre våningar och 18 lägenheter enligt s.k.
effektivsystem, med den ändring i förut bestämd plan att hälften av lägenheterna skulle utgöras av 2 rum
och kök och hälften av 1 rum och kök.
Till fullgörande av detta uppdrag hade nu stadsingenjören inkommit med fullständiga ritningar och
kostnadsförslag till uppförande av en 3-vånings byggnad med 18 lägenheter alternativt med 20
lägenheter, i vilket senare alternativ två av lägenheterna skulle förläggas till vindsvåningen den ena
avseende en lägenhet om 3 rum och kök, den andra en lägenhet om 1 rum och kök; och skulle enligt
kostnadsförslagen dessa byggnader draga en kostnad av 135000 resp. 14500 kronor samt en årlig
underhållskostnad av resp. Kr. 9604:50 och Kr. 10311:50.
Vid nu företagen slutlig behandling av ärendet upplyste stadsingenjören att ett nu under hand från
Betongaktiebolaget Effektiv erhållet anbud å uppförande av väggar till byggnaden föranledde, att det
alternativa kostnadsförslaget å 145000 kronor måste ökas till 147000 kronor.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren i huvudsaklig överensstämmelse med vad
drätselkammarens tekniska nämnd, som handhaft den föreberedande behandlingen av ärendet,
föreslagit, att hos stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville besluta
att låta för en beräknad kostnad av 147000 kronor uppföra en kommunal bostadsbyggnad i huvudsaklig
överenstämmelse med närlagda facad- och planritningar alternativ 2. med den ändring i planen att den
föreslagna vindslägenheten om 3 rum med kök omändras till en lägenhet om 2 rum och kök och ett
enkelrum;
att för erhållande av lämplig tomt för byggnaden av mästerlotsen Helmer Sandberg inköpa tomten n:r 1
i kvarteret Lejonet för ett pris av 3500 kronor enligt anbud; samt
att förenämnda utgifter, 150500 kronor, måtte få bestridas av lånemedel, varvid det belopp av 110000
kronor, som Kungl. Pensionsstyrelsen beviljat staden såsom lån ur pensionsförsäkringsfonden för
tillgodoseende av behovet av smålägenheter måtte få i första hand tagas i bruk.
Protokollet förklarades i vad detta ärende beträffar genast justerat.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkomna utdrag av stadsfullmäktiges protokoll
för den 21 december, §§ 12 och 14.
§6.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat av magistraten till stadsfullmäktige överlämnad
från Konungens Befallningshavande i länet inkommen skrivelse, däri magistraten anmodas att från
vederbörande inhämta förnyad förklaring rörande anledning till anmärkta dröjsmålet med den utredning,
som Kungl. Kommerskollegium i skrivelse av den 11 februari 1916 begärt i fråga om räkenskaperna
från Luleå stads hamn.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren med återställande av remitterade handlingar
meddela, att förenämnda av stadsfullmäktige begärda yttrande över Kungl. Kommerskollegii skrivelse
blivit den 17 sistlidne januari av drätselkammaren överlämnadt till stadsfullmäktige.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 12 februari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundberg, Lindqvist, Nilsson och Forsgren.

§1.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Luleå stads livsmedelsnämnd hos
fullmäktige i skrivelse gjord hemställan, att ett ytterligare belopp av 10000 kronor måtte ställas till
nämndens förfogande såsom rörelsekapital, varigenom den summa, som stadsfullmäktige anvisat för
detta ändamål skulle uppgå till 30000 kronor, beslutade ekonominämnden vid föredragning av ärendet
att hemställa om bifall till framställningen.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
§2.
Stadsfullmäktige hade till lönenämnden och drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan vid
Luleå Elementarläroverk för flickor gjord anhållan, att stadsfullmäktige måtte bevilja ett extra anslag
för år 1917 av 1000 kronor att användas som tillfällig löneförbättring åt vid läroverket anställda
lärarinnor, på så sätt att varje lärarinna med en tjänstgöring av minst 22 veckotimmar erhölle ett
dyrtidstillägg för år 1917 å 100 kronor.
Sedan lönenämnden den 8 innevarande februari till drätselkammaren överlämnat handlingarne i ärendet
jämte till stadsfullmäktige ställt utdrag av nämndens protokoll för den 26 sistlidne januari, beslutade
ekonominämnden vid föredragning av ärendet, att för sin del tillstyrka bifall till framställningen; och
förklarades protokollet i denna del omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 12 februari 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Wikén, Lindgren, fruarna Sundström och Bohlin, fröken Sundberg samt
tillsyningsmannen.
§1.
Stadsfullmäktiges ordförande hade infordrat styrelsens yttrande över ett av Kungl. Pensionsstyrelsen
uppgjort förslag till lag angående kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen förklara sig icke hava något att erinra mot förslaget; dock
ville styrelsen uttala önskvärdheten av, att i lagen inrycktes den bestämmelsen, att handhavandet av
denna nya form av understödsverksamhet uppdrages åt fattigvårdsstyrelserna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 februari 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Aurén och Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 9 januari 1917 upplästes och justerades.

§2.
Firma L.Possehl & Co i Lübeck hade, under åberopande av Kungl. Maj:ts dom i mål mellan Luleå stad
å ena sidan samt firman å andra sidan angående återbärande av hamnavgifter för ångaren Christian
Mickelsen, anhållit om restitution av hamnavgifter för vissa av firmans egna och av densamma
tidsbefraktade ångare för åren 1910-1914 med tillhopa kr. 47.788:10.
Hamnmästaren, vilkens yttrande infordrats, hade efter verkställd utredning, då endast 6 ångare trafikerat
Luleå under förhållanden enahanda med dem som rått beträffande ovannämnda ångaren Christian
Mickelsen, hemställt att Hamndirektionen måtte endast så tillsvida bifalla framställningen att för sagda
sex ångare måtte till firman restitueras sammanlagt kr. 3794:94: och beslut Hamndirektionen med bifall
till vad Hamnmästaren sålunda föreslagit att till firman utbetala nämnda belopp kr. 3794:94 varemot
firmans framställning i övrigt lämnades utan avseende.
Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§3.
Luossavaara-Kiirunavaara A.Bol. hade anhållit om utbekommande av kronor 10.625 utgörande en
fjerdedel av kostnaderna för anordnande av isbrytning i Luleå hamn och i farleden därifrån till öppet
vatten till sjöss under höstvintern 1916 i enlighet med förut träffad överenskommelse och beslöt
Hamndirektionen med godkännande härav att utanordna begärda beloppet kronor 10.625:-.
§4.
Till A.Bol.Palmgren & Co hade för erhållande av likvid överlämnats en räkning å kronor 5273:81
utgörande bolagets andel i kostnaden för isbrytning i Luleå hamn och i farleden därifrån till öppet vatten
höstvintern 1916 med 1 krona per ton inkommande eller utgående gods, enligt förut träffat avtal.
I häremot gjord anmärkning hade bolaget framhållit att då sammanlagt 877,995 ton avsänts efter det, att
den av hamnen anskaffade isbrytaren lämnat Luleå, och bolaget därför själv måst förhyra isbrytare för
att få ut de ångare, varmed detta gods fraktats, bolaget icke kunde känna sig skyldigt att betala för
detsamma, varemot bolaget förklarade sig villigt att för under november månad, under den tid isbrytning
av hamnen ombesörjdes, utförda 4395.82 ton gods bidraga med kronor 4395:82 och fann
Hamndirektionen skäligt att godkänna, vad som sålunda av bolaget anförts.
§5.
Till hamnmästaren remitterades en från Svanö A.Bol. inkommen framställning att få utlägga en
timmerbom å uppgiven plats å Granudden.
§6.
På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att av tillgångarna i 1916 års ingående balans
lyftkranens kontor kronor 21163:32 samt inventariers konto kronor 10529:10 skulle överföras till
hamnens kontor, varigenom detta skulle uppgå till kronor 189.404:51 varefter detta konto skulle
nedskrivas till 1 kr. genom motsvarande avskrivningar å kajbyggnader och hamnplan.
§7.
Beslöt Hamndirektionen att avskriva kronor 6:- utgörande utestående hamnavgifter för varor.
§8.
W.Thurfjell hade anhållit att Hamndirektionen måtte vidtaga åtgärder för iordningsställande av Residens
och Bryggaregatornas förlängning åt norr, enär detta område befunne sig i osnyggt och oordnat skick.
Hamnmästaren hade, med vitsordande av det miserabla skick, vari området befunne sig, påpekat att
detsamma icke tillhörde hamnplanen eller användas för något hamnens ändamål. Ej heller syntes det
honom möjligt att åstadkomma någon förbättring, så länge detsamma av staden användes för
avstjälpning av sopor och avskräde, så mycket mindre, som i varje fall intilliggande strandområde med
utanför varande vatten, av drätselkammaren uthyrts till propsupplag, varjemte strandområdet användes
för kapning av props.
På grund av vad Hamnmästaren sålunda anfört beslöt Hamndirektionen att framställningen icke skulle
till någon dess åtgärd föranleda.

§9.
Sedan A.W.Falk med flere i Mjölkudden hos Stadsfullmäktige anhållit att fullmäktige måtte anvisa
nödiga medel till uppförande och underhållande av en tvättbrygga å uppgiven plats å Mjölkudden, hade
Stadsfullmäktige remitterat denna framställning till Hamndirektionen för dess yttrande.
Hamnmästaren, som hörts, hade anfört att orsaken varför hamninrättningen byggt och bekostade
underhåll av tvättbryggor torde vara den att allmänheten genom kajbyggnader avstängts från stränderna
eller att stranden genom andra hamnens åtgöranden gjorts otjänlig som tvättställe. Inga skäl funnos
emellertid, som talade för ett bifall till denna framställning.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen föreslå Stadsfullmäktige att framställningen icke
måtte till någon fullmäktiges åtgärd föranleda.
§10.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från A.Bol. Luleå Verkstäder i skrivelse
gjord anhållan att fullmäktige ville besluta
att giva Byggnadsnämnden i uppdrag att snarast möjligt vidtaga åtgärder för stadsplanens förändring i
enlighet med ett av Stadsingenjören upprättat förslag av den 28 september 1915 med därtill hörande
karta.
att med bolaget göra sådant utbyte av mark att bolaget bleve ägare till tomt N:o 9 i kvarteret Vakteln
och staden ägare till all utom densamma belägen mark nedom verkstadstomten; samt
att staden till bolaget på en tid av 50 år utarrenderar det land och vattenområde nedom denna tomt, som
begränsas av den å ovan åberopade karta streckade linjen och de gredelina gränslinjerna åt väster och
nordost,
hade Drätselkammaren med överlämnande av handlingarna i ärendet hemställt att Hamndirektionen i
avsikt att åstadkomma en för alla parter antaglig lösning av denna fråga ville utse två representanter för
dryftning av frågan.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att till direktionens representanter utse
Baningenjören Ludvig Hjelm och Hamnmästaren K.Hj.Falkland. Protokollet förklarades härutinnan
genast justerat.
§11.
Till Hamnmästaren remitterades en framställning från A.B.Luleå kol- och materialaffär att få förhyra
stadens mudderverk för muddring utanför bolagets kaj.
§12.
Föredrogs och lades till handlingarna
Stadsfullmäktiges protokoll angående ledamöter i Hamndirektionen för år 1917.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag till löneförbättring åt de tillfälliga befattningshavarne å
mudderverket, ångfärjan och bogserbåten Balder.
Stadsfullmäktiges protokoll angående dyrtidstillägg åt stadens befattningshavare och arbetare för år
1917.
Stadsfullmäktiges protokoll angående ett anslag av 2000 kronor som ett bidrag till kostnaderna för
ifrågasatt utredning angående åtgärder för underlättande av vintertrafiken utmed norrlandskusten och på
de norrländska hamnarna.
Stadsfullmäktiges protokoll angående lönereglering för hamnspårstillsyningsmannen.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag till byggande av ett mindre mudderverk.
§13.
Stadsfullmäktiges remiss på en av Herr Falk väckt motion om beviljande av dyrtidstillägg åt arbetare,
som arbetat i stadens arbeten minst 2 månader under år 1916, bordlades i avvaktan på att
remisshandlingarna skulle inkomma till Hamndirektionen.
§14.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 21 december 1916 beslutat att den s.k.
tolagsmedelsfonden skulle överföras från Hamndirektionens till Drätselkammarens förvaltning mot det
att Hamndirektionen erhölle 10% av under nästföregående år uppburna tolagsmedel för bestridande av

utgifter för erforderliga lokaler åt tullverket jämte möbler och övriga omkostnader för verket enligt
nuvarande praxis beslöt Hamndirektionen att till Drätselkammaren utanordna befintlig behållning å
nämnda fond kronor 43.527:05.
§15.
Drätselkammaren hade till Hamndirektionens avgörande överlämnat av A.Bol. Palmgren & Co i Luleå
och Ivar Liljebäck i Haparanda var för sig ingivna framställningar att få uppföra varuskjul och att få
förhyra därför erforderligt tomtområde Palmgren i kvarteret Ankan och Liljebäck i kv. Harren eller
Laken.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att för så vitt Byggnadsnämnden icke hade något att
erinra medgiva tillstånd till byggnadernas uppförande, och skulle nödigt område anvisas sökandena
Palmgren i kvarteret Ankan och Liljebäck i kv. Harren eller Gersen; dock under villkor att sökandena
förhyrde hela det område, som genom de tillämnade byggnaderna komme att göras otillgängligt såsom
upplagsplats i den mån detsamma kunde för detta ändamål användas.
Såsom hyra för områdena skulle erläggas 10 öre i kv. Ankan samt 7,5 öre för de närmast Hamnspåret
liggande tomterna och 5 öre för de norr därom liggande tomterna i kv. Harren och Gersen allt för kvm
och månad.
§16.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att meddela Kungl. Kommerskollegium vissa av kollegium begärda
(slutestetiska) statistiska? Uppgifter.
§17.
Uppdrogs åt Sekreteraren att meddela Svenska Hamnförbundet vissa uppgifter för svensk
hamnkalender.
§18.
Utanordnades till Statens Järnvägar kronor 202:50 för vagnsväxling å hamnspåret.
§19.
Utanordnades diverse räkningar.
§20.
Då det visat sig att den nuvarande anordningen för uppvärmning av tullvaktrummen droge en oskäligt
stor kostnad, beslöts uppdraga åt Stadsingeniören att inkomma med förslag till annan värmeanordning
därstädes för nedbringande av dessa kostnader.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt
Justerat den 13/2 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 13 februari 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Grafström och Hellsten.
§1.
Protokollet för den 23 januari 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Tillsyningsmannens rapport för januari föredrogs och lades till handlingarna.

§3.
Beslöt nämnden låta i stadens tidningar införa den sedvanliga fosterbarnsannonsen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 februari 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Sjöstedt och Thurfjell.
Stadsingenjören.
§1.
Sedan stadsingenjören meddelat dels att stegring skett å priserna för takplåt och för geysirspisar dels att
efter erhållen upplysning puts å väggarne icke ingår i det av aktiebolaget Effektiv lämnade anbud, vilket
åstadkommer att det under nästlidne december upprättade kostnadsförslaget icke är tillräckligt, utan
måste på grund av förenämnda anledningar ökas med ett belopp av tillhopa 12000 kronor, beslutade
nämnden att med anmälan härav och med hänsyn till svårigheten att under nuvarande ovissa
förhållanden å byggnadsmarknaden på förhand beräkna byggnadskostnaderna föreslå stadsfullmäktige
att bemyndiga drätselkammaren att låta utföra uppförandet av det föreslagna kommunala bostadshuset
till ett beräknat belopp av högst 165000 kronor förutom utgiften för inköp av tomt, men att, därest de
anbud, som drätselkammaren med anledning av ett sådant beslut kommer att infordra å arbetets
utförande i sin helhet, skulle visa sig överstiga förutnämnda belopp, drätselkammaren icke äger att gå i
författning om byggnadens utförande utan att förut hava inhämtat stadsfullmäktiges förnyade beslut i
saken.
I samband härmed beslutade nämnden att uttala att den högre byggnadskostnad, som nu föreligger,
måste påfordra höjning av de förut beräknade hyresbeloppen för såväl lägenheterna om 2 rum och kök
som de å 1 rum och kök med ungefär 40 kronor pr lägenhet.
§2.
Sedan stadsfullmäktige till hamndirektionen återremitterat dess hos fullmäktige gjorda framställning om
anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad med uppdrag att uppgöra nya
ritningar och kostnadsförslag, avseende ett bättre förräntande av det för byggnadens uppförande nödiga
kapitalet och ett bättre tillvaratagande av byggnadens utrymme, hade hamndirektionen till
stadsfullmäktige inkommit med nya ritningar med tillhörande kostnadsförslag och
räntabilitietsberäkning.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat ärendet för yttrande, hade stadsingenjören i till
kammaren avgivet infordrat yttrande med hänvisning till drätselkammarens förut i ärendet avgivna
yttrande av den 2 oktober 1916 framhållit, att den i detta yttrande framhållna orättvisan, att hyran för de
mindre lägenheterna hålles oproportionerligt hög i förhållande till de större lägenheterna fortfarande
förefinnes i den av arkitekten John Wikberg för detta nya förslag uppsatta räntabilitetsberäkningen, om
den ock i någon mån utjämnats, samt att särskilt i de större lägenheterna utrymmet icke kan anses
fyllestgörande tillvarataget, i det de genomskäras av en lång korridor eller passage; och påpekade
stadsingenjören vidare att användandet av s.k. effektivsystem i byggnadens väggar i st.f. sten antagligen
skulle kunna nedbringa kostnaden med c:a 15 á 18000 kronor.
Vidare skulle antecknas, att hamndirektionen i sin nu hos stadsfullmäktige gjorda framställning
hemställer, att, därest ritningarna i princip godkännas av stadsfullmäktige, hamndirektionen måtte
beviljas ett anslag av 3000 kronor för anskaffande av fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivningar

för infordrande av anbud å byggnadsentreprenaden, varefter frågan skulle definitivt föreläggas
stadsfullmäktige.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som emellertid ansåg att de av stadsingenjören framhållna
synpunkterna voro berättigade, att med remisshandlingarnes återställande för sin del tillstyrka bifall till
hamndirektionens nu gjorda framställning i ärendet.
I samband härmed beslutade nämnden uttala att det vore av vikt att fastställande av hyror för resp.
lägenheter ägde rum med vederbörlig hänsyn såväl till inom staden i allmänhet rådande hyrespriser som
ock till de löneförmåner, vilka utgå från vederbörande tjänstemän, varför stadsfullmäktiges beslut i
saken bör inhämtas, innan hyrorna för lägenheterna definitivt bestämmas.
§3.
Kungl. Domänstyrelsen hade till drätselkammaren överlämnat avskrift av Kungl. Maj:ts skrivelse den
26 januari 1917 angående avslag å Norrbottens läns vedbyrås underdåniga framställning om
medgivande för Luleå stad att å stadens skogar få avverka 2000 kubikmeter vedskog utan avdrag på
framtida avverkningar.
Vidare hade Norrbottens läns vedbyrå i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att med hänsyn till den
vedbrist, som råder och befaras komma att råda, kammaren måtte gå i författning om avverkning av
ifrågavarande 2000 kbm. vedskog, änskönt detta enligt förenämnda Kungl. Maj:ts utslag måste ske i
avräkning å framtida avverkningar.
Sedan antecknats att Kungl. Domänstyrelsen genom beslut den 7 oktober 1916 medgivit att å det s.k.
Notviksskiftet av Luleå stads skogar finge efter vederbörlig utsyning avverkas högst 2000 kbm. fast
mått virke, vilken kubikmassa i den mån densamma komme att uttagas av träd, som ingått i
avverkningsberäkningen, skulle anses som ordinarie avverkning och från densamma avräknas, men i
övrigt anses såsom extra avverkning, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att
begagna sig av förenämnda av Kungl. Domänstyrelsen medgivna avverkning å stadens skog, för
närvarande dock endast till ett belopp av 500 famnar ved, under förutsättning att den del av avverkningen
som enligt föregående ingår i den ordinarie avverkningen får avräknas från den ordinarie avverkningen
succesivt under en period av minst 5 år; och skulle jägmästaren i Bodens revir medelst protokollsutdrag
erhålla del av detta av drätselkammaren fattade beslut.
§4.
Sedan N.P.Boman och K.E.Wikholm i skrivelse till drätselkammaren gjort anhållan att få hyra halva
fastigheten n:r 217 vid hörnet av Köpman- och Kungsgatorna för uppförande av ett skjul för båtbyggnad,
hade stadsingenjören i infordrat yttrande tillstyrkt sökandenas framställning på så sätt, att
drätselkammaren till sökandena upplåter den mot söder liggande hälften av tomten mot en hyra av 50
kronor pr år på en hyrestid av 1 år, vilken hyrestid fortlöper på ett år i sänder, såvida uppsägning ej sker
å någondera sidan senast 3 månader före fardag.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till sökandenas framställning på de av
stadsingenjören föreslagna villkor.
§5.
Beslutade nämnden att förklara detta protokoll omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson
Justerat:
C.A.Schultz.”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 februari 1917.

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg,
Brändström, Aurén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar
Lindgren, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Vidlund, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén
och Lindquist samt Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Thurfjell,
Carlgren, G. Andersson, Hanson, Hage, Gillqvist och Forsgren. Av dessa hade Herrar Thurfjell, G.
Andersson och Hanson anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet och de övriga hade ej kunnat
med kallelse anträffas.
Därjämte övervar Herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§1.
Utsågos Herr Hellsten och Fröken Holm att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 27 i denna månad
klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra mot det vid
Stadsfullmäktiges sammanträde den 25 nästlidne januari förda protokoll.
§3.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat 3 stycken före ansökningstidens utgång inkomna
ansökningar till den efter avgångne rådmannen C. A. Baudin lediga borgerliga rådmanstjänsten,
nämligen från Handlanden V. F. Lundmark, Stadskassören J. O. Dahl, Adjunkten H. Svenonius.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att företaga val och utsago därvid till
borgerlig rådman handlanden V. F. Lundmark med 17 röster; 2 röster tillföllo adjunkten H. Svenonius
och 2 blanka röstsedlar avlämnades.
§4.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet anmodat Stadsfullmäktige att utse ombud för att vid ett
till den 10 instundande mars klockan 12 middagen utsatt sammanträde inför magistraten å stadens
vägnar avgiva yttrande, dels huruvida för instundande entreprenadperiod av fem år från och med 1919
års ingång några nya skjutsanstalter borde inrättas eller nu befintliga anstalter flyttas eller indragas, dels
ock om några förändringar i avseende å nuvarande skjutsanstalters egenskap av gästgiveri eller
skjutsstation borde vidtagas, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att till
stadens ombud vid ifrågavarande sammanträde utse Drätselkammarens ordförande bankdirektör A.
Ljungberg.
§5.
Med översändande av tvenne under hand införskaffade anbud å meddelande av ansvarsförsäkring för
staden beträffande dess elektricitetsverk, vattenledningsverk och gatuarbeten hade Stadsingenjören i
skrivelse till Drätselkammaren föreslagit, att Kammaren ville antaga det av försäkringsaktiebolaget
Fylgia gjorda anbudet.
Sedan det antecknats, att den provisionella premien utgjorde kr. 267: 09, hade Drätselkammaren beslutit
att hos Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande för Kammaren att med lämplig anstalt uppgöra avtal
om förenämnda ansvarsförsäkning.
Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
Drätselkammarens förslag.
§6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts
framställning att då länets landsting beviljat ett anslag för år 1917 av 2,600 kronor, under förutsättning
att Luleå stad för samma ändamål anslår en summa av minst 1,600 kronor, Stadsfullmäktige ville för
nämnda år anslå minst 1,600 kronor att utgå som bidrag till fortsatt uppehållande av anstaltens
verksamhet.
Under erinran att stadens anslag för år 1916 utgått med 1,400 kronor samt landstingets med 2,400 kronor
och att den begärda ökningen av resp. anslag berodde på, att styrelsen på grund av den rådande dyrtiden
tillerkänt föreståndaren ett dyrtidstillägg av 200 kronor att utgå under åren 1916 och 1917 hade

Drätselkammaren tillstyrkt, att Stadsfullmäktige ville bevilja Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt
ett anslag av 1,600 kronor för dess verksamhet under år 1917, och hade Drätselkammaren tillika erinrat,
att medel för täckande av nämnda anslag förslagsvis blivit av Kammaren upptaget under rubrik 35 i
innevarande års utgiftsstat.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av Herr Thurfjell väckt motion, vari har för
en tilltänkt musikvecka i Luleå, vilken, därest nödigt anslag kunde erhållas, skulle anordnas av
Kjellströmska kvartetten i samband med Lapplänska musikveckan under nästkommande september
månad, föreslagit, att Stadsfullmäktige ville anslå ett belopp av 450 kronor för ändamålet. Av bilagt
förslag till utgifts- och inkomststat för musikveckans ekonomi framginge, att de bidrag, som
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Luleå Järnverks Aktiebolag, Luleå Träsliperiaktiebolag och
Luleå stad skulle lämna, eller resp. 250, 100, 100 och 450 kronor, tillhopa med inkomsterna för biljetter
till konserterna skulle täcka utgifterna, beräknade till 1,600 kronor; och hade motionären vidare föreslagit, att då inkomsten av konserterna vore lågt tilltagen, varför i gynnsamt fall ett överskott kunde
förväntas, uppstående överskott måtte överlämnas till Drätselkammaren för att användas tor anordnande
av ytterligare en eller flere musikveckor.
Drätselkammaren hade hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till motionen mot villkor att vid de
konserter, som vid musikveckan anordnas i Luleå kyrka och i Karlsvik, priset å biljett icke sättes högre
än till 25 öre.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för
ändamålet bevilja det begärda anslaget å 450 kronor på det av Drätselkammaren föreslagna villkor, med
föreskrift tillika, att medlen skulle uttaxeras.
§8.
Uti avgivet yttrande över en av Byggnadsnämnden hos Stadsfullmäktige gjord framställning om ett
anslag av 400 kronor för avvägning av Bergviksområdet, å vilket stadsplan är ifrågasatt att läggas, hade
Drätselkammaren, under erinran att anslag för ifrågavarande ändamål finnes upptaget under rubrik 5 k
i utgiftsstaten för innevarande år, tillstyrkt Byggnadsnämndens framställning.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja det begärda anslaget.
§9.
Sedan Drätselkammaren till Stadsfullmäktige inkommit med berättelse över Luleå vattenlednings och
vattenavlopps verksamhet under år 1915, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att lägga densamma till handlingarne.
§10.
Brandchefen hade i skrivelse till Drätselkammaren framhållit, att man-skapet vid Luleå fasta brandkår,
vilken fick sin nuvarande lönestat fastställd år 1907, vore den enda kategori av stadens lägre
befattningshavare, som icke kommit i åtnjutande av någon löneförbättring efter förenämnda år, varför
ock särskilt begynnelselönen för brandmanskapet visat sig för låg för att locka stadgade och för
brandtjänsten lämpliga personer att taga anställning vid kåren; och hade Brandchefen på grund därav
föreslagit, att Drätselkammaren ville söka utverka en tillfällig kontant löneförbättring för de ordinarie
brandmännen att utgå f. o. m. den l januari 1917 och tillsvidare med följande belopp:
l:sta året
45 kronor
2:dra „
50
,,
3:dje ,,
55
,,
4:de „
60
,,
5:te „
65
,,
Drätselkammaren, som ansett att löneförbättringen icke borde bliva endast tillfällig, hade beslutit att
med överlämnande av Brandchefens skrivelse till Stadsfullmäktige föreslå, att Fullmäktige ville lämna
bifall till Brandchefens förslag till ny lönestat för brandmanskapet vid Luleå fasta brandkår att träda i

tillämpning f. o. m. år 1917; och hade det ökade belopp, som denna lönereglering förorsakade, eller 770
kronor, upptagits i förslaget till utgiftsstat för år 1917.
Lönenämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till Drätselkammarens förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren och Lönenämnden föreslagit, på så sätt, att till ordinarie brandman från
och med år 1917 och tillsvidare kontant lön per månad måtte utgå med de belopp, som i Brandchefens
förslag här ovan angivits.
§11.
Sedan Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt, att arvodena för sjukvikarier vid folkskola
måtte från och med år 1917 sättas lika som för e. o. lärare och lärarinnor eller till 175 kronor i månaden
för folkskolelärare, Kr. 162:50 för folkskolelärarinna samt för sjukvikarier vid småskola till 100 kronor
för läsmånad i stället för nu utgående arvoden, 135 kronor för folkskolelärare, 125 kronor för
folkskolelärarinna samt 75 kronor för småskolelärarinna, vilka sistnämnda arvoden under nuvarande
förhållanden måste anses orimligt låga, hade Lönenämnden uti avgivet yttrande över denna
framställning tillstyrkt bifall till densamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Folkskolestyrelsens framställning.
§12.
Vaktmästaren vid Mjölkuddens skola läraren N. V. Nilsson hade, med hänsyn till att ytterligare ett
klassrum tillkommit, hos Folkskolestyrelsen hemställt om höjning av vaktmästarearvodet med 90 kronor
för år, räknat från den l januari 1917, samt om utbetalning till honom av ett extra arvode för en var av
månaderna september - december 1916 av 7 kronor 50 öre.
Folkskolestyrelsen hade överlämnat framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till
densamma, varefter jämväl Lönenämnden uti avgivet yttrande förordat bifall till begärda höjningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Folkskolestyrelsens förslag med föreskrift tillika, att erforderligt belopp skulle anskaffas genom
uttaxering.
§13.
Drätselkammaren och Lönenämnden hade uti avgivna yttranden tillstyrkt bifall till en av
föreståndarinnan vid Luleå elementarläroverk för flickor gjord anhållan, att Stadsfullmäktige måtte
bevilja ett extra anslag för år 1917 av 1,000 kronor att användas som tillfällig löneförbättring åt de vid
läroverket anställda lärarinnor på så sätt, att varje lärarinna med en tjänstgöring av minst 22 veckotimmar
erhölle ett dyrtidstillägg för år 1917 å 100 kronor.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att för angivet ändamål bevilja begärda
anslaget 1,000 kronor att anskaffas genom uttaxering.
§14.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet anmodat Stadsfullmäktiges ordförande att efter
Fattigvårdsstyrelsens hörande skyndsamt inhämta Stadsfullmäktiges yttrande över ett av Kungl.
Pensionsstyrelsen uppgjort förslag till lag angående kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag,
hade Fattigvårdsstyrelsen uti avgivet yttrande förklarat sig icke hava något att erinra mot förslaget; dock
hade Styrelsen uttalat önskvärdheten av att i lagen inrycktes den bestämmelsen, att handhavandet av
denna nya form av understödsverksamhet uppdroges åt fattigvårdsstyrelserna.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att förklara
sig ej hava någon erinran att göra mot förslaget ifråga.
§15.
Hos Stadsfullmäktige hade Joh. Wallgren m. fl. såsom representanter för kreatursägarne å Mjölkudden
anhållit, att Stadsfullmäktige måtte gå i författning om att tillgodose dem med tjänligt och berättigat
vederlag för de inskränkningar, som tid efter annan gjorts i det till mulbete ursprungligen avsedda
område på så sätt

att staden låter för utestängande av Nederluleå-kreatur anbringa jämförelsevis kortare stängsel å ömse
sidor om redan befintligt stängsel norr om Notvikens lägerplats;
att framställning må göras hos järnvägens distriktsförvaltning om att den öster om järnvägen belägna
strandremsan längs Gammelstadsviken, för vilken järnvägen ej f. n. synes ha någon nödig användning,
men vilken skulle lämna ett avsevärt tillskott till stadens alltför knappa mulbete, må tillsvidare för
sistnämnda ändamål upplåtas; samt
att så snart arrendetiden för Moritz- och Hermansängarne utgått, nämnda områden må upplåtas för
mulbetet.
Sedan Stadsingenjören uti avgivet yttrande framhållit bland annat beträffande upplåtelsen av Moritzoch Hermansängarne till mulbete, att ett bifall till ansökan i denna del skulle för staden utgöra en
minskning i dess inkomster, vilken minskning komme endast en del av dess innevånare till godo,
varjämte Hermansängen delvis är odlad, hade han emellertid föreslagit, att nedre delen av Moritzängen,
höslåttern, skulle för ändamålet upplåtas efter nuvarande arrendetidens utgång mot det att den borttagna
mulbetesavgiften återinfördes, men endast till ett belopp av l krona per år och kreatur, varvid
mulbetesinkomsten skulle ungefär motsvara den mistade arendeinkomsten.
Sedan i Drätselkammaren upplysts, att arrendeavgiften för Hermansängen utgår med 114 kronor per år
och för Moritzängen med 164 kronor samt att nyodling å Hermansängen pågått under flere år och
fortfarande pågår enligt avtal med arrendatorerna och att nyodling även är tilltänkt att bliva utförd å
Moritzängen, hade Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige föreslå
att stängsel uppsattes mot Nederluleå komministersboställe på det stycke, där sådant fattas, cirka 50
meter, för en kostnad av 100 kronor;
att stängsel uppsattes vid vägskälet mellan inhägnaderna om arméns mötesplats och landsvägen och
mellan denna och den väster om järnvägen belägna delen av Moritzängen för en kostnad av 100 kronor;
att framställning göres hos distriktsförvaltningen vid statens järnvägar, att den öster om järnvägen
belägna delen av verkstadsområdet tillsvidare måtte upplåtas till kreatursbete, i vilket fall ökningen av
mulbetet blir ej endast det nu av järnvägen inhägnade området, utan även hela stranden fram till
Moritzängen; samt
att då genom härovan föreslagna åtgärder, särskilt att göra hela östra sidan om järnvägen förbi
verkstadsområdet och fram till Moritzängen tillgängligt för mulbete, en avsevärd förbättring av
detsamma erhålles, förslaget om upplåtelse av Moritz- och Hermansängarne måtte avslås samt att i
samband därmed Stadsingenjörens förslag till återinförande av mulbetesavgiften icke måtte vinna
avseende
.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige
dels att bifalla de tre första punkterna i Drätselkammarens förslag här ovan;
dels att så snart arrendetiden för Moritzängen utgår upplåta detta område till mulbete emot en årlig
mulbetesavgift av 2 kronor för varje å stadens mark betande kreatur;
dels att anmoda Drätselkammaren att hos distriktsförvaltningen göra framställning om upplåtelse till
kreatursbete jämväl av det inhägnade om-rådet mellan landsvägen och verkstadsområdet vid Notviken.
§16.
Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag :
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 12 februari
1917.
§3.
Sedan den av Stadsfullmäktige den 18 maj 1916 med anledning av den inom staden rådande
bostadsbristen tillsatta kommittén inkommit med förslag till bildande av en kooperativ bostadsförening,
hade Stadsfullmäktige remitterat förslaget till Drätselkammaren.
Förslaget utmynnar i huvudsak i följande hemställan till Stadsfullmäktige:

att under förutsättning att en kooperativ bostadsförening bildas i samhället ingå såsom insatstecknare i
densamma med belopp motsvarande 15 % av anläggningskostnaderna, första gången med ett belopp av
25,000 kronor;
att överlämna såsom lån till bostadsföreningen 85,000 kronor eller återstoden av det lånebelopp staden
har att påräkna från pensionsförsäkringsfonden, mot i regel andra inteckningar i föreningens fastigheter
samt med amorteringsfrihet under de fem första åren;
att med fri tomträtt under 65 år överlåta till föreningen de 9 tomter under n:ris l—8 och 10 i Östermalm,
som äro upptagna i särskild av stadsingenjören Erik Kinnman upprättad skiss över kvarteret Syrenen;
att anslå 1,140 kronor 90 öre till tomternas nödtorvtiga planering;
att uppdraga åt Drätselkammaren att låta utföra nödiga arbeten med indragning av vatten- och
kloakledningar.
Förslaget avser vidare en bostadsförening, .så organiserad, att varje medlem, oberoende av insatser, har
en röst. För hela sitt bidrag skulle staden alltså endast hava en, högst två röster vid tillsättande av styrelse
och förtroenderåd. Kommittén förutsätter ändock som ovan framgår, att staden skall bidraga med
110,000 kronor jämte insatser från fattigvårdsstyrelsen, lämna 9 stycken tomter fritt och bekosta dessas
planering samt utföra nödiga arbeten med indragning av vatten- och kloakledningar. Endast det
sistnämnda arbetet torde draga en kostnad av 15,000 kronor, varförutom inledning av vatten till dessa
tomter fordrar en utsträckning av vatten- och avloppsledningsnätet för en kostnad av c:a 20,000 kronor,
således tillhopa c:a 35,000 kronor. En sådan anordning kan icke vara godtagbar av staden.
Bostadskommittén har icke gjort klart för sig, att en bostadsförening visserligen avser att bereda sina
medlemmar så billiga hyror som möjligt, men att detta ej får åstadkommas på kommunens direkta
bekostnad, utan att denna erhåller motsvarande fördel. Att staden alltså, därest den skall stödja en
bostadsförening i den utsträckning kommittén tänkt sig, bör få ett betydligt större inflytande i föreningen
än vad som förslaget avser, synes Drätselkammaren självfallet. Kommittén anför själv genom citat å
sidan 8 av sitt förslag, att man i Stockholm tänkt sig, att staden skulle få rätt stort inflytande i
bostadsföreningarna, varvid understödet åt dessa lämnas i form av borgen för de högre belägna lånen,
men de föreslagna stadgarna äro tydligen avsedda för bostadsföreningar, som ej alls åtnjuta något
understöd av det allmänna.
De av kommittén beräknade byggnadskostnaderna synas ock vara för låga. Under nuvarande
förhållanden torde 2,500 kronor pr eldstad på långt när icke vara tillräckligt. I kalkylerna ingå icke heller
några underhållskostnader för byggnaderna, ehuru sådana till avsevärd omfattning måste förekomma
utöver lägenheternas underhåll, som förutsattes verkställd av resp. bostadsinnehavare.
Byggnaderna torde vidare till typen böra bättre lämpas efter förhållandena här uppe samt erhålla ett
utseende, som passar in på stadsdelen och omgivningen i övrigt. De böra ock förses med mindre
grundyta och större höjd, färre men större fönster m. m.
Drätselkammaren, som samtidigt härmed föreslår Stadsfullmäktige att genom en kommunal
bostadsbyggnad råda bot för den rådande bostadsbristen, anser emellertid helt naturligt att stadens
bostadsfråga härmed ej blir löst. Tvärtom bör staden med intresse se uppkomsten av bostadsbolag eller
bostadsföreningar och även vara beredd att lämna bolaget resp. föreningen det stöd, som behöves för att
under nuvarande förhållanden få i gång produktionen av särskilt mindre bostadslägenheter.
I anslutning härtill får Drätselkammaren med remisshandlingarnes återställande föreslå att, då staden
under nu rådande förhållanden lämpligen bör taga initiativ till åstadkommande av ett sådant
byggnadsföretag, Stadsfullmäktige ville med avslag å det av kommittén framlagda förslag vidtaga
ågärder för erhållande av på ny utredning utarbetat förslag till bildande av ett bostadsaktiebolag,
alternativt en bostadsförening på sådana grunder, att staden erhåller ett mot sitt bidrag eller sina
prestationer svarande inflytande i företaget.
Den nya kommitté, som med anledning härav eventuellt kommer att av Stadsfullmäktige tillsättas, torde
vidare böra berättigas att utlysa tävlan för åstadkommande av några goda bostadstyper.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
Som ovan.
På Drätselkammarens vägnar:
A. Ljungberg.
K. H. Santesson.’

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med
bifall till Drätselkammarens förslag för den av Drätselkammaren begärda nya utredningen tillsätta en
kommitté av 5 personer samt till medlemmar i denna kommitté utse Stadskamreraren, verkmästaren J.
Bergling, redaktörerna A. Jonsson och G. Hammarlund samt inspektören A. Gullberg med
Stadskamreraren som sammankallande.
Detta beslut, i vad det avsåg Stadskamrerarens inval i kommittén, fattades efter votering med 13 röster
mot 10, vilka senare avgåvos för inval i hans ställe av telegrafingenjören A. H. R. Sjöstedt.
§17.
Enär Drätselkammaren icke ansett sig kunna tillstyrka bostadskommitténs förslag till bildande av en
bostadsförening, hade Kammaren, då det syntes vara en trängande nödvändighet att vidtaga åtgärder till
motverkande av den rådande bostadsbristen, beslutit att föreslå att genom uppförande av en kommunal
bostadsbyggnad söka bereda ett tillräckligt antal bostäder redan instundande höst.
Med anledning härav hade Drätselkammaren uppdragit åt stadsingenjören att inkomma med ritningar
och kostnadsförslag till uppförande av en sådan byggnad, alternativt ett 2-våningsträhus och en 3våningsbyggnad enligt s. k. effektivsystemet, båda om 18 lägenheter, därav B lägenheter om 2 rum och
kök samt 12 lägenheter om l rum och kök. Sedan stadsingenjören inkommit med alternativt upprättade
skissritningar och kostnadsförslag, hade Kammaren vid förnyad behandling av ärendet beslutit, att då
en byggnad, uppförd enligt effektivsystem enligt de framlagda kostnadsförslagen blir billigare såväl
beträffande anläggnings- som underhållskostnaderna, uppdraga åt stadsingenjören att uppgöra ritningar
och kostnadsförslag till uppförande av en bostadsbyggnad om 3 våningar och 18 lägenheter enligt s. k.
effektivsystem, med den ändring i förut bestämd plan, att hälften av lägenheterna skulle utgöras av 2
rum och kök och hälften av l rum och kök.
Till fullgörande av detta uppdrag hade stadsingenjören sedermera inkommit med fullständiga ritningar
och kostnadsförslag till uppförande av en 3-våningsbyggnad med 18 lägenheter, alternativt med 20
lägenheter, i vilket senare alternativ två av lägenheterna skulle förläggas till vindsvåningen, den ena
avseende en lägenhet om 3 rum och kök, den andra en lägenhet om l rum och kök; ock skulle enligt
kostnadsförslagen dessa byggnader draga en kostnad av 135,000 kronor respektive 145,000 kronor samt
en årlig underhållskostnad av respektive kr. 9,604: 50 och kr. 10,311: 50.
Vid företagen slutlig behandling av ärendet och sedan stadsingenjören upplyst, att ett under hand från
betongaktiebolaget Effektiv erhållet anbud å uppförande av väggar till byggnaden föranledde, att det
alternativa kostnadsförslaget å 145,000 kronor måste ökas till 147,000 kronor, hade Drätselkammaren
beslutit att hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att Fullmäktige ville besluta:
att låta för en beräknad kostnad av 147,000 kronor uppföra en kommunal bostadsbyggnad i huvudsaklig
överensstämmelse med närlagda facad- och planritningar alternativ 2 med den ändring i planen, att den
föreslagna vindslägenheten om 3 rum med kök omändras till en lägenhet om 2 rum med kök och ett
enkelrum.
att för erhållande av lämplig tomt för bostadsbyggnaden av mästerlotsen H. Sandberg inköpa tomten n:o
l i kvarteret Lejonet för ett pris av 3,500 kronor enligt anbud, samt
att förenämnda utgifter 150,500 kronor måtte få bestridas av lånemedel, varvid det belopp av 110,000
kronor, som Kungl. Pensionsstyrelsen beviljat staden såsom lån ur pensionsförsäkringsfonden för
tillgodoseende av behovet av smålägenheter, måtte få i första hand tagas i bruk.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla,
vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, med de ändringar och tillägg, att byggnadsbeloppet höjes med
3,000 kronor för anbringande av enkla balkonger för de större lägenheterna samt att Drätselkammaren
får i uppdrag att på lämpligaste sätt ombesörja byggnadens uppförande.
Efter Beredningsnämndens sammanträde hade Drätselkammaren inkommit med ett nytt protokoll i
ärendet, varav inhämtades, att sedan Stadsingenjören meddelat, dels att stegring skett å priserna för
takplåt och för geysirspisar, dels att efter erhållen upplysning puts å väggarne icke ingår i det av
aktiebolaget Effektiv lämnade anbud, vilket åstadkommer, att det förut upprättade kostnadsförslaget
icke är tillräckligt, utan måste på grund av förenämnda anledningar ökas med ett belopp av tillhopa
12,000 kronor, Drätselkammaren beslutit att med anmälan härom och med hänsyn till svårigheten att
under nuvarande ovissa förhållanden å byggnadsmarknaden på förhand beräkna byggnadskostnaden
föreslå Stadsfullmäktige att bemyndiga Drätselkammaren att låta verkställa uppförandet av det
kommunala bostadshuset till ett beräknat belopp av högst 165,000 kronor förutom utgiften för inköp av

tomt, men att, därest de anbud, som Kammaren med anledning av ett sådant beslut kommer att infordra
å arbetets utförande i dess helhet, skulle visa sig överstiga förutnämnda belopp, Kammaren icke äger att
gå i författning om byggnadens utförande utan att förut hava inhämtat Stadsfullmäktiges förnyade beslut
i saken.
I samband härmed hade Drätselkammaren uttalat, att den högre byggnadskostnad, som nu föreligger,
måste påfordra höjning av de förut beräknade hyresbeloppen för såväl lägenheterna om 2 rum och kök
som de å l rum och kök med ungefär 40 kronor per lägenhet.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige med alla avgivna röster
att bemyndiga Drätselkammaren att låta för en beräknad kostnad av högst 165,000 kronor uppföra en
kommunal bostadsbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med närlagda facad- och planritningar,
alternativ 2, med den ändring i planen, att den föreslagna vindslägenheten om tre rum med kök omändras
till en lägenhet om 2 rum med kök och ett enkelrum;
att därest de anbud, som Drätselkammaren med anledning av detta beslut kommer att infordra å arbetets
utförande i sin helhet, skulle visa sig överstiga förutnämnda belopp, Kammaren icke äger att gå i
författning om byggnadens utförande utan att först hava inhämtat Stadsfullmäktiges förnyade beslut i
saken;
att för erhållande av lämplig tomt för bostadsbyggnaden av mästerlotsen H. Sandberg inköpta tomten
n:o l i kvarteret Lejonet för ett pris av 3,500 kronor;
att förenämnda utgifter 168,500 kronor skola bestridas av lånemedlen, varvid det belopp av 110,000
kronor, som Kungl. Pensionsstyrelsen beviljat staden såsom lån ur pensionsförsäkringsfonden för
tillgodoseendet av behovet av smålägenheter, skola i första hand tagas i bruk.
§18.
Uti avgivet yttrande över en av Luleå stads livsmedelsnämnd hos Stadsfullmäktige gjord begäran, att ett
ytterligare belopp av 10,000 kronor måtte ställas till nämndens förfogande såsom rörelsekapital,
varigenom den av Stadsfullmäktige för ändamålet anvisade summan skulle uppgå till 30,000 kronor,
hade Drätselkammaren hemställt om bifall till framställningen.
Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden denna
livsmedelsnämndens framställning.
§19.
Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen återremitterat dess hos Fullmäktige gjorda framställning
om anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad med uppdrag att uppgöra nya
ritningar och kostnadsförslag, avseende ett bättre förräntande av det för byggnadens uppförande nödiga
kapitalet och ett bättre tillvaratagande av byggnadens utrymme, hade Hamndirektionen inkommit med
nya ritningar med tillhörande kostnadsförslag och räntabilitetsberäkning.
Sedan ärendet därpå av Stadsfullmäktige remitterats till Drätselkammaren, hade Stadsingenjören med
hänvisning till Drätselkammarens förut i ärendet avgivna yttrande av den 2 oktober 1916 framhållit, att
den förut påpekade orättvisan, att hyran för de mindre lägenheterna hålles oproportionerligt hög i
förhållande till de större lägenheterna fortfarande förefinnes i den av arkitekten J.Wikberg för detta nya
förslag uppsatta räntabilitetsberäkningen, om den ock i någon mån utjämnats, samt att särskilt i de större
lägenheterna utrymmet icke kan anses tillfyllestgörande tillvarataget, i det de genomskäras av en lång
korridor eller passage, och hade Stadsingenjören vidare påpekat, att användandet av s. k. effektivsystem
i byggnadens väggar i stället för sten antagligen skulle kunna nedbringa kostnaden med cirka 15,000 å
18,000 kronor.
Under erinran att Hamndirektionen i sin senaste framställning föreslagit, att därest ritningarne i princip
godkändes av Stadsfullmäktige, Hamndirektionen måtte beviljas ett anslag av 3,000 kronor för
anskaffande av fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivning för infordrande av anbud å
byggnadsentreprenaden, varefter frågan skulle definitivt föreläggas Stadsfullmäktige, hade
Drätselkammaren, som emellertid ansåg, att de av Stadsingenjören framhållna synpunkterna voro
berättigade, beslutit att för sin del tillstyrka bifall till Hamndirektionens nu gjorda framställning i
ärendet.
I samband härmed hade Drätselkammaren uttalat, att det vore av vikt, att fastställandet av hyror för resp.
lägenheter ägde rum med vederbörlig hänsyn till inom staden i allmänhet rådande hyrespriser och till de

löneförmåner, vilka utgå för vederbörande tjänstemän, varför Stadsfullmäktiges beslut i saken borde
inhämtas, innan hyrorna för lägenheterna ifråga definitivt bestämdes.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med
bifall till vad Drätselkammaren sålunda föreslagit bevilja Hamndirektionen begärda anslaget å 3,000
kronor till anskaffande av fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivning för byggnaden ifråga.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Styrelsens för Luleå arbetsstuga begäran om 300 kronors anslag för innevarande år;
2:o) B. A. Lundströms begäran om nedsättning av arrendet för en till honom upplåten tomtplats å
Mjölkudden;
3:o) Petter Johanssons begäran om avkortning av komnmnalutskylder;
4:o) Fröken Holms motion om åtgärders vidtagande för upplåtande av stadens jord för potatisodling.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, B. A. Hellsten, Sigrid Holm.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 23 februari 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Ullman, Wahlgren, Olsson och stadsingenjören.
§14.
Protokollen för den 18 januari och 9 februari 1917 föredrogos och justerades.
§15.
Hos byggnadsnämnden hade biografägaren C.V.Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingivna ritningar och tomtkarta till- och ombygga biografteatern å tomt n:o 3 i kvarteret Gripen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§16.
Hos byggnadsnämnden hade K.E.Wikholm och N.P.Boman anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk båtbyggnadsverkstad å tomt n:r 3 i kvarteret Laxen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnaden borttages,
då nämnden så påfordrade.
§17.
Hos byggnadsnämnden hade jägmästaren Carl Stenborg anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta tillbygga stora mangårdsbyggningen å tomt n:r 5 i kvarteret Höken.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§18.
Drätselkammaren hade för yttrande till nämnden överlämnat förslag till reglemente för
byggnadskontoret och instruktion för dess tjänstemän.
Efter föredragning härav beslutade nämnden uppskjuta ärendets behandling till ett kommande
sammanträde, enär de nu tjänstgörande ledamöterna Wahlgren och Olsson icke varit i tillfälle att taga
del av förslaget.

§19.
Konungens Befallningshavande i Norrbottens län hade i skrivelse den 16 oktober infordrat gemensamt
yttrande av byggnadsnämnden och brandnämnden ävensom av ledaren av brandväsendet över förslag
till stadga om hotell och pensionat.
Sedan brandchefen och stadsingenjören i ärendet avgivit gemensamt yttrande och förslag, hade
drätselkammarens tekniska nämnd beslutat upptaga förenämnda yttrande och förslag som sitt eget.
Efter föredragning härav beslutade nämnden som sitt yttrande i ärendet åberopa vad brandchefen,
stadsingenjören och drätselkammarens tekniska nämnd anfört.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 26 februari 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 26 sistlidne januari.
§2.
Antecknades att jägmästaren i Bodens revir på begäran meddelat, att de inkomster och utgifter för Luleå
stads skogar år 1916, vilka å jägmästareexpeditionen bokförts, utgjorde
Inkomster Kr. 929:10
Utgifter Kr. 7992:47
varför det belopp, Kungl. Domänstyrelsen förskotterat Luleå stad för år 1916, utgör 7063:37 kronor.
§3.
Sedan stadskamreraren begärt förslagspris å den ved, som Luleå stad fått levererad från egen skog
vintern 1915-1916, hade jägmästaren i skrivelse till drätselkammaren föreslagit följande priser
Kr. pr famn
31 2/3 skogsfamnar (108 kbf.) osorterad björkved
26:625 skogsfamnar (108 kbf.) prima barrved
24:138 5/6 skogsfamnar (108 kbf.) secunda barrved
20:Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att godkänna denna prissättning.
§4.
Sedan Maria Vahlström i skrivelse till drätselkammaren anhållit att resterande tomthyra av 10 kronor pr
år för en byggnad, stående i kvarteret Aspen i Östermalm, måtte på grund av familjens knappa
omständigheter av drätselkammaren avskrivas, beslutade nämnden på förslag av stadskamreraren att
med stöd av stadsfullmäktiges beslut den 30 augusti 1907, § 13, bevilja avkortning av å tomten löpande
hyra för åren 1915 och 1916, tillhopa 20 kronor.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för den 21 december 1916 för kännedom beträffande i §§ 4, 11 och 15 av protokollet
omförmälda ärenden.

§6.
Norrbottens läns livsmedelskommission hade i skrivelse till stadsfullmäktige framhållit olägenheten av,
att det i åtskilliga fall visat sig, att livsmedelsnämnderna icke förfogade över tillräckligt rörelsekapital,
vilket vid upprepade tillfällen förorsakat att, då de lokala nämndernas remisser för rekvirerade varor
fördröjts över hövan lång tid, länskommissionen blivit nödgad att för ernående av säker och snabb
leverans själv anskaffa erforderliga medel. Då emellertid länskommissionens rörelsekapital endast vore
avsett, att tillfälligtvis tagas i anspråk och då i regel för direkta inköp av varor, anmodade
länskommissionen stadsfullmäktige att tillse, att den organisation, som för stadens räkning handhar
livsmedelsfrågan, måtte beredas för ändamålet erforderliga kapital eller nödig kredit, för att
länskommissionen städse må kunna påräkna att rekvirerade varor prompt likvideras.
Vid föredragning av detta ärende, vilket stadsfullmäktige remitterat till drätselkammaren för yttrande,
antecknades först, att Luleå stads livsmedelsnämnd f.n. förfogade över ett rörelsekapital av 30000
kronor, samt att, när det visat sig behövligt för livsmedelsnämnden att tillfälligt förfoga över ytterligare
belopp, drätselkammaren i sakens intresse alltid omedelbart ställt fordrade medel till förfogande, oavsett
att det bestämda rörelsekapitalet därvid överskridits.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som under hand såväl hos länskommissionen som Luleå
stads livsmedelsnämnd resp. verkställande ledamot inhämtat, att de anmärkningar, som
länskommissionen i sin skrivelse till stadsfullmäktige riktat mot staden och dess livsmedelsnämnd icke
kunde av dem vitsordas, i det att Luleå stad alltid utan dröjsmål snabbt och promt ställt fordrade medel
till kommissionens disposition, att med remisshandlingens återställande hemställa att stadsfullmäktige
till svar ville meddela Norrbottens läns livsmedelskommission, att verkställd utredning visat, att de
anmärkningar, som kommissionen i sin skrivelse riktat mot Luleå stad i föreliggande avseende, icke
syntes vara berättigade.
§7.
Under åberopande av att på ett flertal platser i länet ersättning tillerkänts livsmedelsnämndens ledamöter
för deras arbete, hade Luleå stads livsmedelsnämnd i skrivelse till stadsfullmäktige hemställt, att
fullmäktige måtte ställa ett lämpligt mindre belopp till nämndens förfogande ur å nämndens affärsrörelse
uppkommet överskott till fördelning bland nämndens ledamöter för deras arbete under år 1916.
Sedan av skrivelsen inhämtats, att livsmedelsnämndens ställning den 31 december 1916 utvisar, att
tillgångarna utgöra Kr. 54695:89 och skulderna Kr. 47949:91, varför överskottet, sedan en osäker
fordran hos Statens Järnvägar för ett under transport förskämt fläskparti, Kr. 2637:08 avräknas, utgör
4108 kronor 90 öre, beslutade ekonominämnden att på så sätt tillstyrka bifall till den gjorda
framställningen, att stadsfullmäktige ville ställa 1000 kronor av förenämnda överskott till nämndens
förfogande till fördelning bland nämndens ledamöter för deras arbete under år 1916.
§8.
Magistraten hade i skrivelse till stadsfullmäktige meddelat att, sedan stadens livsmedelsnämnd erhållit
dess uppdrag att handhava regleringen inom staden av förbrukningen av brödsäd och mjöl, magistraten
med hänsyn till det vidlyftiga arbete, som även framdeles komme att bliva en följd av mjölregleringen,
till livsmedelsnämndens förfogande ställt dels en poliskonstapel dels ett av drätselkontoret
tillhandahållet rum, där jämväl telefon hade inrättats; och anhöll magistraten att stadsfullmäktige ville
bevilja anslag för täckande av de utgifter, som föranletts av telefons inrättande uti ifrågavarande
expeditionslokal.
Sedan vidare av skrivelsen inhämtats, att magistraten sedermera ämnade inkomma med uppgift å de
ytterligare anslag, som komme att bliva erforderliga till följd av distribueringen av brödkort, beslutade
ekonominämnden att med återställande av remitterade handlingar hos stadsfullmäktige hemställa om
bifall till den gjorda framställningen.
§9.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Olof Fridström hos fullmäktige gjord
anhållan att få honom för år 1915 påförda, men oguldna kommunalutskylder avkortade, beslutade

nämnden att remittera framställningen till stadsfogden med anhållan om yttrande jämte uppgift å de
kommunalutskylder, för vilka sökanden resterar.
§10.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitterat Folkhushållningskommissionens
länsfördelningsnämnds hos fullmäktige gjorda anhållan om kostnadsfri upplåtelse av erforderlig lokal
om 2 rum, beslutade nämnden att remittera ärendet till stadskamreraren för utredning.
§11.
Poliskonstapeln B.G.Jonsson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville göra
rättelse i det förhållandet att på honom vid utkallning till s.k. krigstjänstgöring dels tiden 15 april – 1
juni 1915 dels tiden 14 februari – 6 mars 1916 tillämpats samma lönebestämmelser, som
stadsfullmäktige den 4 november 1914 fastställde för stadens befattningshavare under då förekommande
mobilisering, trots det han såsom sergeant i arméns reserv endast under den förutnämnda mobiliseringen
uppburit en krigsavlöning av 225 kronor pr månad och därefter enbart sergeants arvode under vanlig
tjänstgöring, Kr. 123:90 pr månad, från vilket belopp borde räknas följande utgifter pr månad, nämligen
kost 50 kronor, ved och lyse 13:50 och underhåll av persedlar 15 kronor, tillhopa 78 kronor 50 öre,
varvid den återstående avlöningen utgjorde 48 kronor 40 öre.
Sedan antecknats, att Jonsson, som vid förutnämnda utkallningar till krigstjänstgöring uppburit full lön
av staden, men endast vid den första utkallningen den 15/4 – 1/6 1915 behövt hålla sig med vikarie, i
det att den senare krigstjänstgöringen fått utföras på semestertid, beslutade ekonominämnden, som
visserligen ansåg att den avlöning Jonsson beträffande den förstnämnda krigstjänstgöringen erhållit varit
otillräcklig, men att Jonsson, då detta förhållande berodde på att han vore anställd som sergeant i arméns
reserv samtidigt med det han tagit anställning hos staden som ordinarie poliskonstapel, själv borde
vidkännas sin förlust, att avslå den av Jonsson gjorda framställningen.
§12.
Brandchefen hade till drätselkammaren med yttrande översänt en av reservbrandkåren till
stadsfullmäktige ställd anhållan om ökade löneförmåner och fixerad ersättning i händelse av olycksfall.
Sedan drätselkammaren vid föredragning av ärendet den 9 oktober 1916 beslutat att remittera
reservkårens framställning till lönenämnden för yttrande, hade nu lönenämnden återställt handlingarna
i ärendet jämte utdrag av sitt protokoll för den 26 nästlidne oktober, däri lönenämnden efter att hava
refererat reservkårens begäran och brandchefens yttrande beslutar att tillstyrka bifall till reservkårens i
punkterna 1, 2 och 3 av skrivelsen gjorda hemställan med den ändring, att de ifrågasatta nya
bestämmelserna skulle tillämpas f.o.m. den 1 januari 1917 samt att övningarnas antal borde bestämmas
av brandchefen, vilka i alla fall icke få överstiga tolv pr år, samt att yrka avslag å reservkårens i
punkterna 4 och 5 gjorda framställning.
Efter anteckning vidare, att drätselkammaren i förslaget till utgiftsstat för innevarande år förslagsvis
under rubrik 14b upptagit 855 kronor för täckande av ifrågavarande ökade utgift, beslutade
ekonominämnden vid föredragning af ärendet att med överlämnande till stadsfullmäktige av
reservkårens skrivelse och övriga handlingar i saken för sin del hemställa om bifall till lönenämndens i
ärendet gjorda förslag.
§13.
Godkände ekonominämnden följande uppbördsterminer för kommunalutskylder för år 1916, nämligen
30 mars – 5 april, 1:sta uppbörden
14 – 20 juni, 2:dra uppbörden
10 – 15 september, 3:dje uppförden.
§14.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat herr Falks hos fullmäktige väckta motion
angående en del förändringar i epidemisjukhusets skötsel.
Sedan hälsovårdsnämnden till drätselkammaren överlämnat dels motionen dels ock ett av stadsläkaren
i ärendet avgivet yttrande jämte utdrag av sitt protokoll den 23 nästlidne januari, § 4, innefattande
fullständigt förslag i saken, beslutade ekonominämnden vid föredragning av ärendet att med

överlämnande till stadsfullmäktige av bekomna handlingar för sin del hemställa om bifall till
hälsovårdsnämndens i huvudsaklig anslutning till motionen upprättade förslag till nya bestämmelser för
epidemisjukhusets skötsel.
§15.
Beslutade ekonominämnden att bevilja ökning av hittills utgående accord för skurning och
dammtorkning av stadens ämbets- och tjänstelokaler i stadshuset jämte tillhörande korridor, trappa och
förstuga, att utgå f.o.m. 1 mars med 8 kronor pr gång.
Beträffande skurning av stadsfullmäktiges lokaler skulle samma accord gälla eller 10 kronor pr gång,
liksom för höst- och vårrengöring, i vilken ingår förutom rengöring av fönster och dessas ut- och
intagning fullständig rengöring av samtliga här nämnda lokaler, såväl väggar som dörr- och
fönsterpaneler samt möbler och övrigt, som förekommer i lokalerna, för vilket en ersättning av resp. 25
och 20 kronor fortfarande erhålles.
§16.
Föredrogs från magistraten inkommen avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 25 nästlidne
januari för kännedom i §§ 7, 8, 10, 11 och 17 av protokollet omförmälda ärenden; och beslutade
nämnden beträffande i § 17 af protokollet förtecknadt ärende att till Luleå stads livsmedelsnämnd
överlämna däri omnämnd skrivelse från Statens livsmedelskommission med underrättelse att Kungl.
Maj:t tilldelat Luleå stad ett statsbidrag å 10000 kronor av det utav Riksdagen beviljade anslag för
beredande av lindring i de mindre bemedlades villkor för vidtagande av i skrivelsen omförmälda
åtgärder.
§17.
Godkändes av stadskamreraren uppsatt skrivelse till fullmäktige i pensionsförsäkringsfonden med
redogörelse för blivande användning av fullmäktige Luleå stad beviljade lån å 110000 kronor jämte
förslag till lånevillkor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 februari 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Gullberg, fruarna Sundström, Bohlin och Johansson,
tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 31 januari 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Beslöt styrelsen att för hustru Lemons vård å fattiggården skulle debiteras 50 öre per dag.
§3.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för mars månad.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under februari, slutande å Kr. 651:75.
§5.

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 100 kronor.
§6.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 21 februari: Johan Enok Häggman
samt att följande utgått, nämligen
den 4 februari: Huld K.Lemon,
den 18 februari: Isal Aron Eklund (död),
den 25 februari: Isak Renström.
§7.
Diakonissans rapport över februari månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§8.
Föredrogs Kungl. Pensionsstyrelsens skrivelse angående bidrag till kostnaden för Elin Erikssons vård å
Norrbottens läns tuberkulossjukhus intill ett belopp av 300 kronor.
§9.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Otto Kauranen och Nanny Öhlund.
§10.
På därom gjord framställning beviljades fru Anna Berggren förhöjning i priset för levererad mjölk till
fattiggården till 19 ½ öre pr liter för oskummad mjölk och filmjölk samt 10 ½ öre för skummjölk.
§11.
Då det visat sig, att åtgången av mjöl och bröd vid fattiggården överstege den tillåtna kvantiteten, beslöt
styrelsen, att pannkakan på torsdagarna samt smöret och brödet på söndagskväll skulle indragas.
Vidare beslöt styrelsen, att kaffe med bröd till samtliga hjonen skulle serveras endast en gång om dagen
nämligen på morgonen, varemot de som sysselsattes med tyngre arbete, dessutom en gång på
förmiddagen eller eftermiddagen skulle erhålla kaffe eller 4 dl mjölk med rågbröd och smör.
§12.
På därom gjord framställning beviljades änkan Maria Bergström i Sundom förhöjning i
fosterbarnsarvodet för Nanny Lundström från 100 till 120 kronor per år f.o.m. den 1 januari 1917.
§13.
Till handlingarna lades:
Stadsfullmäktiges protokoll den 25/1 1917, § 3;
utslag i fattigvårdsmål rörande Josefina Rehnström;
utslag i fattigvårdsmål rörande Ingrid Charlotta Andersson; samt
utslag i fattigvårdsmål rörande Hildur Vestman.
§14.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Hulda Regina Persson.
§15.
Sedan elektriska belysningsledningar numera inletts i diakonissans bostad, beslöt styrelsen godkänna en
förhöjning i hyran med 5 kronor per kvartal.
§16.
Till betalning godkändes en räkning från elektriska aktiebolaget Fram å elektrisk armatur till
diakonissans bostad.
§17.
Avslogs en framställning från skomakaren Gustaf Ahlström-Liljedahl om erhållande av understöd.

§18.
Beslöt styrelsen tilldela änkan Hulda Maria Syrena Öhman ett hyresbidrag av 20 kronor per månad samt
en halv famn ved.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berglin
Alfr.Gullberg
Jenny Johansson”
Protokoll mars år 1917
”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 2 mars 1917.
Närvarande: herrar Santeson, Falk, Palm, Groth och Åhrström.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 1 februari 1917 förda protokollet.
§2.
I skrivelse till drätselkammaren hade eldaren vid stadshuset K.J.Andersson anhållit, att kammaren ville
tillerkänna honom rätt till fri elektrisk ström för belysning i bostaden.
I anledning härav hade drätselkammaren beslutat att med handlingarnas översändande till stadsf.
hemställa, att lönenämnden måtte avgiva yttrande i ärendet, varefter ärendet av fullmäktige vid
sammanträde den 26 mars 1915 remitterats till lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning av ansökningen jämte ett av stadskamreraren i ärendet avgivet yttrande beslutade
lönenämnden hos stadsf. hemställa, att Andersson som personlig förmån retroaktivt från tillträdandet av
befattningen som eldare vid stadshuset måtte tillerkännas fri elektrisk ström för sin bostad, beräknad
efter ett rum och kök.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.
Justeras
Å nämndens vägnar:
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 3 mars 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Ullman, Wahlgren och stadsingenjören.
§20.
Protokollet för den 23 februari 1917 föredrogs och justerades
§21.
Drätselkammaren hade för yttrande till nämnden remitterat förslag till reglemente för byggnadskontoret
jämte instruktion för dess tjänstemän.
Vid föredragning härav beslutade nämnden förklara sig icke hava något att erinra emot förslaget.
Denna paragraf förklarades genast justerad.

§22.
Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Palmgren & C:o anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul i kvarteret Ankan.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, under förutsättning att avtal om
markupplåtelse träffats med hamndirektionen samt med villkor, att skjulet borttoges, då nämnden så
påfordrade.
§23.
Hos byggnadsnämnden hade firma Larsson & Lind anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul i kvarteret Ankan.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, under förutsättning att avtal om
markupplåtelse träffats med hamndirektionen samt med villkor, att skjulet borttoges, då nämnden så
påfordrade.
§24.
Till stadsingenjören överlämnades för besvarande en skrivelse från byggnadsnämndens sekreterare i
Eskilstuna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 5 mars 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Nordin, Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Sedan Herr A.Burman hos Drätselkammaren anhållit att få köpa tomten N:o 5 i kvarteret Laken hade
Drätselkammaren, då denna tomt fölle inom gränslinjen för det område, som Stadsfullmäktige den 14
september 1911 och 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, anhållit om Hamndirektionens yttrande över framställningen.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att tillstyrka den ifrågasatta försäljningen.
§2.
Sedan N.O.Lundström & Co hos Drätselkammaren anhållit att få köpa tomten N:o 5 i kvarteret
Pelikanen, hade Drätselkammaren, då denna tomt fölle inom gränslinjen för det område, som
Stadsfullmäktige den 14 sept. 1911 och 26 mars 1916 beslutat skola reserveras till hamnens behov eller
endast efter Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, anhållit om Hamndirektionens yttrande över
framställningen, därvid Drätselkammaren påpekat att tomten N:o 5 i kv. Pelikanen vore avsedd för
tullhus varföre kammaren i stället föreslagit tomten N:o 7 i samma kvarter eller tomten N:o 5 i kvarteret
Ankan.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att tillstyrka försäljning av tomt N:o 7 i kvarteret
Pelikanen varemot beslöts att avstyrka försäljning av tomt N:o 5 i samma kvarter eller tomt N:o 5 i
kvarteret Ankan.
§3.
Larsson & Lind hade anhållit att få förhyra visst område å tomten N:o 5 i kvarteret Ankan och att där få
uppföra ett varuskjul i enlighet med framställningen bifogad ritning.

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att åt firman upplåta erforderligt område å berörda
tomt ävensom medgiva firman, att få så vitt Byggnadsnämnden icke hade något att erinra, få uppföra
det tilltänkta varuskjulet därstädes. Vidare uppdrogs åt Hamnmästaren att utstaka det område som
sålunda skulle upplåtas åt firman.
§4.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 mars 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Stadsingenjören, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 9 och 20 sistlidne februari.
§2.
Sedan drätselkammaren anhållit, att byggnadsnämnden ville inkomma med yttrande över det av
kammaren uppgjorda förslag till reglemente för byggnadskontoret jämte instruktion för dess tjänstemän,
hade byggnadsnämnden i inkommet protokollsutdrag förklarat sig icke hava något att erinra mot
förslagen.
Efter anteckning härav förklarade nämnden att med översändande av de nämnda förslagen till
stadsfullmäktige i skrivelse hos fullmäktige anhålla om godkännande av desamma jämte av de beslut,
som nämnden i ärendet fattat dels vid sammanträde den 29 nästlidne januari, §§ 2 och 3, dels vid
sammanträde den 9 sistlidne februari, § 3.
§3.
Sedan Kungl. Domänstyrelsen medgivit Luleå stad att å det s.k. Notviksskiftet av Luleå stads skog få
efter vederbörlig utsyning avverka högst 2000 kbm fast mått, vilken kubikmassa skulle i den mån
densamma kommer att uttagas av träd, som ingått ute avverkningsberäkningen, anses såsom ordinarie
avverkning och från densamma avräknas, men i övrigt betraktas såsom extra avverkning på sidan om
den fastställda hushållningsplanen, hade drätselkammaren vid sammanträde den 20 sistlidne februari
beslutat att begagna sig av förenämnda av Kungl. Domänstyrelsen medgivna avverkning å stadens skog,
dock endast för närvarande till ett belopp av 500 famnar, under förutsättning att den del av avverkningen,
som ingått i avverkningsberäkningen, och alltså vore att såsom ordinarie avverkning, måtte få avräknas
från densamma successivt under en period av 5 år.
Vid förnyad föredragning av ärendet beslutade nu Nämnden, sedan Jägmästaren i Bodens revir under
hand meddelat, att den av drätselkammaren uttalade önskan, att avräkningen av den del av avverkningen,
som vore att anse såsom ordinarie, måtte få avräknas å densamma successivt under en period av fem år,
kunde av revirförvaltaren tillmötesgås även om denna avverkning ökades till fulla beloppet eller 1000
skogsfamnar, att meddela Jägmästaren att Nämnden under sådana förhållanden beslutat sig för att
begagna sig av den av Domänstyrelsen medgivna avverkningen å s.k. Notviksskiftet till fullt belopp
eller 1000 skogsfamnar vedskog.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett av hamndirektionen till stadsfullmäktige
inlämnat förslag till kaj mellan stenpiren och östra båthamnen för en kostnad av 150 000 kronor.

I av drätselkammaren infordrat yttrande över förslaget hade stadsingenjören bland annat anfört, att brist
på kajplatser kunde avhjälpas dels genom tillbyggnad av nya kajer dels genom att medelst kajspår och
krananordningar underlätta fartygs in- och utlastningar och bortförandet av godset, så att plats fortare
beredes för nästa fartyg, vilka senare anordningar torde vara att föredraga, där de låta sig genomföras,
vartill kom att fartyg gärna besöka en hamn, i vilken uppehållet kan göras så kort som möjligt. Att under
sådana förhållanden bygga en, om ock ur andra synpunkter nödvändig kaj, till så pass hög
anläggningskostnad och utföra den av trä i vattenytan, ansåg stadsingenjören vara mindre välbetänkt, då
den kommer att betyda fortsättning eller tillökning till redan befintliga permanenta kajer, särskildt då
man för en ökning av högst 50 % kan utföra kajen av betong på träkistor eller helt av betong och
samtidigt undgå de eljest vart 15 á 20 år återkommande ombyggnaderna av kajens övre del.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som icke hade något att erinra mot nödig utvidgning
av stadens kajer och varuskjul, men anser, att i detta fall permanent byggnadssätt är att föredraga, att
med remisshandlingarnas återställande föreslå, att stadsfullmäktige ville uppdraga till hamndirektionen
att låta uppgöra ritningar och kostnadsförslag till uppförande av förenämnda kaj av permanent natur alt.
för 24 fots vatten eller 18 fots vatten.
§5.
Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen och drätselkammaren remitterat en framställning från
Fastighetsaktiebolaget Spiggen rörande förlikning i rättegången om det s.k. Oscarsvarv.
Sedan hamndirektionen den 21 sistlidne februari till drätselkammaren överlämnat handlingarna i ärendet
jämte till stadsfullmäktige ställt utdrag av dess protokoll för den 12 december 1916, beslutade nämnden
att uppdraga åt ledamöterna herrar Schultz och Brännström att uppsätta förslag till det av
stadsfullmäktige begärda yttrande.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna
1) C.Skarstedts skrivelse rörande det arbetsmanskap, som entreprenören för körning av jordfyllning till
vägbanken i Skurholmsfjärden använder i arbetet;
2) Avskrift av Kungl. Arméförvaltningens skrivelse till Kommendanten i Boden angående fastställda
ersättningsbelopp för framdragande av stadens högspänningsledning vid Notviken.
3) Städernas Allmänna Brandstodsbolags meddelande rörande ersättningsbeloppet för brandskada vid
eldsvåda den 28 nästlidne januari i stadshuset.
§7.
Sedan Folkskolestyrelsen i skrivelse till drätselkammaren anhållit om stadsingenjörens biträde för
uppgörande av kostnadsförslag till omändring av värmeledningen i östra skolhuset till lågtrycksånga
eller varmvatten, beslutade nämnden att härtill lämna bifall.
§8.
Målaremästaren J.A.Nilsson och Distriktslantmätaren L.Brännström hade inkommit med berättelse över
verkställd inventering av vattenverkets, gatuarbetenas, stadsbyggmästarens och brandkårens förråd, däri
de dels meddela att erforderliga rättelser och anmärkningar införts i resp. förteckningar dels ock föreslå
att det skrot, som ligger och skrymmer i de otillräckliga förrådslokalerna, måtte försäljas.
Sedan stadsingenjörens vidare meddelat, att tvenne kopparcisterner stodo utan användning i stadshusets
källarevåning, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppdraga till stadsingenjören att efter
utredning i vad mån i förråden befintliga skadade, odugliga eller obrukbara effekter m.m. böra försäljas,
infordra anbud å försäljning dels av dessa dels av förenämnda 2 st kopparcisterner; och skulle anbuden
underställas nämnden prövning.
§9.
Sedan magistraten i meddelat utslag i fråga om Elektr. A.B.:s Frams besvär över av drätselkammaren
den 9/8 1916 fattade beslut att anmoda Fram att till vederbörande återbetala för högt debiterat
dyrtidstillägg beslutat att besvären icke kunde föranleda åtgärd, i det drätselkammarens protokoll i saken
icke innefattade slutgiltigt beslut i densamma, beslutade nu nämnden att i anslutning till sitt beslut den

7 september 1916, § 24, överlämna handlingarna i ärendet till ledamoten herr Thurfjell för att i godo
söka förmå entreprenören att vidtaga rättelse i det anmärkta missförhållandet.
§10.
Godkändes av stadskassören J.O.Dahl gjord P.M. å de donationsjordsavgälder, som ägaren till
egendomarne Hagalund och Erikslund har att fortfarande erlägga till staden, sedan Luleå stad genom
köp förvärvat resp. 3 har 41,38 ar och 7 har 40,47 ar av dessa egendomar; och utgjorde avgälden resp.
kr. 1,92 och kr. 8,99 pr. år.
§11.
Antecknades rörande stadens förvärvande av mark å Mjölkudden för tillhandahållande till Statens
Järnvägar av område för bebyggande av egnahem, att lagfart meddelats av rådstuvurätten i Luleå dels å
den mark, som Luleå stad enligt köpebrev den 25 november 1915 köpt av J.O.Olsson, dels å den mark,
som staden enligt köpebrev den 8 december 1915 köpt av Sofia Carolina Linder, den senare dock med
undantag av 18,86 ar av vretan n:r 433, betr. vilken ansökan om lagfart blivit förklarad vilande.
§12.
Sedan stadsingenjören inkommit med arbetsbeskrivning till uppförandet av det kommunala
bostadshuset i kvarteret Lejonet, antecknades, att Betongaktiebolaget Effektiv redan inlämnat anbud å
de delar av byggnaden, som uppräknas under punkterna 2-7 i beskrivningen, vilket anbud gäller t.o.m.
den 20 innevarande mars.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att senast till den 17
innevarande mars infordra anbud å övriga delar av entreprenaden i följande avseenden, nämligen å var
för sig
de arbeten som ingå i den nu avlämnade arbetsbeskrivningen,
vatten- och avloppsledningar,
spislar och värmeledningar,
elektrisk belysning;
och skulle de arbeten, som enligt förenämnda ingå i arbetsbeskrivningen, utbjudas på entreprenad
medelst annonsering i lämpliga tidningar och beträffande övriga medelst infordrande under hand av
anbud från personer och firmor inom staden eller närmast belägna samhällen.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att med eget arbetsfolk utföra arbetet med
grävning av grund för byggnaden.
§13.
I skrivelse till drätselkammaren hade brandchefen föreslagit, att följande för provtjänstgöring vid
brandkåren antagna brandmän, Carl Cardell, Uno Karlsson och Harry Johansson måtte, sedan de nu
fullgjort föreskriven 3 månaders tjänstgöring, antagas till ordinarie brandmän vid Luleå stads brandkår
med tjänstetid, räknat f.o.m. den 1 december 1916.
Som Cardell förut haft ordinarie anställning vid större fast brandkår under 1 år och 8 månader samt
dessutom är fullt utbildad till hovslagare och hästsjukvårdare, hemställde brandchefen vidare att Cardell
måtte få tillgodoräkna sig 1 år av den förut innehavda anställningen och f.o.m. 1 mars uppflyttas i andra
lönegraden.
Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att i enlighet med brandchefens förslag antaga
förenämnda trenne personer f.o.m. innevarande månad till ordinarie brandmän vid Luleå brandkår med
rätt att räkna tjänstetid f.o.m. den 1 december 1916; och skulle Cardell på av brandchefen ovan anförda
skäl äga tillgodoräkna sig nio månader av den förut vid annan brandkår innehavda anställningen och i
enlighet härmed uppflyttas i 2:dra lönegrad f.o.m. innevarande mars månad.
§14.
Arbetslöshets- och hjälpkommittén hade i skrivelse till drätselkammaren med redogörelse för läget å
arbetslösheten inom staden anhållit att kammaren ville vidtaga åtgärder för igångsättande av arbeten
med stensprängning, makadamslagning för hand, tillverkning av nubbsten m.m.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera skrivelsen till stadsingenjören för
inkommande med yttrande och förslag.

§15.
Sedan fröken Holm i hos stadsfullmäktige väckt motion föreslagit, att fullmäktige måtte tillsätta en
komité, som får i uppdrag att efter det drätselkammaren lämnat upplysning, om vilken och hur stor areal
av stadens jord, som lämpligen kan användas för potatisodling, vidtaga åtgärder för denna jords odling,
anskaffande av gödselmedel och sädespotatis m.m. samt, därest det visar sig, att företaget kommer att
medföra utgifter från staden sida, inkomma till stadsfullmäktige med kostnadsförslag till detsamma,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till motionen.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att upprätta en förteckning över den till
odling dugliga mark, som staden själv f.n. disponerar över; dock torde de å förteckningen upptagna
markområden icke få tagas i användning av kommittén för än efter av drätselkammaren skedd prövning
i varje särskilt fall.
§16.
Drätselkammaren har under föregående år med anledning av då rådande acuta bostadsbrist med stöd av
stadsfullmäktiges beslut den 28 september 1916, § 17, i tre fall träffat sådant avtal med enskilda
fastighetsägare, att, sedan de förbundit sig att till viss tid hava verkställt inredning av ny lägenhet om 1
rum och kök, drätselkammaren å sin sida förbundit sig att i första hand ersätta inredningskostnaden av
lägenheten mot vederlag att få uppbära å lägenheten löpande hyra under så lång tid att stadens sålunda
förorsakade kostnad blir täckt, räknat efter en räntesats av 4,5 %.
Sedan en ny ansökan om drätselkammarens medverkan till inredning av en lägenhet av förenämnda
storlek inkommit, beslutade nu nämnden att, då det är antagligt att ytterligare ansökningar äro att
förvänta i detta hänseende, hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville ställa ett belopp av 10000
kronor till drätselkammarens förfogande för understödjande av produktionen av smålägenheter på
härovan föreslagna sätt.
§17.
Beslutade nämnden att uppskjuta behandlingen av en från Hanna Tjelldén till drätselkammaren
inkommen ansökan om stadens medverkan för inredning av en lägenhet om 1 rum och kök.
§18.
Sedan drätselkammaren den 1 juni 1909 jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 13 mars samma år till
J.P.Johansson på arrende under 30 år upplåtit i och för uppförande av en sommarbostad med nödiga
uthus del av vreten n:r 294 å Mjölkudden, i areal innehållande 1200 kv.meter, emot ett årligt arrende av
25 kronor, hade J.P.Johansson med drätselkammarens godkännande den 6/12 1910 överlåtit arrende på
ingenjören J.A.Forssgren.
I skrivelse till drätselkammaren hade nu Forssgren under framhållande bland annat att enligt av staden
senare upprättad plan över trafikleder å Mjölkudden, en av dessa trafikleder ginge just över detta av
honom arrenderade området, anhållit att han, då han under sådana förhållanden icke ansett sig kunna
inhägna eller tillgodogöra sig området, måtte befrias från arrendeavtalet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill besluta, att Forssgren befrias från
arrendet från och med den 1 juni 1916.
§19.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat A.B.Luleå Verkstäders skrivelse med anhållan
om påskyndande av behandlingen av bolagets framställning hos fullmäktige den 30 september 1915
angående ägobyte m.m., beslutade nämnden att bordlägga skrivelsen tills vidare.
§20.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Bodens Elektrisk aktiebolags begäran om viss
ersättning för lidna förluster vid utförande av elektrisk belysningsanläggning i Karlsviks
skolhusbyggnad, inhämtades vid föredragning av ärendet av handlingarna i saken, att Folkskolestyrelsen
vid sammanträde den 14 april 1916, § 7, på av skolbyggnadskommittén anförda skäl tillstyrkt hos
stadsfullmäktige att en ersättning av halva förlusten eller 250 kronor måtte beviljas.

Efter anteckning härav beslutade nämnden att med åberopande vad t.f. föreståndaren för
elektricitetsverket i bilagt yttrande anfört, för sin del tillstyrka bifall till Folkskolestyrelsens hemställan
i saken.
§21.
På förslag av stadsingenjören beslutade nämnden att bestämma priset pr. kwt, förbrukad ström till
pumpstationen till 4 öre, varvid kostnaden för vattenverket blir c:a 4000 kr. pr. år, därav 1000 kronor
beräknas för ränta och amortering å inre anläggningen i pumphuset.
§22.
Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades Elektr. A.B. Frams i skrivelse till drätselkammaren
gjorda begäran att f.o.m. den 15 innevarande mars få höja entreprenörspriserna med 30 % å
arbetslönerna och 10 % å materialen.
§ 23.
Beslutade nämnden att utan kallelse sammanträda den 19 innevarande mars kl. 5 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 8 mars 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Sundberg,
Thurfjell, J.A.Nilsson och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades kammaren protokoll för den 12 sistlidne februari.
§2.
Sedan ansökningarna till maskinistbefattningen i stadshuset blivit beträffande de tre sökande, som
tekniska nämnden uppsatt på förslag, kompletterade med läkarebetyg och tjänstgöringsbetyg från sist
innehavd tjänst, beslutade nu drätselkammaren att till maskinist i stadshuset utse övermaskinisten
C.A.Röstlund, Stugsund, f.o.m. den 1 nästkommande april.
§3.
Magistraten hade i skrivelse anhållit om ett uttalande från drätselkammaren, huruvida drätselkammaren
anser, att med hänsyn till de göromål, som åligga stadskassören, hinder möter för stadskassören J.O.Dahl
att tills vidare uppehålla den borgerliga rådmansbefattningen, som till följd av rådmannen Herman
Örtblads sjukdom måste upprätthållas genom vikarie.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att uttala att kammaren anser att hinder möter
för stadskassören Dahl att åtaga sig förenämnda förordnande.
§4.
Källarmästarne Edberg hade uti skrivelse till drätselkammaren framhållit, att, sedan de i skrivelser till
kammaren den 25 april och 31 maj 1916 gjort framställan om nedsättning av hyran för av dem förhyrda
lokaler i stadshuset, drätselkammaren medelst beslut den 6 maj och 30 juni samma år avslagit dessa
framställningar, men att därefter bland annat genom kungl. kungörelsen den 3 november 1916 och
kungl. kontrollstyrelsens skrivelse den 20 december 1916 sådana avsevärda inskränkningar i

detaljhandeln med brännvin ägt rum, att de skäl, drätselkammaren i sina svar å föregående
framställningar andragit, icke längre borde kunna vidhållas.
Med åberopande vidare av vad de i sina förenämnda skrivelser till drätselkammaren i detta ärende anfört
och då § 5 av det mellan drätselkammaren och källarmästarne Edberg den 12 november 1915 upprättade
kontrakt lämnar dem rätt till erhållande av nedsättning i hyresbeloppet under de förutsättningar, som
inträffat, hade herrarne Edberg hemställt om nedsättning av hyran för år 1916 till skäligt belopp samt
för år 1917 till en hyressumma av 10000 kronor; och skulle de, därest drätselkammaren icke ville gå in
på denna framställan med stöd av berörda paragraf av kontraktet påkalla skiljedom för tvistens
avgörande.
Drätselkammaren, som visserligen ville medgiva att sådana förhållanden f.o.m. den 16 november inträtt,
som giva källarmästarne rätt till nedsättning av hyresbeloppet, men tillika ansåg att, förutom det, att den
begärda nedsättningen av hyresbeloppet icke kunde inträda förrän f.o.m. nämnda dag, den av
källarmästarne Edberg fordrade nedsättningen av hyran vara för hög, beslutade vid sammanträde den 15
nästlidne januari att uppdraga till tvenne av sina ledamöter, nämligen kassören A.Nilsson och direktören
C.G.Lindgren att träda i underhandling med källarmästarne Edberg för att om möjligt få en godvillig
överenskommelse till stånd dels beträffande nedsättningen av hyresbeloppet och dels beträffande tiden
för nedsättningen.
Vid föredragning av ärendet meddelade nu herrar Lindgren och Nilsson att, de, då källarmästarne Edberg
vid förda underhandlingar icke kunnat framlägga fullt klara siffror och grunder för begärd ersättning av
hyran, utan endast lämnat en del uppgifter, stödjande sig på beräkningar, erbjudit herrarne Edberg att
hos drätselkammaren förorda en nedsättning av hyran av 4000 kronor pr. år, räknat från den dag i
november månad förra året, då restriktionerna togo sin början, men att herrarne Edberg förkastat detta
förslag såsom oantagligt från deras sida.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att med hänsyn till de förhållanden, som de
förutnämnda restriktionerna medfört, förklara sig villiga att nedsätta hyresbeloppet för stadshotellet med
4000 kronor till 12000 kronor pr. år från och med den 16 november 1916; och kommer drätselkammaren
därest herrarne Edberg avslå detta erbjudande, taga i övervägande huruvida icke kontraktet bör från
stadens sida uppsägas.
§5.
Vid föredragning av från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 25 nästlidne
januari, § 3, däri fullmäktige bland annat beslutat, att med godkännande av lokomotivföraren
A.A.Wahlströms avsägelse i hans ställe till suppleant i drätselkammaren utse tågmästaren C.A.Wikén,
beslutade drätselkammaren att Wikén skulle tillhöra kammarens tekniska nämnd.
§6.
F.A.Pettersson m.fl. åkare, vilka under år 1916 utförs körslor för staden hade i skrivelse till
drätselkammaren anhållit, att kammaren ville bevilja dem dyrtidstillägg eller familjeunderstöd under
samma grunder, som arbetarne erhållit.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, sedan stadsingenjören i yttrande över
ansökningen meddelat att åkarnes accordspriser flere gånger blivit höjda, att avslå framställningen; och
skulle stadsingenjören bemyndigas att, som så behövdes företaga ytterligare höjning av accordet.
§7.
Petter Johansson i Mjölkudden hade i skrivelse till drätselkammaren med framhållande att hand under
den del av 1916, som han hade tillgång till häst, utfört diverse körslor vid stadens gator och därefter
arbetat vid stadens stenkross, anhållit om erhållande av dyrtidstillägg.
Sedan stadsingenjören meddelat, att sökandens arbetstid vid krossen utgjorde c:a 4 månader, beslutade
drätselkammaren att avslå framställningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 9 mars 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, H.Hultström, V.Oskarsson, D.Andersson,
B.A.Hellsten, O.Olsson, O.E.Wester och G.Landström samt undertecknad sekreterare.
§1.
Till justeringsmän utsågos hrr V.Oskarsson och B.A.Hellsten.
§2.
Av folkskolläraren A.Forsén med stöd av läkarebetyg gjord ansökan om tjänstledighet på grund av
sjukdom under en månad som den 20 sistl. februari blev av folkskolestyrelsen bifallen.
§3.
Överläraren meddelade, att folkskolläraren A.Forsén tjänst under tiden 21 febr – 3 mars uppehållits av
småskollärarinnan Berta Carlsson samt från sistnämnda dag av pens. Folkskollärarinnan Maria
Åhrström. Folkskolestyrelsen godkände denna anordning och förordade fröken Åhrström att tills vidare
under hr Forséns tjänstledighet uppehålla dennes tjänst.
§4.
Distriktslantmätaren Gustav H.Högström hade till folkskolestyrelsen insänt till Kungl.
Folkskolöverstyrelsen ställd ansökan om sådant understöd för småskollärarinnan Ellen Wingård, som
omförmäles i Kungl. Kungörelsen den 23 sept. 1916.
Folkskolestyrelsen beslöt att med översändande av handlingarna hos Kungl. Folkskolöverstyrelsen
förorda bifall till ansökningen.
§5.
Genom överläraren framfördes till folkskolestyrelsen såsom barnavårdsnämnd av modern till gossen
Johan Delias Severin Olsson (Karlsson), född den 30/3 1906, gjorda framställning, att nämnda gosse
måtte genom barnavårdsnämndens försorg utackorderas i enskilt hem på landet.
Sedan upplyst blivit, att gossen vid flera tillfällen gjort sig skyldig till snatteri, och med stöd av skriftligt
utlåtande från hans lärare beslöt folkskolestyrelsen låta skilja nämnda gosse från hemmet och
utackordera honom i enskilt hem på landet.
§6.
Ordföranden anmälde, att han erhållit meddelande om att det fosterhem, där gossen Ejnar Sjörling
senaste tiden varit utackorderad, ej kunde anses lämpligt, samt att gossen av fadren tagits därifrån och
för närvarande vistades i sitt hem i staden. Ordf. och överläraren erhöllo i uppdrag att anskaffa annat
fosterhem.
§7.
Folkskolestyrelsen beslöt låta inköpa 2 st sylar och 70 par gymnastikskor, de senare avsedda för
Karlsviks och Mjölkuddens skolor.
§8.
Till folkskolestyrelsen anmäldes, att skolbadet stängts för en månad från den 26 febr. samt att en vägg i
skolbadets lokaler reparerats för en ungefärlig kostnad av 75 kr. Styrelsen godkände båda dessa åtgärder.
§9.
Av småskollärarinnan Selma Berglund med stöd av läkarebetyg gjord ansökan om tjänstledighet på
grund av sjukdom under en månad fr.o.m. den 7 innevarande mars blev av folkskolestyrelsen bifallen.

§10.
Folkskolestyrelsen förordnade småskollärarinnan Hanna Granström att under fröken Selma Berglunds
tjänstledighet uppehålla dennes tjänst.
§11.
Vik. folkskolläraren Emil Viklund, som från innevarande termins början som vikarie uppehållit en
vakant lärarebefattning vid Luleå folkskolor, hade hos folkskolestyrelsen anhållit om
tjänstgöringsbetyg; och beslöt folkskolestyrelsen vitsorda, att hr Viklund under sin tjänstgöring visat
Berömlig
Undervisningsskicklighet;
Berömligt
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran;
Berömligt
Nit, samt
att han fört en hedrande vandel.
§12.
Kungl. Folkskolöverstyrelsen hade i skrivelse den 15 sistl. februari anmodat folkskolestyrelsen, att från
den 1 nästkommande maj inkomma med yttrande över av Stockholms folkskoledirektion gjord
framställning om vidtagande av åtgärder, som kunde vara ägnade att förebygga menliga verkningar av
biografväsendet och främja syftet att göra biografföreställningarna till för ungdomens uppfostrande och
bildande nöjen.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt ordföranden och sekreteraren att å styrelsens vägnar avgiva det sålunda
begärda utlåtandet.
§13.
Överläraren anmälde, att gossen Karl Vesterberg under en längre tid periodvis skolkat från skolan, och
beslöt styrelsen lämna överläraren i uppdrag att vidtaga de åtgärder, som kunna anses erforderliga.
§14.
Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt ordföranden och överläraren att besöka de fosterhem, där
barnavårdsnämndens skyddslingar äro utackorderade; och skulle kostnaden för dessa inspektioner
bestridas av till barnavårdsnämndens verksamhet anslagna medel.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
B.A.Hellsten

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 mars 1917.
Närvarande: Hrr. Burström, Falk, Nordlander, Olsson och Hamnmästaren.
§1.
Justerades protokollen från Direktionens sammanträden 13/2 och 5/3 d.å.
§2.
Bestämdes tiden för Direktionens sammanträden under innevarande år till kl. 7 e.m.
§3.
Med anledning av skriftlig förfrågan från grosshandlare A.Burman huruvida och till vilket pris hamnens
båda träpråmar vore till salu, beslutade Direktionen, sedan Hamnmästaren förklarat att de för hamnens
ändamål icke vidare komme till användning, att genom annons i ortstidningarne utbjuda dem till
försäljning.

§4.
Utanordnades kr. 2000:-, utgörande av Stadsfullmäktige utfäst bidrag till utredning av fråga om åtgärder
för underlättande av vintertrafiken på de norrländske hamnarne.
§5.
Hamnmästaren hade i skrivelse begärt att från den 1 nästkommande maj, då han innehaft
hamnmästaretjänsten i fem år, komma i åtnjutande av det ålderstillägg av 500 kronor, vilket
Stadsfullmäktige den 10/10 – 1912 beslutat att Hamnmästaren skulle äga att uppbära efter fem års
tjänstgöring.
Vid behandling av ärendet beslutade Direktionen, med tillstyrkan om bifall, översända framställningen
till Stadsfullmäktige.
§6.
En till Svenska Hamnförbundet ansluten förvaltning hade, under framhållande av att många hamnar på
grund av krisen fått vidkännas avsevärda inkomstminskningar, samtidigt som deras omkostnader ej
oväsentligt ökats, hemställt huruvida Förbundet ville taga initiativ till en gemensam framställning från
hamnarnes sida om provisorisk taxeförhöjning.
Arbetsutskottet hade därefter beslutat utröna huruvida hos de olika hamnförvaltningarne allmännare
intresse förefinnes för frågans upptagande till behandling å en konferens i Stockholm med ombud för
vederbörande förvaltningar.
Vid ärendets behandling beslutade Direktionen, som ansåg skäl föreligga för en provisorisk
taxeförhöjning, tillstyrka hållandet av konferensen och genom ombud deltaga däri. Protokollet
förklarades i denna del omedelbart justerat.
§7.
Med anledning av förfrågan från Svenska Industrikommissionens Arbetsutskott angående stadens behov
av såpa hade drätselkontoret, i och för rekvisitionens omedelbara insändande, begärt uppgift å för
hamnen erforderlig mängd.
Direktionen beslutade genom drätselkontoret rekvirera 300 kg. till ett pris av 1:25 pr kilo, inkl. fritt
emballage.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§8.
Hamnmästaren hade i skrivelse, under framhållande av att områdena i fyllnaden i Åmansgrubban
behövas för tillfälliga upplag så länge kriget pågår, och att staden åtnjuter skälig hyresersättning för
desamma, hemställt att iordningställandet av Södra Strand- och Skomakaregatan måtte, efter anmälan
hos Stadsfullmäktige om anledningen till uppskovet, tills vidare få anstå, och att för ändamålet anslagna
medel balanseras i Hamndirektionens stat.
Direktionen beslutade bifalla framställningen.
§9.
Aktiebolaget Luleå Kol- och Materialaffär hade hemställt att vid första öppet vatten få hyra stadens
mudderverk och pråmar för uppmuddring intill 20 fot vid bolagets kaj.
Ärendet hade remitterats till Hamnmästaren, vilken föreslagit uthyrning av mudderverket och tvenne
avföringspråmar fullt rustade vid första öppet vatten under högst 8 dagars tid, mot en avgift av 15 kronor
pr arbetestimme under det att bolaget håller för driften nödigt bränsle.
Direktionen beslutade uthyra mudderverk och tvenne avföringspråmar på av Hamnmästaren angivna
villkor.
§10.
Vid föregående sammanträde bordlagda, från Stadsfullmäktige remitterade motion om beviljande av
dyrtidstillägg åt arbetare, som arbetat i stadens arbeten minst 2 månader under år 1916 upptogs till
behandling.

Hamnmästaren hade inkommit med uppgifter, dels över arbetare, som under åren 1915-16 varit anställda
vid hamnen, jämte deras anställningstid, och dels över arbetare, som under år 1916 arbetat vid hamnen
över 2 månader och därvid åtnjutit timlön för minst 500 timmar.
Sedan det antecknats; att i hamnens tjänst icke finnas några fast anställda arbetare, som uppbära avlöning
i forma av timpenning, och således ingen, som kommer i åtnjutande av det dyrtidstillägg, vilket
Stadsfullmäktige i sina beslut den 21 dec. 1916 och den 25 jan. d.å. tillerkänt vissa, hos staden fast
anställda arbetare, beslutade Direktionen hos Stadsfullmäktige hemställa att i vad hamnens arbetare
avser förenämnda motion bifalles sålunda, att de arbetare, som varit sysselsatta i hamnens arbeten över
2 månader under år 1916 och därvid åtnjutit avlöning i form av timpenning för minst 500 timmar, skola
äga uppbära ett dyrtidstillägg av 10 öre för varje arbetstimme. För hamnens del skulle detta dyrtidstillägg
uppgå till ett belopp av kr. 5593:40, vilket, om förslaget bifalles, Direktionen hemställer böra utgå av
tillgängliga medel.
Vidare beslutade Direktionen att från och med nästa veckoavlöning höja timpenningen för hamnens
arbetare med 10 öre, således, att timlönen för en grovarbetare tills vidare skall utgå med 60 öre.
Direktionen anser en efter rådande förhållanden skäligen avvägd höjning av timpenningen av flera skäl
svara den lämpligaste formen för dyrtidstillägg, ej minst därför att alla mot timpenning anställda arbetare
i lika proportion bliva delaktiga därav. Annan form av dyrtidstillägg för hamnens mot timpenning
anställda arbetare kommer Direktionen icke att för innevarande år tillstyrka.
§11.
Sedan Hamnmästarens yttrande över Svanö Aktiebolags framställning om tillstånd att i enlighet med
densamma bifogad karta anordna förvaringsbom för timmer, och att nedlägga sänkstöd för bommens
fasthållande, inkommit och därav framgår att anordningen icke bliver till hinder för sjöfarten, beslutade
Direktionen bifalla framställningen, med skyldighet dock för bolaget att, när Direktionen så påfordrar,
omedelbart draga försorg om inrättningens bortskaffande.
§12.
Aktiebolaget Palmgren & Cos framställning om att få hyra upplagsplats å Pontusudden remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§13.
Hamnmästarens kassarapport för februari månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarne.
§14.
Sedan ingenjören R.Bergman anmält lyftkranen färdig till avsyning, utsåg Direktionen
telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt att förrätta sådan avsyning.
Direktionen beslutades vidare utbetala ingenjör Bergmans resterande tillgodohavande kr. 1960:- så snart
avsyningsbeviset, vari anläggningen godkänts, inkommit.
§15.
Utsågos telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt och hamnmästaren K.Hj.Falkland att upprätta och inkomma
med förslag till ny taxa för hamnens lyftkran.
§16.
Beslutades att hos Statens Industrikommissions Arbetsutskott göra framställning om utbekommandet av
2 fat linolja för hamnens behov.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§17.
Uppdrogs åt arkitekten J.Wikberg att uppgöra konstruktionsritning och utarbeta arbetsprogram jämte
approximativt kostnadsförslag för den planerade hamnförvaltningsbyggnaden, i enlighet med av honom
senast uppgjord eskissritning.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.

§18.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ovan
In fidem:
Karl.Hj.Falkland
Justerat d. 10/8 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 14 mars 1917.
Närvarande: Ordf. hr Åhrström, hrr K.H.Hultström, O.E.Wester, fröken Märta Bucht samt undertecknad
sekr.
§1.
På därom framställda ansökningar beslöt nämnden utdela så lydande tjänstgöringsbetyg:
För e.o. folkskolläraren E.A.Brännström:
Undervisningsskicklighet
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
leda ungdomens uppfostran
Nit
Vandel

Med utmärkt beröm godkänd;
Berömlig;
Berömligt;
Hedrande.

För e.o. folkskollärarinnan Elin Bohlin:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc
Nit
Vandel

Berömlig;
Berömlig;
Berömligt;
Hedrande.

För e.o. folkskollärarinnan Signe Flodin:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc
Nit
Vandel

Med utmärkt beröm godkänd;
Med utmärkt beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

För vik. folkskolläraren G.Furtenback:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc
Nit
Vandel

Med nöje godkänd;
Med beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

§2.
Av lärarekåren framlagt förslag till inköp av undervisningsmateriel för en summa v 589,89 kr blev av
nämnden godkänt.
Dag som ovan
Oskar Åhrström
/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 15 mars 1917.
Närvarande: herrar Santeson, Groth, Åhrström och Falk.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 2 mars 1917 förda protokoll.
§2.
Vid sammanträde den 25 januari 1917 hade stadsfullmäktige till lönenämnden för yttrande remitterat en
av stadens siffergranskare kassören W.Sahlin till stadsfullmäktige ingiven hemställan om förhöjning av
det honom tillkommande arvodet från 800 kr till 1000 kr.
Det antecknades, att stadsfullmäktige genom beslut den 11 september 1913 uppå därom av kassören
Sahlin gjord framställning höjt det till honom utgående arvodet från 500 kr till 800 kr att tillämpas från
och med år 1914 med bestämmelse tillika, att löneförhöjningen skulle betraktas såsom personlig för den
nuvarande innehavaren av befattningen.
Efter antecknande härav beslöt lönenämnden hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till kassören Sahlins
framställning samt tillika hemställa, att, därest framställningen av fullmäktige bifölles, bestämmelsen
om arvodesförhöjningens personliga karaktär måtte bibehållas.
§3.
I skrivelse till stadsfullmäktige hade förre maskinisten vid stadshuset A.Westerlund anhållit, att det till
stadens befattningshavare för år 1916 utgående dyrtidstillägget, måtte utgå jämväl till Westerlund för
den tid av nämnda år, han innehaft befattningen ifråga.
Ärendet hade av stadsfullmäktige vid sammanträdet den 25 januari 1917 remitterats till lönenämnden
för yttrande.
Vid föredragning av ärendet jämte av stadsingenjören däröver avgivet yttrande beslöt lönenämnden på
av stadsingenjören anförda skäl avstyrka bifall till ansökningen.
§4.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige den 7 november 1916, som till magistraten ingivits och av magistraten
med eget yttrande överlämnats till stadsfullmäktige, hade polisöverkonstapeln E.Strandell anhållit, att
från och med den 1 februari 1917 hamna i åtnjutande av ett första ålderstillägg å 250 kr per år.
Magistraten hade uti yttrande den 27 december 1916, ansett sig icke böra avstyrka ansökningen.
Vid sammanträde den 25 januari 1917 hade fullmäktige remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande.
Det antecknades, att enligt det för stadens befattningshavare år 1912 fastställda lönereglemente skulle
uppflyttning till högre lönegrad ske först med ingången av kalenderåret näst efter det, under vilket
erforderligt antal tjänsteår uppnåtts.
Vid prövning av ansökningen fann lönenämnden, som visserligen ansåg billighetsskäl tala för bifall till
ansökningen, sig likväl icke kunna tillstyrka bifall till densamma, vid det förhållande, att tydliga
bestämmelser i motsatt riktning givits i ovannämnda reglemente.
§5.
Sedan stadsf. till lönenämnden remitterat en av Herr Falk hus fullm väckt motion om dyrtidstillägg åt
arbetare, som arbetat i stadens arbeten minst två månader år 1916, beslöt nämnden vid föredragning av
ärendet bordlägga detsamma till nästa sammanträde; och skulle handlingarna i ärendet cirkulera bland
lönenämndens ledamöter.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.
Justeras
Å nämndens vägnar
K.H.Santesson.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19 mars 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter. Stadsingenjören, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 5 innevarande mars.
§2.
Sedan stadsingenjören i enlighet med drätselkammarens uppdrag den 9 sistlidne februari, § 3, medelst
införande av annons i lämpliga facktidskrifter och tidningar kungjort befattningarna som andre ingenjör,
verkmästare och arbetsinspektor vid byggnadskontoret ledig till ansökning, hade resp. 8, 14 och 5
ansökningar inkommit inom den föreskrivna ansökningstiden samt efter densamma 3:ne ansökningar
till resp. 2:dre ingenjörsbefattningen och arbetsinspektorstjänsten, vilka samtliga sökanden upptagas å
bilagda förteckningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden först att taga även de för sent inkomna ansökningarna
under prövning.
För egen del beslutade nämnden därefter att efter prövning av de sökandes kompetens och lämplighet
för de respektive befattningarna på förslag uppsätta
till andre ingenjörsbefattningen
1) Arthur Mårtensson, Borlänge;
2) Vilh.Hansson, Luleå;
3) Henrik F.Arvidsson, Skärsätra;
4) Elis J.Möller, Boden,
med förord för den i tredje rummet satte byggnadsingenjören Henrik F.Arvidsson samt
till befattningen som verkmästare vid elektricitetsverket
1) H.Andersson, Luleå;
2) Olle Kjellgren, Kristianstad;
3) Thorwald Diné, Älvkarlsö,
Varjämte nämnden beslutade att hos stadsfullmäktige förorda den i första rummet uppförde t.f.
verkmästaren vid Luleå elektricitetsverk H.Andersson till befattningens erhållande.
Nämnden beslutade vidare att uppskjuta ärendet vad beträffar förslag till besättande av
arbetsinspektorsbefattningen i avvaktan på viss komplettering av ansökningshandlingarne.
Stadsingenjören anhöll om att få till protokollet antecknat att han för sin del förordat ingenjören
Wilh.Hansson, vilken f.n. tjänstgör som ingenjörsbiträde å stadsingenjörskontoret, härstädes, till
erhållande av andre ingenjörsbefattningen.
§3.
Sedan stadsingenjören infordrat anbud å uppförande av det kommunala bostadshuset i de delar, som
nämnden angivit i sitt protokoll för den 5 innevarande mars, § 12, föredrogs nu protokoll, fört över
öppnandet av de före anbudstidens utgång inkomna anbuden jämte en av stadsingenjören upprättad tablå
över de anbud, han ansett böra antagas; och uppgick enligt denna tablå den totala byggnadskostnaden
till 200000 kronor.
Efter föredragning vidare av Kungl. förordningen angående statsbidrag till uppförande av bostadshus
med smålägenheter och en cirkulärskrivelse från Kommunala Centralbyrån i saken, beslutade nämnden
att uppskjuta behandlingen av ärendet till full visshet vunnes, att Luleå stad kunder erhålla statsbidrag
till det tillämnade bostadshuset.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Atle Burman hos fullmäktige gjord anhållan
att få köpa tomten n:r 5 i kvarteret Laken, härstädes.

Med anledning av att denna tomt faller inom gränslinjen för det område, som stadsfullmäktige den 14
september 1911 och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, hade drätselkammaren i skrivelse till hamndirektionen anhållit
om direktionens yttrande i ärendet.
Sedan hamndirektionens nu inkomna protokollsutdrag i saken inhämtats att direktionen för sin del
beslutat tillstyrka den ifrågasatta försäljningen av tomten i fråga, beslutade nämnden efter föredragning
av stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande att hos stadsfullmäktige tillstyrka att stadens del av
nämnda tomt, vilken tomtdel innehåller 904,58 kvm. eller 10262 kv.fot, måtte få försäljas till sökanden
för ett pris av 1 krona pr kvadratfot eller 10262 kronor.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat N.O.Lundströms & C:o hos fullmäktige gjorda
framställning att i stället för tomten n:r 7 i kvarteret Ripan, varom sökanden i skrivelse till
stadsfullmäktige den 1 oktober 1915 anhållit att få förvärva av staden, få köpa tomten n:r 5 i kvarteret
Pelikan för uppförande av magasins- och kontorsbyggnad.
Som denna tomt faller inom gränslinjen för det område, som stadsfullmäktige den 14 september 1911
och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter hamndirektionens
tillstyrkan upplåtas, hade drätselkammaren i skrivelse till hamndirektionen med erinran om, att enligt
av stadsfullmäktige godkänd plan tomten n:r 5 i Pelikan vore avsedd för tullhus, anhållit om direktionens
yttrande i saken.
Sedan vid föredragning av ärendet dels antecknats att hamndirektionen med avstyrkande av andra
framkomna förslag i att hamndirektionen med avstyrkande av andra framkomna förslag i saken i
inkommet protokollsutdrag tillstyrkt försäljning av tomten n:r 7 i kvarteret Pelikan dels att
hamndirektionen hos stadsfullmäktige anhållit att för sin tillämnade förvaltningsbyggnad få förvärva
tomt n:r 7 i kvarteret Ripan, beslutade drätselkammaren, som på anförda skäl icke ansåg sig kunna
tillstyrka försäljning till sökanden vare sig av tomt n:r 7 Ripan eller tomt n:r 5 Pelikan, att med
återställande av de båda remisshandlingarna föreslå stadsfullmäktige att erbjuda N.O.Lundström & C:o
att få köpa tomten n:r 7 i kvarteret Pelikan, vilken tomt i vidd innehåller 752,78 kvm. eller 8540
kvadratfot, till ett pris av 1 krona 25 öre pr kvadratfot eller för 10675 kronor.
§6.
Sedan t.f. jägmästaren i Bodens revir i samband med en föreslagen omreglering av bevakningstrakterna
inom Bodens revir till överjägmästaren i Nedre Norrbottens distrikt ingivit förslag i saken, hade
stadskamreraren, som tagit del av förenämnda av t.f. jägmästaren gjorda förslag, i skrivelse till
drätselkammaren föreslagit, att drätselkammaren ville i skrivelse till Kungl. Domänstyrelsen förorda
bifall till förslaget.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill till Kungl. Domänstyrelsen ingå
med en i huvudsaklig överensstämmelse med stadskamrerarens framställning avfattad skrivelse i
ärendet.
§7.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till drätselkammaren för yttrande överlämnat från länsstyrelsen
inkommen skrivelse den 9 innevarande mars, vari stadsfullmäktige anmodas att inkomma med yttrande
över bilagd av de vid utredning inom Kungl. Civildepartementet om behövliga brandskyddsföreskrifter
för offentliga samlingslokaler m.m. tillkallade sakkunniges utlåtande och förslag till kungörelse
angående beskaffenheten av viss eldsläckningsmateriel i rikets städer m.fl. samhällen.
Sedan brandchefen, som under hand erhållit uppdrag därom, inkommit med bilagda yttrande i ärendet,
beslutade nämnden att upptaga detsamma som eget yttrande till stadsfullmäktige.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 mars 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och Grafström.
§1.
Protokollet för den 13 februari 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Tillsyningsmannens rapport för februari föredrogs och lades till handlingarna.
§3.
Tre analysbevis över smör, saluhållet av Luleå stads livsmedelsnämnd, föredrogos och lades till
handlingarna.
I samband härmed beslöt nämnden anmoda tillsyningsmannen att för framtiden icke låta verkställa
dylika prov utan att först hava erhållit tillstånd av nämndens ordförande.
§4.
Beslöt nämnden uppdraga åt stadsingenjören att värdera den gamla desinfektionsugnen, varefter anbud
å densamma skulle infordras.
§5.
Till nämndens kännedom har kommit, att sedan till styrelsen för Luleå renhållningsbolag inkommit
anbud om övertagande av bolagets egendom, styrelsen visserligen förklarat, att anbudet icke kunde
antagas, men infordrat nytt anbud, och att under sådana förhållanden möjligt vore att
renhållningsbolagets verksamhet inom den närmaste framtiden komme att upphöra.
Med anledning härav och då det måste anses vara av synnerligen stor betydelse för stadens
fastighetsägare och därmed även för samhället i dess helhet, att, på sätt som genom renhållningsbolagets
verksamhet möjliggjorts, få renhållningen inom fastigheterna, särskilt tömningen av latrinkärl, på ett
betryggande och fullt tillfredsställande sätt fullgjord, beslöt nämnden anmäla förhållandet till
stadsfullmäktige för att stadsfullmäktige måtte i god tid kunna förebygga de svårigheter, som skulle
komma att uppstå, därest en ordnad renhållningsverksamhet i staden komme att upphöra.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 21 mars 1917.
Närvarande: Herr Ljungberg, Lindqvist, Nordin och Lindgren.
§1.
Föredrogs nämndens protokoll för den 12 sistlidne februari.
§2.
Sedan Statens industrikommissions arbetsutskott i skrivelse anhållit att drätselkammaren ville snarast
möjligt och senast den 15 innevarande mars inkomma med uppgift, huruvida drätselkammaren
underställda institutioner hava behov av såpa, vilket artikel arbetsutskottet kunde tillhandahålla till ett

pris av 1:25 kronor per kg. mot likvid förskottsvis av lager å leveransort, inkl. fritt emballage, hade
byggnadskontoret efter det uppgifter om behovet infordrats från Folkskolestyrelsen,
Fattigvårdsstyrelsen och Hamndirektionen meddelat att stadens behov av såpa utgjorde 700 kg.; och
hade därefter stadskamreraren å drätselkammarens vägnar i skrivelse till arbetsutskottet lämnat begärda
uppgift.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna den vidtagna åtgärden.
§3.
Styrelsens för Luleå arbetsstuga hos stadsfullmäktige gjorda hemställan om beviljande av ett anslag av
300 kronor för innevarande år remitterades till stadskamreraren för yttrande i samband med uppgörande
av förslag till fördelning av i årets stat avsatta brännvinsmedel.
§4.
Lokomotiveldaren Gustaf Rosén hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om befrielse från
erläggande av en honom tillhörig hund påförd skatt för år 1915, vilken hund efter några veckors sjukdom
måst dödas.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att då drätselkammaren icke ägde befogenhet att
verkställa avkortning av hundskatten, avslå framställningen.
§5.
Vid föredragning av en utav förre åkaren P.Johansson i Mjölkudden hos stadsfullmäktige gjord anhållan
om avkortning av honom påförda, men oguldna kommunalutskylder, som skolat betalas under år 1916
m.m., beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsfogden med anhållan om att han ville avgiva
yttrande i ärendet samt lämna uppgift å det belopp, för vilket sökanden enligt förestående resterar.
§6.
Sedan Fredrika Rehnlund i skrivelse anhållit att få bliva entledigad från befattningen som städerska å
stadens poliskontor beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att under hand införskaffa
anbud å städningen i fråga.
§7.
Stadsfullmäktige hade efter en av herr Lindgren väckt motion i saken vid sammanträde den 17 december
1914, § 10, beslutat, att bestämma att den kommunala annonseringen skulle verkställas i här
utkommande tre ortstidningar, Norrbottens-Kuriren, Norrbottens-Tidningen och Norrskensflamman,
under förutsättning att 25% rabatt å för respektive tidningar eljest i varje fall gällande annonspris lämnas
staden vid annonsering.
Med anledning av detta stadsfullmäktiges beslut utsände drätselkammaren den 24 och 25 februari 1915
en skrivelse till förenämnda tidningar resp. med anhållan om besked, om den kommunala annonseringen
finge verkställas i resp. tidningar på av stadsfullmäktige angivna villkor. Norrbottens-Kuriren och
Norrbottens-Tidningens Aktiebolag förklarade sig omedelbart villiga att lämna begärd rabatt,
Norrbottens-Kuriren genom att återsända drätselkammarens skrivelse med ett därå tecknat antagande
och Norrbottens-Tidningens Aktiebolag i skrivelse den 25 februari 1915. Däremot erhöll
drätselkammaren meddelande från Tryckeri Aktiebolaget Norrskenet först efter förnyad skrivelse i
saken den 13 april 1915, då bolaget meddelade att de på samma villkor som förut, nämligen 25 % rabatt
å gällande annonspris, skulle införa de kommunala annonserna.
Sedan drätselkammaren under september månad år 1916 pr post erhållit sig tillskickat ett avdrag av ett
i ortstidningarne infört tillkännagivande, däri bl.a. meddelades att ’föregående överenskommelse till
kommuner m.fl angående rabatter annuleras från den 1 januari 1917’, beslutade nämnden, som ansåg
att ett ömsesidigt gjort avtal icke kunde ensidigt av ena parten uppsägas medelst översändande i ett öppet
kuvert av ett annonsavdrag, att i avvaktan på skriftlig uppsägelse lämna handlingen utan avseende; och
vidtogs denna åtgärd, sedan ledamoten herr Nilsson under hand åtagit sig att söka ordna så med de
övriga tidningarne, att drätselkammaren skulle erhålla skriftlig uppsägelse för att översändas till
stadsfullmäktige.
Någon skriftlig uppsägelse har emellertid icke kommit kammaren tillhanda. När tidningarna därför
under nästlidne februari å drätselkontoret företedde kvitterade annonsräkningar, vilka icke upptogo

rabattavdrag, med anhållan om omedelbar likvid, hade stadskamreraren meddelat dem, att då
räkningarna icke upptogo överenskommen rabatt, dessa icke kunde av drätselkontoret betalas, utan
måste före utbetalningen föredragas i drätselkammaren för godkännande och för annonsfrågans
avgörande i övrigt. Utan att avvakta detta kammarens beslut vidtogo nu tidningarne gemensamt den
åtgärden att vägra staden att få sina annonser införda i resp. tidningar.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som vidhöll sin mening, att det mellan drätselkammaren och
tidningarne gjorda skriftliga avtal måste anses vara fortfarande giltigt, att då tidningarna sålunda ensidigt
brutit avtalet, staden samtidigt måste anses löst från sin utfästelse att verkställa den kommunala
annonseringen i samtliga i staden utkommande tidningarna i annan mån än där given förordning eller
annan bestämmelse säger att så skall ske.
§8.
Sedan stadens olika fonder, som förut delvis varit insatta i bank f.o.m. år 1916 använts som rörelsekapital
för drätselkontoret, hade stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att den ränta, som
årsvis bör gottgöras resp. fonder måtte tillsvidare bestämmas till 4 ½ %; och antecknades att de fonder,
som här avses, äro
Dr. Konrad Hahns donation,
Rådmanskan U.Ch.Sundströms barnhemsfond,
Rådmanskan U.Ch.Sundströms understödsfond,
Fonden för barnhem,
Nödhjälpsfonden,
Rådman Bolivar Sundströms donation,
Luleå stads pensionsfond,
Luleå stads befattningshavares pensionsfond.
Däremot skulle, som förut, fastighetsfonden, brännvinsfonden, donationsjordsfonden och
olycksfallsersättningsfonden icke gottföras någon ränta.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 24 mars 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 19 innevarande mars.
§2.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 19 innevarande mars beslutat att uppskjuta upprättandet
av förslag till besättande av arbetsinspektorsbefattningen i avvaktan på viss komplettering av de
inkomna ansökningarna till tjänsten, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att,
efter prövning av de sökandes kompetens och lämplighet för befattningen, av de sökande, vilka upptagas
å bilagd förteckning, till befattningens erhållande förorda verkmästaren J.Bergling, Luleå.
§3.
Sedan anbud inkommit å uppförande av det av stadsfullmäktige vid sammanträde den 22 sistlidne
februari, § 17, beslutade bostadshuset, hade stadsingenjören upprättat en sammanställning av de anbud,
som ansågos fördelaktigast, varav framgick att byggnadskostnaden kommer att uppgå till avrundat

belopp 200000 kronor, vilket med 35000 kronor överstiger det förut beräknade kostnadsbeloppet för
byggnaden.
Vid föredragning av ärendet beslutade emellertid nämnden att, sedan den 13 innevarande mars utfärdad
Kungl. föreordning ang. statsbidrag till uppförande av bostadshus med smålägenheter medgiver Luleå
stad erhållandet av ett statsbidrag av 2/9 av byggnadskonsten eller ett belopp av 44000 kronor vid
uppförande av detta bostadshus, föreslå fullmäktige, att fullmäktige ville besluta att bemyndiga
drätselkammaren dels att omedelbart gå i författning om byggnadens utförande dels att till vederbörande
ingå med ansökan om erhållande av förenämnda statsbidrag.
§4.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknat ärende beslutade nämnden att
uppdraga till stadsingenjören att inhämta besked från byggmästaren C.A.Flemström och
vattenledningsentreprenören A.F.Lilja, båda i Luleå, huruvida de medgiva att deras anbud beträffande
bostadshuset få gälla oförändrade t.o.m. den 1 nästa april samt att anhålla hos civilingenjören
K.V.I.Malmberg, att han ville verkställa granskning av den för byggnaden upprättade
arbetsbeskrivningen.
§5.
Föreningen Vita Bandet hade genom fröken Sigrid Holm i skrivelse till drätselkammaren framhållande
att, sedan mjöl och bröd ej kunna fås annat än mot brödkort, rörelsen på Gültzauudden ej kan bedrivas
i samma omfattning som förut, anhållit, att drätselkammaren ville för nästkommande hyresår nedsätta
hyran för paviljongen med tillhörande uthusbyggnaden till så lågt belopp som möjligt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att f.n. avslå framställningen, föreningen dock obetaget
att, sedan erfarenheter vunnits i saken inkomma med ny framställning till drätselkammaren.
§6.
Sedan fröken Maria Åkerström på begäran av drätselkammaren erbjudit staden att för ett pris av
sjutusenniohundrafyrtiofem (7945) kronor få inköpa de delar av fastigheten n:r 275 i kvarteret Pelikan,
som falla inom tomterna n:ris 3, 5 och 6 i samma kvarter, tillsammans i vidd innehållande 6356 kv.fot,
med villkor att hon erhåller rätt att under en tid av två år hava henne tillhöriga byggnader, som f.n. stå
på dessa tomtdelar, kvarstående å platsen i oförändrat skick.
Sedan antecknats, att anbudet gäller till den 20 nästkommande april, beslutade nämnden att, då
tomtdelarna ifråga äro erforderliga för reglering av tomterna n:r 5 och 6 i kvarteret Pelikan, vilka tomter
enligt av stadsfullmäktige den 14 sept. 1911 godkänd plan äro avsedda för tullhusbyggnad, hos
stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att till angivna pris 7945 kronor eller
Kr. 1:25 pr kv.fot inköpa de av fröken Åkerström staden erbjudna tomtdelar.
§7.
Sedan kaptenen C.Skarstedt med tillstyrkande översänt ett av A.H.Hedström avgivet anbud å leverans
av 840 längdmeter 5 x 5 tums sågade sparrar av s.k. stinngran eller bergtall i längder av 5.25 á 7:75
meter till ett pris av 1 krona 46 öre pr kubikfot, fritt framkört på vägbanken i Skurholmsfjärden före den
15 nästkommande april, beslutade nämnden att antaga anbudet.
§8.
Beslutade nämnden att ånyo sammanträda fredagen den 30 innevarande mars kl. 5 e.m. för prövning av
anbuden för bostadshuset och uppsättande av ansökan om statsbidrag till byggnadens uppförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 mars 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell,
Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Lindgren, Hanson,
Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar
Svensén, och Lindquist samt Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Fröken
Svensson, Herrar G. Andersson, Hage och Pohlman. Av dessa hade Fröken Svensson anmält sig
förhindrad att bevista sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar t. f. magistratssekreteraren G. Bergqvist sammanträdet i Borgmästarens ställe på
grund av särskilt förordnande.
§l.
Utsågos Herrar Lind och Lindgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3 instundande april kl. 5 e.
m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 22 nästlidne februari förda protokoll.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med underrättelse att vid företagen
röstsammanräkning för utseende av efterträdare åt läroverksadjunkten O.H.Gillqvist lokomotivförare
E.V.F.Pohlman förklarats vald till stadsfullmäktig för tiden till den l januari 1918.
§4.
På anmodan av Drätselkammaren att föreslå ett bestämt mått för den strömmängd, som skulle erhållas
fritt av elektricitetsverkets personal, hade verkets föreståndare meddelat, att Drätselkammaren på sin tid
skulle ha bestämt följande strömmängder:
för
föreståndaren
1,200
watt
”
förste maskinisten
480
”
”
den övriga personalen eller fast anställda
arbetare
240
”
Stadskamreraren hade därefter på anmodan inkommit med uppgift å de stadens befattningshavare, som
åtnjuta fritt lyse till sina bostäder.
På hemställan av Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige den 26 mars 1915 till Lönenämnden
remitterat detta ärende.
Sedermera hade från elektricitetsverkets föreståndare inkommit följande uppgift:
’Erforderlig belysning för ett kök anses erhållas med 2 st. lampor å 16 normalljus eller 40 watt, dragande
en kostnad av 10 kronor pr år efter gällande strömpris. För ett vanligt boningsrum bliva motsvarande
siffror: 2 st. 25 normalljuslampor eller 60 watt och 15 kronor per år.’
Stadsingenjören hade därjämte inkommit med följande förslag:
’Enligt uppdrag om förslag till fri strömkvantitet för stadens befattningshavande får jag härmed avgiva
följande förslag, därvid dels upptagits lägenheternas storlek för befattningshavare med fri lägenhet och
dels avlöningens storlek och därvid antagen lägenhetsstorlek:
Grupp
2
3
4
5
6

Avlöning

Lägenhetens storlek
1
14—1,500
2 ”
16—1,800
2 ”
19—2,400
3 ”
25—4,000
4 ”
över 4,000
5 ”

”
”
”
”
”

Antal kwt
11—1,300
”
”
”
”
”

1 rum och kök 100
140
150
200
240
280’

Lönenämnden hade vid föredragning av dessa handlingar hos Stadsfullmäktige hemställt, att beträffande
dem av stadens befattningshavare, vilka äro berättigade till fri ström till sina bostäder, strömkvantiteten
borde bestämmas i enlighet med det av Stadsingenjören upprättade förslag, varjämte Lönenämnden till
Stadsfullmäktiges kännedom överlämnat en av Stadskamreraren avfattad till Lönenämnden ställd
skrivelse i ämnet.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla detta Lönenämndens förslag, varjämte Stadsfullmäktige vid det upplysta förhållande, att något
beslut aldrig synes vara fattat om fri ström åt elektricitetsverkets personal, beslöto att uppdraga åt
Drätselkammaren att inkomma med förslag rörande ordnande av sistnämnda fråga.
§5.
Hos Fattigvårdsstyrelsen hade tillsyningsmannen N. Boman anhållit om Styrelsens medverkan för att
från och med år 1917 komma i åtnjutande av två ålderstillägg. Denna hemställan hade av
Fattigvårdsstyrelsen överlämnats till Stadsfullmäktige, varvid
Styrelsen, som ansåge en uppflyttning till högre lönegrupp icke f. n. vara tillrådlig, föreslagit frågans
lösande på det sätt sökanden själv föreslagit eller så, att Boman av sin tjänstgöring före år 1914 finge
tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till ett andra ålderstillägg, varigenom den kontanta lönen
bleve 1,700 kronor.
Därjämte hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige hemställt, dels att den tjänst, som för närvarande
bestredes av reservbefälhavaren å ångfärjan ’Trafik’ J. Landström, måtte från och med 1917 uppföras å
ordinarie stat i lönegrupp III, dels ock att befattningarne som befälhavare å ’Balder’ och ’Trafik’
ävensom muddermästaretjänsten måtte i staten överföras till lönegrupp II.
Berörda framställningar hade av Stadsfullmäktige remitterats till Lönenämnden för yttrande, och hade
Lönenämnden därvid beslutit göra följande uttalande:
Fattigvårdsstyrelsens förslag att tillsyningsmannen N. Boman av sin tjänstgöring före 1914 skulle få
tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till ett andra ålderstillägg syntes Lönenämnden förkastligt.
Enda utvägen syntes vara uppflyttning i högre lönegrupp. Då det emellertid låge i sakens natur, att därest
nu inkomna ansökningar om uppflyttning i högre lönegrupp komme att beviljas, ansökningar av dylikt
slag inkomme från ett flertal befattningshavare, varigenom den av Stadsfullmäktige fastställda
lönegrupperingen komme att betänkligt rubbas, syntes det Lönenämnden vida mera rationellt att upptaga
frågan om ny lönegruppering till förnyad prövning, varigenom full enhetlighet beträffande samtliga
befattningshavare i nu nämnt avseende kunde ernås.
Med anledning härav hade Lönenämnden hos Stadsfullmäktige anhållit om bemyndigande att verkställa
dylik utredning.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
meddela Lönenämnden det begärda bemyndigandet.
§6.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Axel Nilsson föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte
besluta att uppdraga åt en kommitté att utreda, huruvida icke staden kunde övertaga mjölkhandeln eller,
om en sådan lösning ansågs outförbar, hos producentföreningen utverka sådana garantier för handelns
ordnande, att stadens befolkning erhåller erforderlig mjölk av bästa beskaffenhet och till skäligt pris.
Sedan Stadsfullmäktige beslutit att remittera detta ärende till stadens livsmedelsnämnd för
åstadkommande av den ifrågasatta utredningen, hade livsmedelsnämnden nu inkommit med den begärda
utredningen, som utmynnar i en hemställan, att Herr Nilssons motion icke måtte till någon
Stadsfullmäktiges vidare åtgärd föranleda.
Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
livsmedelsnämndens förslag.
§7.
Uti avgivet yttrande över en av Herr Falk väckt motion angående en del förändringar i epidemisjukhusets
skötsel hade Hälsovårdsnämnden, efter att hava i ärendet hört Fattigvårdsstyrelsen och Stadsläkaren,
beslutit i huvudsaklig anslutning till motionen föreslå följande ändringar i skötseln av sjukhuset:
att hushållerske- och vaktmästaretjänsterna icke återbesättas;

att staden själv övertager mathållningen å sjukhuset;
att Nämnden bemyndigas anställa en kompetent kokerska med en årslön av 350 kronor jämte husrum,
ved, lyse och tvätt samt för henne utfärda instruktion;
att Nämnden bemyndigas fastställa matordning för personal och patienter i huvudsaklig
överensstämmelse med den för härvarande lasarett gällande;
att överinseendet över mathållningen uppdrages åt sköterskan;
att Nämnden bemyndigas att med Fattigvårdsstyrelsen träffa avtal om huggning av för sjukhuset
erforderlig ved ävensom inbärning av ved och kol genom å Fattiggården intagna försörjningstagare för
ett pris av 200 kronor per år;
att den yttre renhållningen ävensom tömning av klosetter fortfarande liksom hittills verkställes av
stadens renhållningsverk och transport av sjuka till och från sjukhuset genom brandkårens ambulans;
samt
att skötseln av sjukhusets desinfektionsugn ävensom de yttre inventarierna uppdrages åt vaktmästaren
vid fattiggården emot ett arvode av 200 kronor per år, med åliggande för honom att egna
desinfektionsugnen noggrann skötsel samt å desinfektions-avdelningen upprätthålla ordning och
snygghet, att för stadsläkaren anmäla alla bristfälligheter såväl å ugnen som å de yttre inventarierna samt
att i övrigt i avseende å desinfektioner och vad därmed äger samband ställa sig stadsläkarens och
sköterskans föreskrifter till noggrann efterrättelse.
Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande för sin del tillstyrkt bifall till detta Hälsovårdsnämndens
förslag.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden bifalla Hälsovårdsnämndens ovan intagna förslag till nya bestämmelser för
epidemisjukhusets skötsel med föreskrift tillika, att blivande instruktion för kokerskan skall underställas
Stadsfullmäktiges prövning.
I samband härmed beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att uppdraga åt
Hälsovårdsnämnden att inkomma med utredning rörande lämpligheten att anlägga vattenklosetter i
epidemisjukhuset.
§8.
Genom Brandchefen hade reservbrandkåren till Stadsfullmäktige ingivit följande anhållan:
l:o) att årslönen måtte höjas från nuvarande 10 kronor till 25 kronor per år att gälla f. o. m. den l januari
1916;
2:o) att ersättning för övningar måtte fastställas till 3 kronor i stället för nu 2 kronor och att övningarnas
antal om möjligt måtte bliva 12 per år;
3:o) att eldsvåda betalas med 5 kronor för de första 5 timmarna och därefter med l krona för varje
påbörjad timme;
4:o) att vid skada, bevisligen förorsakad genom eldsvåda eller övning, ersättning måtte utgå med 5
kronor per dag jämte fri läkare- (lasaretts-) kostnad och medicin, så länge sjukdomen varar samt
5:o) att om dödsfall inträffar, en skadeersättning av 2,000 kronor måtte utgå till efterlämnade anhöriga.
Lönenämnden hade, under erinran att reservbrandkåren utgöres av 7 förmän, 19 man och 6 kuskar, att
övningarnes antal vore 7-9 årligen och att den av förevarande ansökan föranledda kostnadsökningen
uppginge till 855 kronor per år, tillstyrkt bifall till punkterna l, 2 och 3 i reservkårens anhållan, dock
med den ändring, att de ifrågasatta nya bestämmelserna skulle tillämpas först från och med den l januari
1917 samt att övningarnes antal borde bestämmas av brandchefen, men i varje fall icke överstiga 12 per
år, varemot Lönenämnden avstyrkt bifall till ansökningen, i vad den avsåge punkterna 4 och 5.
Uti avgivet yttrande hade Drätselkammaren, under påpekande att i årets utgiftsstat under rubrik 14 b
finnes upptaget ett belopp av 855 kronor för täckandet av ifrågavarande ökade utgift, för sin del hemställt
om bifall till Lönenämndens i ärendet gjorda förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Lönenämndens av Drätselkammaren förordade förslag, med det förtydligande beträffande
punkten 3:o) här ovan, att vid eldsvåda ersättning skall utgå med 5 kronor till varje därvid biträdande
man av reservbrandkåren samt dessutom, om tjänstgöringen räcker över fem timmar, l krona för varje
påbörjad timme.
§9.

Magistraten hade i skrivelse till Stadsfullmäktige meddelat, att sedan stadens livsmedelsnämnd erhållit
dess uppdrag att handhava regleringen inom staden av förbrukningen av brödsäd och mjöl, Magistraten
med hänsyn till det vidlyftiga arbete, som även framdeles komme att bliva en följd av regleringen, till
livsmedelsnämndens förfogande ställt dels en poliskonstapel, dels ett av Drätselkontoret tillhandahållet
rum, där jämväl telefon hade inrättats; och hade Magistraten anhållit, att Stadsfullmäktige ville bevilja
anslag för täckande av de utgifter, som föranletts av telefons inrättande uti ifrågavarande lokal.
Drätselkammaren hade, under erinran att Magistraten sedermera ämnade inkomma med uppgift å de
ytterligare anslag, som komme att bliva erforderliga till följd av distribueringen av brödkort, hos
Stadsfullmäktige hemställt om bifall till den gjorda framställningen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Magistratens framställning samt
bestämde, att erforderliga medel för telefonens inrättande skulle uttaxeras.
§10.
Under åberopande av att på ett flertal platser i länet ersättning tillerkänts livsmedelsnämndens ledamöter
för deras arbete hade Luleå stads livsmedelsnämnd hos Stadsfullmäktige hemställt, att Fullmäktige
måtte ställa ett lämpligt mindre belopp till nämndens förfogande ur å nämndens affärsrörelse
uppkommet överskott till fördelning bland nämndens ledamöter såsom ersättning för deras arbete under
år 1916.
Sedan av skrivelsen inhämtats, att livsmedelsnämndens ställning den 31 december 1916 utvisar i
tillgångar kr. 54,695: 89 och i skulder kr. 47,949: 91, varför överskottet, sedan en osäker fordran hos
statens järnvägar för ett under transport förskämt fläskparti å kr. 2,637: 08 avräknats, utgör kr. 4,108:
90, hade
Drätselkammaren beslutit på så sätt tillstyrka bifall till framställningen, att Stadsfullmäktige ville ställa
1,000 kr. av förenämnda överskott till nämndens förfogande till fördelning bland dess ledamöter för
deras arbete under år 1916.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag.
§11.
Norrbottens läns livsmedelskommission hade i skrivelse till Stadsfullmäktige framhållit olägenheten av,
att det i åtskilliga fall visat sig, att livsmedelsnämnderna icke förfoga över tillräckligt rörelsekapital,
samt anhållit, att Stadsfullmäktige ville tillse, att den organisation, som för stadens räkning handhar
livsmedelsfrågan, måtte beredas erforderligt kapital eller nödig kredit, så att länskommissionen städse
må kunna påräkna ett prompt likviderande av rekvirerade varor.
Sedan Stadsfullmäktige remitterat detta ärende till Drätselkammaren, hade Kammaren, som inhämtat,
att Luleå stads livsmedelsnämnd f. n. förfogar över ett rörelsekapital av 30,000 kronor, att när det visat
sig behövligt för nämnden att tillfälligt förfoga över ytterligare belopp, Drätselkammaren i sakens
intresse alltid omedelbart ställt fordrade medel till dess förfogande, oavsett om det bestämda
rörelsekapitalet därvid överskridits, samt att, enligt vad såväl länskommissionen som stadens
livsmedelnämnd vitsordat, Luleå stad alltid utan dröjsmål snabbt och prompt ställt fordrade medel till
kommissionens förfogande, hemställt, att Stadsfullmäktige ville till svar meddela Norrbottens läns
livsmedelskommission, att verkställd utredning visat, att de anmärkningar, som kommissionen i sin
skrivelse riktat mot Luleå stad i föreliggande avseende, icke syntes vara berättigade.
På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§12.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat ett av Hamndirektionen upprättat förslag till kaj
mellan stenpiren och östra båthamnen för en kostnad av 150,000 kronor.
Uti infordrat yttrande över förslaget hade Stadsingenjören anfört bland annat, att bristen på kajplatser
kunde avhjälpas dels genom tillbyggnad av nya kajer, dels genom att medelst kajspår och
krananordningar underlätta fartygs in- och avlastningar och bortförande av godset, så att plats fortare
beredes för nästa fartyg, vilka senare anordningar torde vara att föredraga, där de låta sig genomföras,
vartill kommer att fartyg gärna besöka en hamn, i vilken uppehållet kan göras så kort som möjligt. Att
under sådana förhållanden bygga en, om ock ur andra synpunkter nödvändig kaj, till så pass hög
anläggningskostnad och utföra den av trä i vattenytan, ansåg Stadsingenjören vara mindre välbetänkt,

då den kommer att betyda fortsättning eller tillökning till redan befintliga permanenta kajer, särskilt då
man för en ökning av högst 50 % kan utföra kajen av betong på träkistor eller helt av betong och
samtidigt undgå de eljest vart 15:de å 20:de år återkommande ombyggnaderna av kajens övre del.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren, som icke hade något att erinra emot nödig
utvidgning av stadens kajer och varuskjul, men ansåge, att i detta fall permanent byggnadssätt är att
föredraga, beslutit att föreslå, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Hamndirektionen att låta uppgöra
ritningar och kostnadsförslag till uppförande av förenämnda kaj av permanent natur, alternativt för 24
fots vatten eller 18 fots vatten.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§13.
Sedan fröken Holm i hos Stadsfullmäktige väckt motion föreslagit, att Fullmäktige måtte tillsätta en
kommitté, som får
i uppdrag att efter det Drätselkammaren lämnat upplysning om vilken och hur stor areal av stadens jord,
som lämpligen kan användas för potatisodling, vidtaga åtgärder för denna jords odling, anskaffande av
gödselmedel och sädespotatis m. m. samt, därest det visar sig, att företaget kommer att medföra utgifter
från stadens sida, inkomma till Stadsfullmäktige med kostnadsförslag till detsamma, hade
Drätselkammaren uti avgivet yttrande hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till motionen.
Drätselkammaren hade därjämte låtit genom Stadsingenjören upprätta en förteckning över den till odling
dugliga mark, som staden f. n. disponerar över, vilken förteckning Kammaren överlämnat till
Stadsfullmäktige under uttalande av att de å förteckningen upptagna markområden icke torde få tagas i
användning av kommittén förr än efter av Kammaren skedd prövning i varje särskilt fall.
Vid föredragning av detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige vill bifalla
motionen samt till medlemmar i kommittén utse fröken Holm, sammankallande, doktor A. P. Ulander,
agronomen A. Schalin, fru Märta Sundström och schaktmästaren O. Sander.
Stadsfullmäktige biföllo Beredningsnämndens förslag med den ändring, att Herr Erik Hartzell invaldes
i kommittén i stället för fru Sundström, som förklarat sig förhindrad att mottaga uppdraget.
I samband härmed beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga Drätselkammaren att till kommittén förskottera
nödiga medel till inköp av sädespotatis och bestridande av andra kostnader för iordningställande av den
mark, som staden själv kommer att odla.
§14.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat Bodens Elektriska Aktiebolags
begäran om viss ersättning för lidna förluster vid utförande av elektrisk belysningsanläggning i
Karlsviks skolhus, hade Drätselkammaren under åberopande av vad t. f. föreståndaren för
elektricitetsverket i avgivet yttrande anfört hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att en ersättning av halva
förlusten eller 250 kronor måtte beviljas bolaget.
Jämväl Folkskolestyrelsen hade i enlighet med förslag av skolhusbyggnadskommittén tillstyrkt
enahanda ersättnings beviljande.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
bolaget en ersättning av 250 kronor att utgå av tillgängliga medel.
§15.
Drätselkammaren hade under föregående år med anledning av då rådande akuta bostadsbrist med stöd
av Stadsfullmäktiges beslut den 28 september 1916, § 17, i tre fall träffat sådant avtal med enskilda
fastighetsägare, att sedan de förbundit sig att till viss tid hava verkställt inredning av ny lägenhet om ett
rum och kök, Kammaren å sin sida förbundit sig att i första hand ersätta inredningskostnaden mot
vederlag att få uppbära å lägenheten löpande hyra under så lång tid, att stadens sålunda förorsakade
kostnad blir täckt, räknat efter en räntesats av 4,5 %.
Sedan en ny ansökan om Drätselkammarens medverkan till inredning av en lägenhet av förenämnda
storlek inkommit, hade Kammaren beslutit att, då det är antagligt att ytterligare ansökningar äro att
förvänta i detta hänseende, hemställa hos Stadsfullmäktige, att ett belopp av 10,000 kronor ställes till
Drätselkammarens förfogande för understödjande av produktionen av smålägenheter på härovan
angivna sätt.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.

§16.
I enlighet med erhållet uppdrag hade Drätselkammaren till Stadsfullmäktige inkommit med förslag till
reglemente för Luleå stads byggnadskontor och instruktion för tjänstemännen å detsamma, varjämte
Kammaren föreslagit, att byggnadskontoret måtte få träda i verksamhet den l nästkommande maj.
I samband härmed hade Drätselkammaren, som icke ansett sig böra i förslaget till reglemente för
byggnadskontoret intaga andra bestämmelser med avseende å tjänstledighet och semester samt rätt att
under ledighet och sjukdom åtnjuta lön etc. än som f. n. finnas intagna i reglementet för Luleå stads
drätselkontor, föreslagit, att Fullmäktige ville uppdraga åt Lönenämnden att efter utredning inkomma
med normerande bestämmelser i dessa avseenden beträffande de under Drätselkammaren lydande
tjänstemän.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden, som gått i författning om tryckning av
ifrågavarande förslag till reglemente och instruktion, beslutit hemställa, att Stadsfullmäktige f. n. endast
ville besluta, att byggnadskontoret skall träda i verksamhet den l nästkommande maj, ävensom meddela
Lönenämnden ovan angivna uppdrag beträffande de under Drätselkammaren lydande tjänstemän.
Stadsfullmäktige beslöto att bifalla dessa Beredningsnämndens förslag.
§17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av Atle Burman hos Fullmäktige gjord
anhållan att få köpa tomt n:o 5 i kvarteret Laken härstädes.
Med anledning av att denna tomt faller inom gränslinien för det område, som Stadsfullmäktige den 14
september 1911 och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, hade Drätselkammaren anhållit om Hamndirektionens yttrande
i ärendet.
Sedan därefter Hamndirektionen beslutat att för sin del tillstyrka den ifrågasatta försäljningen av tomten
i fråga, hade Drätselkammaren efter föredragning av Stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande hos
Stads-fullmäktige tillstyrkt, att stadens del av nämnda tomt, vilken tomtdel innehåller 904,58 kvm. eller
10,262 kv.-fot, måtte få försäljas till sökanden för ett pris av l krona pr kv.-fot eller 10,262 kronor.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville till sökanden försälja ifrågavarande
tomtdel till ett pris av kr. 1: 50 pr kv.-fot och under villkor att densamma får bebyggas endast med
kombinerade affärs- och magasinsbyggnader eller kombinerade affärs- eller bostadsbyggnader,
varjämte Beredningsnämnden föreslagit, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
Vid företagen behandling i Stadsfullmäktige av detta ärende och sedan först med 18 röster mot 8 väckt
förslag om ärendets återremiss till Drätselkammaren för viss utredning avslagits, framställdes yrkande
om bifall dels till Beredningsnämndens förslag, dels till Drätselkammarens förslag. Då för bifall till
bägge förslagen fordrades kvalificerad majoritet, förklarade sig Ordföranden framställa proposition
jämväl på rent avslagsyrkande, vilket yrkande vid anställd omröstning förklarades antaget.
Då votering begärdes, antogs till kontraproposition med 18 röster mot 8 Beredningsnämndens förslag,
varefter Stadsfullmäktige i huvudvoteringen enhälligt biföllo Beredningsnämndens förslag.
§18.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat N. O. Lundströms & C:o gjorda
framställning att i stället för tomten n:o 7 i kvarteret Ripan, om vars för värvande sökanden den l oktober
1915 gjort ansökan, få köpa tomten n:o 5 i kvarteret Pelikan för uppförande av magasins- och kontors
byggnad.
Som denna tomt faller inom gränslinien för det område, som Stadsfullmäktige genom beslut den 14
september 1911 och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, hade Drätselkammaren, med erinran om att enligt av
Stadsfullmäktige godkänd plan tomten n:o 5 i kvarteret Pelikan vore avsedd för tullhus, anhållit om
Hamndirektionens yttrande i saken.
Sedan vid föredragning i Drätselkammaren av ärendet dels antecknats, att Hamndirektionen med
avstyrkande av andra framkomna förslag i saken tillstyrkt försäljning till sökanden av tomten n:o 7 i
kvarteret Pelikanen, dels att Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit att för sin tillämnade
förvaltningsbyggnad få förvärva tomt n:o 7 i kvarteret Ripan, hade Drätselkammaren, som på anförda
skäl icke ansett sig kunna tillstyrka försäljning till sökanden vare sig av tomt n:o 7 Ripan eller tomt n:o

5 Pelikan, föreslagit Stadsfullmäktige att erbjuda N. O. Lundström & C:o att få köpa tomten n:o 7 i
kvarteret Pelikan, vilken tomt i vidd innehåller 752,78 kvm. eller 8,540 kvadratfot, till ett pris av l krona
25 öre pr kv.-fot eller för 10,675 kronor.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla Drätselkammarens förslag med
den ändring, att priset sättes till 2 kr. pr kvadratfot och att såsom villkor för försäljningen föreskrives,
att tomten får bebyggas endast med kombinerad affärs- och magasinsbyggnad eller kombinerad affärsoch bostadsbyggnad, varjämte Beredningsnämnden föreslagit, att eventuellt inflytande köpeskilling
skulle läggas till fastighetsfonden.
Vid företagen behandling i Stadsfullmäktige av detta ärende framställdes yrkande om bifall dels till
Beredningsnämndens förslag, dels till Drätselkammarens förslag. Då för bifall till bägge förslagen
fordrades kvalificerad majoritet, förklarade sig Ordföranden framställa proposition jämväl på rent
avslagsyrkande, vilket yrkande vid anställd omröstning förklarades antaget.
Då votering begärdes, antogs till kontraproposition med 18 röster mot 8 Beredningsnämndens förslag,
varefter Stadsfullmäktige i huvudvoteringen enhälligt biföllo Beredningsnämndens förslag.
§19.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till Drätselkammaren för yttrande överlämnat från Länsstyrelsen
inkommen skrivelse den 9 innevarande mars, vari Stadsfullmäktige anmodas att inkomma med yttrande
över ett av de vid utredning inom Kungl. Civildepartementet om behövliga brand-skyddsföreskrifter för
offentliga samlingssalar m. m. tillkallade sakkunnige avgivet utlåtande och förslag till kungörelse
angående beskaffenheten av viss eldsläckningsmateriell i rikets städer m. fl. samhällen.
Sedan Brandchefen, som under hand erhållit uppdrag därom, inkommit med yttrande i ärendet, hade
Drätselkammaren beslutit att upptaga detsamma som eget yttrande till Stadsfullmäktige.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att såsom sitt eget yttrande åberopa det av Brandchefen avgivna utlåtande i ärendet.
§20.
Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden återremitterat en från sjuksköterskan vid
epidemisjukhuset inkommen framställning om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll för såväl
personal som patienter i och för utredning, i vad mån prisstegringen å de olika matvarorna inverkade på
epidemisjukhusets mathållning.
Hälsovårdsnämnden, som tillstyrkt en av Herr Falk väckt motion, att staden skulle övertaga
mathållningen vid sjukhuset, hade beslutat att överlämna den verkställda utredningen till
Stadsfullmäktige med hemställan, att sköterskan måtte tillerkännas en ersättning av l krona 50 öre per
dag och person f. o. m. den l april 1916 och intill dess mathållningen övertages av staden.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla
Hälsovårdsnämndens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga medel skulle utgå av i stat tillgängligt
anslag.
Stadsfullmäktige beslöto att återremittera ärendet till Hälsovårdsnämnden för bättre utredning.
§21.
Efter föredragning av upprättad förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av fattigdom eller
sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1917, beslöto Stadsfullmäktige på
förslag av Beredningsnämnden att för sin del godkänna densamma.
§22.
Sedan Stadsingenjören i enlighet med Drätselkammarens uppdrag låtit genom annonser i lämpliga
facktidskrifter och tidningar kungöra befattningarne som andre ingenjör, verkmästare och
arbetsinspektor vid byggnadskontoret lediga till ansökning, hade resp. 8, 14 och 5 ansökningar inkommit
inom den föreskrivna ansökningstiden samt efter densamma 3 st. ansökningar till resp. 2:dre
ingenjörsbefattningen och arbetsinspektorstjänsten.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit att taga även de för sent inkomna
ansökningarna under prövning samt att efter jämförande av de sökandes kompetens och lämplighet för
befattningarne på förslag uppsätta
till 2:dre ingenjörsbefattningen:

l:o)
2:o)
3:o)
4:o)

Arthur Mårtensson, Borlänge,
Vilh. Hansson, Luleå,
Henrik F. Arvidsson, Skärsätra,
Elis J. Möller, Boden,

med förord för den i tredje rummet satte byggnadsingenjören Henrik F. Arvidsson samt
till befattningen som verkmästare vid elektricitetsverket:
l:o) H. Andersson, Luleå,
2:o) Olle Kjellgren, Kristianstad,
3:o) Thorvald Diné, Älvkarleö,
med förord för den i första rummet uppförde t. f. verkmästaren H. Andersson.
Beträffande arbetsinspektorsbefattningen hade Drätselkammaren till befattningens erhållande förordat
verkmästaren J. Bergling i Luleå.
Stadsingenjören hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han för sin del förordat ingenjören Vilh.
Hansson, vilken f. n. tjänstgör som ingenjörsbiträde å stadsingenjörskontoret härstädes, till erhållande
av 2:dre ingenjörsbefattningen.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville företaga val av 2:dre ingenjör,
verkmästare och arbetsinspektor samt därvid till respektive befattningar utse de personer, som erhållit
Drätselkammarens förord.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att företaga val och utsago därvid:
till 2:dre ingenjör ingenjören Elis J. Möller i Boden med 15 röster; H. F. Arvidsson erhöll 11 röster;
till verkmästare vid elektricitetsverket t. f. verkmästaren H. Andersson i Luleå med 15 röster; l röst
tillföll O. Wikström, varjämte 9 blanka röstsedlar avlämnades;
till arbetsinspektor verkmästaren J. Bergling i Luleå med 24 röster, varjämte 2 blanka röstsedlar
avgåvos.
§23.
Sedan Fröken Maria Åkerström på begäran av Drätselkammaren erbjudit staden att för ett pris av 7,945
kronor få inköpa
de delar av fasligheten n:o 275, som falla inom tomterna n:ris 3, 5 och 6 i kvarteret Pelikan, tillsammans
i vidd innehållande 6,356 kv.-fot, med villkor att hon erhåller rätt att under en tid av två år hava henne
tillhöriga byggnader, som f. n. stå på dessa tomtdelar, kvarstående i oförändrat skick, hade
Drätselkammaren, under erinran att anbudet gäller till den 20 nästkommande april och att tomtdelarne i
fråga äro erforderliga för reglering av tomterna n:ris 5 och 6 i kvarteret Pelikan, vilka tomter enligt av
Stadsfullmäktige den 14 september 1911 godkänd plan äro avsedda för tullhus, hos Stadsfullmäktige
hemställt om bemyndigande att till angivna pris 7,945 kronor eller kr. 1: 25 per kv.-fot inköpa de av
Fröken Åkerström staden erbjudna tomtdelar.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden enhälligt
att på erbjudna villkor inköpa tomtdelarna i fråga med föreskrift tillika, att köpeskillingen skulle utgå
av fastighetsfonden.
§24.
Sedan anbud inkommit å uppförande av det av Stadsfullmäktige den 22 sistlidne februari beslutade
bostadshuset, hade Stadsingenjören upprättat en sammanställning av de anbud, som ansågos
fördelaktigast, varav framgick, att byggnadskostnaden komme att uppgå till i avrundat belopp 200,000
kronor, vilket med 35,000 kronor överstiger det förut beräknade kostnadsbeloppet för byggnaden.
Drätselkammaren hade därefter beslutat, att sedan den 13 innevarande mars utfärdad Kungl. Förordning
ang. statsbidrag till uppförande av bostadshus med smålägenheter medgiver Luleå stad erhållandet av
ett statsbidrag av 2/9 av byggnadskostnaden eller ett belopp av 44,000 kronor vid uppförande av detta
bostadshus, föreslå Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren dels att
omedelbart gå i författning om byggnadens utförande, dels att till vederbörande ingå med ansökan om
erhållande av förenämnda statsbidrag.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla,
vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.

§25.
En från lokomotivföraren E. Pohlman inkommen avsägelse av uppdraget att vara Stadsfullmäktig
överlämnades till Magistraten.
§26.
Ett cirkulär från Kungl. Lantbruksstyrelsen angående vikten under nuvarande förhållanden av odling
utav nyttighetsväxter å stadsjord beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till den vid dagens
sammanträde tillsatta potatisodlingskomittén.
§27.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Magistratens framställning om särskild ersättning åt de poliskonstaplar, som biträda vid
brödsädesregleringen;
2:o) Lönenämndens begäran om anslag jämväl för 1917 till avlöning av en sekreterare;
8:0) Bostadskomitténs redovisning över erhållet anslag.
§28.
Till Lönenämnden remitterades föreningen Sveriges Stadsfogdars underdåniga framställning om
fastställelse av minimilöner för stadsfogdarne m. m.
§29.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Av särskilda kommitteräde upprättat förslag till reglemente för brandstyrkan;
2:o) Livsmedelsnämndens förslag till åtgärder för ökande av potatisodlingen å Mjölkudden;
3:o) Livsmedelsnämndens begäran om höjning av Nämndens kredit hos staden till 100,000 kronor;
4:o) Föreningen Luleå Mjölkdroppes begäran om anslag;
5:o) P. E. Petterssons begäran om sjukhjälp;
6:o) O. F. Boströms begäran om tillstånd att å vretan n:o 383-385 få uppföra ett mindre sommarkök;
7:o) J. A. Hedqvists begäran om tillstånd att å vretan n:o 379-382 få uppföra nödiga uthus m. m.
8:o) f. Skogvaktaren C. F. Johanssons begäran om dyrtidstillägg;
9:o) Rektor A. Falks framställning om beviljande av ortstillägg åt lärarne vid allmänna läroverket;
10:o) Johansson & Nordins erbjudande att till staden försälja delar av vretan n:o 173-174;
11:o) Hälsovårdsnämndens framställning i anledning av ifrågasatt upphörande med Luleå
renhållningsaktiebolags verksamhet;
12:o) Luleå Fastighetsägareförenings framställning angående stadens övertagande av Luleå
renhållningsaktiebolags tillgångar och verksamhet;
13:o) E. A. Lundbergs erbjudande att till staden försälja del av vretan n:o 410-412 i Mjölkudden.
§30.
Till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades en av Herr Falk väckt motion om anläggande
av en sommarkoloni för barn.
Som ovan.
Justerat:
Herm. Fernlund, Algot Lind,
C. Lindgren.”

På Stadsfullmäktiges vägnar: Herm. Fernlund.
/A. Holm

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 30 mars 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
Stadsingenjören.

§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 24 innevarande mars.
§2.
Föredrogs ’protokoll över öppnandet av inkomna anbud å arbeten för byggnad å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet’ Bil.
Vid därefter företagen prövning antogos följande anbud
å byggnaden: C.A.Flemström, Luleå
Kr. 115000:å vatten- och avloppsledningar: A.F.Lilja, Luleå
Kr. 4919:å geysirspislar med värmeledning: L.G.Sundling, Stockholm
Kr. 13000:å elektriska ledningar: Elektriska AB Fram, Luleå
Kr. 3550:och här skulle antecknas
att A.F.Liljas anbud, ehuru högre än H.Anderssons, antagits av skäl dels att Lilja utför avloppet av s.k.
H-W-rör d.v.s. halvtjocka gjutjärnsrör under det att Andersson utför det av s.k. tjockgjutna avloppsrör
dels att i den förres anbud ingår isolering av och håltagning för ledningarna, vilka arbeten icke ingå i
den senares anbud samt
att L.G.Sundlings anbud föredragits framför H.Anderssons lika höga anbud av det skälet, att Sundling
lämnat särskild garanti för sitt arbetes hållbarhet och effektivitet.
§3.
Beslutade nämnden att för bostadshusets utförande tillsätta ett arbetsutskott med befogenhet att å
nämndens vägnar avgöra frågor rörande byggnadsarbetet i den mån, de icke avse avsevärd förändring
eller fördyring av detsamma; och utsågos som ledamöter av utskottet nämndens ordförande och herr
Thurfjell.
§4.
Föredrogs och godkändes av stadskamreraren uppsatt förslag till underdånig ansökan om statsbidrag till
täckande av kostnaden för bostadshusets uppförande.
§5.
Beviljades brandchefen U.Ullman begärd tjänstledighet under 11 dagar f.o.m. den 1 t.o.m. den 11
nästkommande april, med erinran dock om drätselkammarens den 3 juli 1914 gjorda uttalande
beträffande tjänstledighet utöver vad som i § 3 av instruktionen bestämmes rörande semester och
tjänstledighet om högst 3 dagar.
§6.
Brandmästaren vid Luleå Brandkår O.P.Stråhle hade i till drätselkammaren ställd skrivelse anhållit, att
kammaren ville bevilja honom ett resebidrag av 85 kronor 30 öre, motsvarande kostnaden för 2 kl.
tågbiljett Luleå-Stockholm åter, inclusive sovplatsbiljett, för bevisandet av Svenska
Brandmannaförbundets årsmöte i Stockholm under nästkommande april månad, vilket årsmöte skulle i
flere avseenden bliva synnerligen lärorikt såväl ur praktisk som teknisk synpunkt.
Sedan antecknats att brandchefen tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden, som icke ansåg sig äga
befogenhet att besluta i ärendet, att hänskjuta detsamma till stadsfullmäktige med hemställan om bifall
till ansökningen.
§7.
Lämnade ordföranden redogörelse för resultatet av hittills förda underhandlingar med Råneå Kvarn och
Kraftaktiebolag rörande leverans till Luleå stad av reservkraft; och antecknades att bolaget begärde 150
kronor pr kw-ström, levererad i transformator vid Notviken.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att lämna ingenjören herr Sjöstedt och stadsingenjören i
uppdrag att verkställa utredning om möjligheten att kunna med fördel taga ström från nämnda bolag i
Råneå.
§8.

Utanordnades följande räkningar:
Bröderna Åström, skjuts till Råneå
Bröderna Åström, skjuts till Råneå

Kr. 20:Kr. 37:50

§9.
Beslutade nämnden att till arméförvaltningen uthyra staden tillhörig stenkross och lokomobil, f.n.
stående i Råneå, mot ett pris av 200 kronor pr månad räknat, dock minst 200 kronor även vid kortare tid
än en månad; och skulle arméförvaltningen på egen bekostnad verkställa transport av effekterna från
Råneå till Morjärv och åter från Morjärv till Råneå.
§10.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören, att sedan köpebrev å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet
erhållits omedelbart igångsätta grävningsarbetet å tomten i fråga.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 mars 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Gullberg, Ulander, fruarna Sundström och Johansson, fröken
Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 28 februari 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för april månad föredrogs och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under mars, slutande å Kr. 608:95.
§5.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 6 och 22 mars: Selma Bergmans tre barn,
den 13 mars: Hulda Granbom,
den 14 mars: Anna Elisabet Danells son (född),
den 14 mars: Alma Josefina Öberg,
den 24 mars: Herman Johansson,
den 25 mars: Nils Westin,
den 28 mars: Olof Ferdinand Lundberg,
den 28 mars: Axel Leander Nilsson,
den 28 mars: Frida Amanda Nilsson,
den 29 mars: F.O.Rosendahl
samt att följande utgått nämligen
den 2 mars: J.E.Häggman,
den 20 mars: Alma Josefina Öberg.

§6.
Diakonissans rapport över mars månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§7.
Föredrogs och godkändes utackorderingslistan för första kvartalet, slutande å Kr. 2304:75.
§8.
På därom gjorda framställningar beviljades följande personer förhöjning i till dem utgående
fosterbarnsarvoden, nämligen
C.O.Sundström i Flurkmark för Axel Harild Löfgren från 75 till 100 kronor per år f.o.m. den 1 januari
1917;
F.H.Enström i Smedsbyn för Sven Gunnar Andersson från 156 till 180 kronor pr. år f.o.m. den 1 januari
1917;
J.A.Nilsson i Smedsbyn för Sigurd Alrik Lundström från 120 till 156 kronor pr. år f.o.m. den 1 januari
1917;
Oskar Nyberg i Mjölkudden för Axel Hjalmar Löfgren från 120 till 144 kronor pr. år f.o.m. den 1 januari
1917; samt
Maria Näsvall i Sundom för Sylvia Styf från 90 till 120 kronor pr. år f.o.m. den 1 januari 1917.
Nyberg skulle dessutom erhålla ett par skor till Axel Hjalmar Löfgren.
§9.
Beslöt styrelsen utackordera Magda Gustafva Janssons barn hos Karl Johan Wikström i Karlsvik mot
ett arvode av 15 kronor per månad under villkor, att modern såsom bidrag till utackorderingskostnaden
månatligen till styrelsen erlägger 5 kronor.
§10.
Beviljades Gertrud Sjölander ett bidrag av 10 kronor pr månad för sitt barns inackordering hos änkan
Fina Sjölander.
§11.
Beviljades Julia Pettersson ett bidrag av 5 kronor per månad till försörjning av sitt barn Nils Erik.
§12.
En av herr Gullberg i egenskap av vice värd för Bodellskyrkan avgiven redovisning godkändes och
överlämnades till räkenskapsföraren.
§13.
Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Oskar Abrahamsson föredrogs och lades till
handlingarna.
§14.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Karl Oskar Bergström, Olivia
Maria Liljedahl och Gustaf Holger Karlsson samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Emma Emilia
Andersson.
§15.
Beslöt styrelsen uppdraga åt Luleå stads drätselkontor att hos livförsäkringsaktiebolaget De Förenade
uppbära och kvittera femhundraaderton kronor 60 öre (518:60), enligt försäkringsbrevet n:r K. 9801 å
avlidna Hilda Augusta Lundmarks liv och skulle utdrag av detta protokoll i sådant avseende lända
drätselkontoret till fullmakt.
§16.
Från Kungl. Pensionsstyrelsen hade inkommit meddelande, att Kungl. Styrelsen beslutit att intill ett
belopp av 300 kronor ansvara för gäldandet av två tredjedelar av kostnaden för hustru Anna Sofia

Öqvists vård och behandling samt uppehåll å Elfgårdens sjuk- och vilohem, under förutsättning att
återstående tredjedel av berörda kostnader ävensom hela kostnaden för hennes resor till och från nämnda
anstalt samt utrustning med nödiga klädespersedlar o.dyl. komme att bestridas av kommunen eller eljest
från annat håll.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen att icke antaga det gjorda erbjudandet.
§17.
Beslöt styrelsen låta utackordera Anna Löfgrens son Sven Gösta.
§18.
Beslöt styrelsen lämna diakonissan ett extra anslag å 100 kronor för april och maj.
§19.
Beslöt styrelsen att hos vederbörande kommun utsöka E.J.Holmbergs hyresskuld, 220 kronor.
§20.
Beslöt styrelsen, att kostnaden för vård och underhåll av främmande kommuners understödstagare, vilka
vore i behov av läkarevård och medicin, skulle höjas till 2 kronor pr. dag.
§21.
Beslöt styrelsen tillsätta en kommitté, bestående av diakonissan, fröken Sundberg och tillsyningsmannen
Boman för anskaffande av kläder åt konfirmander.
§22.
Beslöt styrelsen till barnavårdsnämnden göra anmälan om att Albertina Holmströms barn icke få den
fysiska och andliga vård, som de behöva.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Axel Nilsson”
Protokoll april år 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 april 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
Stadsingenjören.
§1.
J.A.Hornberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få på 40 år arrendera ett område av c:a
4000 kvm å stadens mark å Mjölkudden.
Sedan stadsingenjören i avgivet yttrande hemställt om avslag å ansökan, beslutade nämnden att, då
drätselkammaren icke ägde befogenhet att utarrendera lägenhet å längre tid än fem år, ärendet icke skulle
föranleda vidare åtgärd.
§2.
Sedan A.Gille och K.A.Åkerstedt i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få arrendera den del av
Malmgatan, som ligger mellan tomterna n:ris 1 och 8 i kvarteret Eken och tomterna n:ris 2 och 3 i
kvarteret Rönnen, beslutade nämnden, att, då området i fråga redan vore upplåtet till arrende till annan
person, avslå framställningen.

§3.
Sedan stadsingenjören i avgivet yttrande tillstyrkt av smeden C.J.Andersson hos drätselkammaren gjord
ansökan om tillstånd att utföra vattenledningsarbeten inom staden, beslutade nämnden att antaga honom
till entreprenör vid stadens vattenledning.
§4.
Stadsingenjören hade med anledning av en anhållan från Luleå Badhusaktiebolag om erhållande av
ström för ljusbad till ett pris av 10 öre kwt i till drätselkammaren avgivet yttrande föreslagit att bifall
måtte lämnas till ansökan med villkor att baden endast serveras mellan kl. 12-2 e.m. under tiden 15 aug.
– 15 april samt att bolaget får vidkännas kostnad för anordnande av tidströmbrytare och betala hyra för
densamma med 5 kronor pr år.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till Luleå Badhusaktiebolags ansökan
på sätt att bolaget finge erlägga betalning för ström till ljusbadet enligt motortariff II.
§5.
Sedan Luleå Kooperativa förening u.p.a i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få
använda en 5 hkr:s motor om 220 volt i en av dem driven korvfabrik, meddelade nu stadsingenjören,
vilkens yttrande över framställningen hade infordrats av nämnden, att föreningen, som icke kunde
invänta svar från drätselkammaren, erhållit det besked av stadsingenjören, att sådan motor icke får
inkopplas till stadens ledningsnät; och beslutade nämnden att godkänna den av stadsingenjören sålunda
vidtagna åtgärden.
§6.
Sedan Oscar Nyberg, vilken den 18 augusti 1886 av Johan Wikberg inköpt östra hälften av vreten n:ris
390-396 å Mjölkudden och den 11 oktober samma år erhållit lagfart åt 2½ tunnland av förenämnda östra
hälft av samma vret, begärt och den 22 december 1913 erhållit vilande lagfart å återstoden eller 44,27
ar av vrethälften, hade drätselkammaren hos Luleå Rådstufvurätt uttagit stämning å Nyberg med
påstående om bättre rätt till området i fråga. Med anledning härav hade Nyberg i skrivelse till
stadsfullmäktige föreslagit sådan godvillig uppgörelse i tvisten att han för området till staden erlägger
en köpeskilling, beräknad efter hälften av ett värde, upptaget till 300 kronor pr tunnland d.v.s. efter 300
kronor pr hektar.
Vid föredragning av ärendet, vilket blivit av stadsfullmäktige remitterat till drätselkammaren, beslutade
nämnden att med hänvisning till, vad stadsingenjören i infordrat yttrande anfört, hos stadsfullmäktige
tillstyrka att en uppgörelse i tvisten måtte få av drätselkammaren träffas med Nyberg i enlighet med vad
han i sin ansökan till stadsfullmäktige föreslagit.
§7.
Från Elektriska Aktiebolaget Fram inkommen skrivelse rörande bolagets å drätselkammaren utfärdade
räkning av 15/6 1915 å utförda arbeten i stadshuset remitterades till elektricitetsverkets föreståndare.
§8.
Sedan stadsingenjören inkommit med infordrad utredning rörande av stadsfullmäktige den 14 september
1878 och den 27 maj 1880 till källarmästaren Fritiof Flygare på 50 år upplåtna tvenne områden om
tillhopa 10514 kvm å Mjölkudden, hade drätselkammaren, som ansåg det gjorda arrendeavtalet
förverkat, enär detsamma utan stadens tillstånd överlåtits på annan person, den 6 september 1915, § 8,
beslutat, att medgiva att de nuvarande markinnehavarne, därest de önska kvarbo, få arrendera resp. av
dem av området innehavda tomter under fem år f.o.m. den 1 januari 1916 mot en årlig arrendeavgift av
40 kronor för resp. tomt samt att avfordra nuvarande arrendatorn, B.A.Lundström, skriftligt erkännande
av ovannämnda upplåtelser förverkats och återfallit till staden. Som emellertid stadsingenjörens
utredning i saken icke lämnade tillräckligt stöd för detta beslut, utan tvärtom gav vid handen att
arrendatorn av marken beträffande det år 1878 upplåtna området, inom vilket de förenämnda bebyggda
tomterna ligga, icke förbrutit sig mot arrendevillkoren, även om detta skulle kunna anses vara fallet
beträffande det år 1880 upplåtna område, hade stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren den 3
juli 1916 med anmälan att B.A.Lundström vägrat att underskriva förenämnda honom avfordrade
förbindelse samt att J.Lannge, O.E.Wester och Sofie Sundgren, vilka bebo de förenämnda tomterna,

likaledes vägrat underskriva dem tillsända arrendekontrakt, hemställt att drätselkammaren ville frångå
sitt den 6/9 1915 fattade beslut, beslutade kammaren den 7 augusti 1916 att beträffande frågan om
dispositionen av s.k. Flygares område låta bero till arrendetidens slut.
Sedan stadskamreraren i förnyad skrivelse med åberopande av det ovan anförda anhållit att
drätselkammaren ville precisera sitt den 7 augusti 1916 fattade beslut därhän att nämndens beslut
innebär, att den frångått drätselkammarens den 6 september 1915, § 8, fattade beslut i vad avser dem av
markinnehavarne, som i andra hand av stadens arrendator erhållit resp. tomter upplåtna, beslutade nu
nämnden att med bifall härtill förklara, att drätselkammarens beslut den 6 september 1915, § 8 endast
gäller innehavaren av hela s.k. Flygares område, B.A.Lundström, vilken alltså är skyldig att f.o.m. den
1 januari 1916 erlägga i stället för ett tomtöre av Kr. 4:34 en arrendeavgift av 40 kronor.
§9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från jordägaren B.A.Lundström
i Mjölkudden att stadsfullmäktige ville, sedan drätselkammaren vid sammanträde den 6 september 1915,
§ 8 beslutat att f.o.m. den 1 januari 1916 höja den årliga arrendeavgiften för den tomt i Mjölkudden,
som han innehar av stadens mark, från 6 kronor till 40 kronor, nedsätta avgiften från samma tid till 15
kronor pr år.
Vid föredragning av ärendet antecknades att det tomtöre, som intill den 1 januari 1916 utgått för
ifrågavarande, ursprungligen till källarmästaren Fritiof Flygare, på 50 år mot vissa skyldigheter av
stadsfullmäktige den 14 november 1878 och den 27 maj 1880 upplåtna områden å tillhopa 8 tunnland
21,9 kappland å Mjölkudden, utgjort ett belopp av 4 kronor 34 öre samt att drätselkammaren, som ansett
att förenämnda tomtöre vore för ringa, särskilt som innehavaren av arrendet till en del styckat området
i tomter, vilka upplåtes till enskilda, beslutat med stöd av bestämmelse i de träffade avtalen om
upplåtelsen om ifrågavarande mark utbyta tomtöret mot en årlig arrendeavgift av 40 kronor.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att, då sökanden vore gammal och i relativt små
omständigheter, hos stadsfullmäktige tillstyrka, att fullmäktige ville med hänsyn härtill medgiva att
arrendeavgiften måtte i enlighet med sökandens begäran nedsättas för att f.o.m. den 1 januari 1916 utgå
med 15 kronor pr år.
§10.
Karl Högberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få för potatisodling arrendera tomten n:r
1 i kvarteret Simpan för innevarande år mot att han i stället för erläggande av arrendeavgift åtoge sig att
utgöra å fastigheten fallande gaturenhållning.
Sedan antecknats att med ifrågavarande tomt avsåges stadens fastighet n:r 232 i nämnda kvarter samt
att utförandet av den fastigheten åliggande gaturenhållning hade ett värde av c:a 40 kronor, beslutade
nämnden att översända framställningen till den av stadsfullmäktige tillsatta kommittén för anordnande
av potatisodling å stadens mark med hemställan tillika, att, därest kommittén kommer att taga fastigheten
i disposition, sådana åtgärder måtte vidtagas beträffande densamma att inkomsten från fastigheten icke
understiger nämnda belopp av 40 kronor.
§11.
Vid föredragning av en från magistraten erhållen av fröken Sigrid Holm hos stadsfullmäktige väckt
motion om tillsättande av en kommitté för anordnande av potatisodling å stadens mark beslutade
nämnden, då nämnden redan behandlat och till stadsfullmäktige med yttrande överlämnat en dubblett
av motionen, lägga den nu inkomna skrivelsen till handlingarne.
§12.
Sedan den till 3 månaders provtjänstgöring antagne f.d. hovslagarekonstapeln Henry Åberg fullgjort
nämnda tjänstgöring utan anmärkning, hade brandchefen i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att
kammaren ville antaga Åberg till ordinarie brandman vid Luleå stads brandkår, räknat retroaktivt f.o.m.
den 21 december 1916.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till det av brandchefen sålunda gjorda
förslag.
§13.

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktige protokoll för den 22
nästlidne februari beträffande §§ 5, 10, 15, 16 och 17; och beslutade nämnden att
ang. § 5, att uppdraga till stadsingenjören att under hand infordra anbud å den av stadsfullmäktige
beslutade ansvarsförsäkring, som skall avslutas beträffande elektricitetsverket, vattenledningsverket och
stadens gatuarbeten;
ang. § 15, att uppdraga till stadsingenjören att låta uppsätta av stadsfullmäktige beslutat stängsel dels
mot Neder Luleå komministerboställe dels mellan inhägnaderna om arméns mötesplats och landsvägen
och mellan denna och den väster om järnvägen belägna delen av Moritsängen samt
att ingå till Distriktsförvaltningen med skrivelse i de avseenden, som stadsfullmäktige beslutat
beträffande mulbetets förbättrande; samt
att i övrigt lägga protokollet till handlingarne.
§14.
Sedan brandchefen till drätselkammaren inkommit med berättelse över Luleå stads brandväsende m.m.
för år 1916, beslutade nämnden att överlämna densamma till stadsfullmäktige.
§15.
I skrivelse till drätselkammaren hade stadskamreraren meddelat att följande arrendeavtal utlöpa under
innevarande år
Höslottern å Småskären,
Jakträtt å Småskären,
Jakträtt å Hamnholmen,
Stadens del av ägofigur n:r 148 å Stadsön,
Höslottern vid stranden av Ytterviken samt
följande områden å Mjölkudden, vilka ingå i det område, som avses skola överlämnas till
Statens Järnvägar, nämligen stadens del av s.k. Hornbergska vreten och de av Linder, Olsson och
Johansson inköpta vretor och vretdelar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden
1/ att beträffande ägofigur n:r 148 å Stadsön och s.k. Hornbergska vreten å Mjölkudden söka träffa
överenskommelse med nuvarande arrendatorer om förlängning av resp. arrendeavtal på ytterligare ett år
på samma villkor;
2/ att beträffande det av fru Lina Linder inköpta området på samma villkor som förut till henne
utarrendera den med röd färg och siffran 5 betecknade marken å bilagd kart;
3/ att beträffande den av Linder i övrigt inköpta marken samt de av Olsson och Johansson inköpta
områdena uppskjuta behandlingen av ärendet i avvaktan på besked från den av stadsfullmäktige tillsatta
kommittén för anordnande av potatisodling å stadens mark, huruvida eller i vad mån kommittén ämnar
ta denna mark i besittning för nämnda ändamål; samt
4/ att beträffande de övriga under år 1917 utlöpande arrendeavtal, utbjuda dessa å auktion, som skall
hållas i samband med nämndens ordinarie sammanträde under nästkommande maj månad.
§16.
Föredrogs utdrag av drätselkammarens diarium för åren 1914-1916 rörande diverse balanserande
ärenden; och beslutade nämnden följande:
beträffande stadskamrerarens hemställan, Diarium n:r 336/14, om vissa åtgärder i fråga om beslutat
ägoutbyte mellan staden och Statens Järnvägar för Prästgatans reglering: att tillskriva Statens Järnvägar
med förfrågan i vilket skick ärendet befinner sig;
beträffande stadsingenjörens utredning, Diarium n:r 380/15 och 267/14, rörande de fastigheter, som
behöva av staden inköpas för Kungsgatans framdragande mellan Stations- och Storgatorna till full
bredd: att taga ärendet i omprövning, så snart utlovat anbud å försäljning av fastighet n:r 227 inkommer;
beträffande elektricitetsverkets föreståndares förslag Diarium n:r 415/15 – till ny taxa för ström till
hushållsapparater och uppvärmning: att anmoda föreståndaren att inkomma med det förnyade yttrande
och förslag, som nämnden vid sammanträde den 9/3 1916, § 3 begärt av honom samt att i samband
härmed inkomma med av nämnden vid samma sammanträde begärda nya förslag i fråga om lägre
strömpris till Husqvarna depots för uppvärmning av vissa lokaler (Diarii nr, Dk 310/15)

beträffande Tornedalens skidfabriks hos stadsfullmäktige gjorda begäran, Diarium n:r 97/16, om
nedsättning av pris å ström till fabriken: att anhålla hos elektricitetsverkets t.f. föreståndare att han ville
snarast inkomma med av nämndens ordförande begärt yttrande;
beträffande fattigvårdsstyrelsens hos drätselkammaren gjorda begäran, Diarium n:r 192/16, om att få
verkställa diverse reparationer m.m. å fastigheten 217 a i kvarteret Laxen: att anhålla hos styrelsen att
den ville omedelbart till drätselkammaren inkomma med de ritningar, varom kammaren i till styrelsen
översänt utdrag av sitt protokoll för den 8 augusti 1916, § 29, anhållit att styrelsen måtte tillställa
drätselkammaren;
beträffande av stadsbyggmästaren väckt förslag om anordnande av upplagsplats vid norra kajen,
Diarium n:r 223/16: att anhålla hos hamndirektionen att den ville lämna skriftligt besked med anledning
av drätselkammarens i till hamndirektionen ställd skrivelse den 17 augusti gjord anhållan, att direktionen
ville medgiva kammaren att anordna en kolgård å södra delen av Pontuskajen.
§17.
Sedan kommittén för anordnande av potatisodling å stadens mark i skrivelse till drätselkammaren
anhållit att i och för nämnda odling få disponera vissa staden tillhöriga och av stadsingenjören uppmätta
områden, beslutade nämnden att anhålla hos kommittén att den ville inkomma med specificerad uppgift
å de områden, den ämnar taga i användning för förenämnda ändamål, enär drätselkammaren i den mån
de å åberopade förteckning upptagna lägenheter helt eller delvis ej tagas i användning af kommittén
torde böra få disponera dessa för utarrendering av grässkörden eller för annat ändamål.
§18.
Sedan kontraktet med Holmens Trävarukompani utgått den 1 innevarande april, beslutade nämnden att
i skrivelse till firman påminna om fullgörandet av den i kontraktet stipulerade skyldigheten för
hyresgästeren att rengöra platsen från virkesavfall m.m.
§19.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en förfrågan från kartografen V.Åberg om staden
är villig att övertaga 100 exemplar av hans karta över staden.
Av stadsingenjörens i ärendet infordrade yttrande inhämtades att den nya kartan, som icke upptager de
ännu till stor del gällande fastighetsgränserna, måste anses för snart nog alla utredningar, tomtköp m.m.,
för vilka just dessa gränser vara tydliga, så gott som oanvändbar och i alla händelser sämre än den gamla,
av vilken i arkivet ännu finnes 20 exemplar, varför stadsingenjören icke ansåg sig kunna tillstyrka inköp
af mer än av högst 10 exemplar, vilka skulle kunna vara till nytta vid en eller annan schematisk
framställning beträffande stadsplanen.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som ansåg att den nya kartan i sitt nuvarande skick icke
fyller vanliga anspråk på en fullgod plankarta och som tillika hade sig bekant att en ny karta med
upptagande av de gamla fastighetsgränserna, i den mån de äro erforderliga, är under arbete och torde
utkomma så snart fastställelse vinnes å av stadsfullmäktige nu godkända ändringar i stadsplanen, att hos
stadsfullmäktige avstyrka inköp av kartografen Åbergs nya karta.
§20.
Byggmästaren J.A.Lindqvist hade till drätselkammaren inlämnat tvenne under hand infordrade anbud å
leverans av 400 st stolpar av furu eller s.k. stinngran till vägbyggnaden Luleå-Svartöstaden med biväg
till Skurholmsstaden för att användas till handräcken vid vägen.
Sedan antecknats att hälften av stolparna skulle vara 2 meter långa med 15 centimeters topp och hälften
3 meter långa med 9 centimeters topp, beslutade nämnden att antaga av Gustaf R.Lindfors’ och Johan
G.Lindfors’ gemensamt afgivna anbud att leverera stolparna till ett pris av 1 krona pr st. på anvisad plats
vid nämnda väg såsom varande det billigaste av de avgivna anbuden.
§21.
Elektricitetsverkets föreståndare hade i enlighet med av Statens Industrikommission meddelade
förhållningsregler för vissa gas- och elektricitetsverk, utfärdade med stöd av föreskrifterna i Kungl.
Kungörelsen den 13 mars 1917, i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att kammaren ville hos
stadsfullmäktige begära befogenhet att handhava tillämpandet av de utav kommissionen meddelade

förhållningsregler utan skyldighet att före vidtagandet av de åtgärder, som härav eller av kommissionens
anvisningar föranledes, underställa åtgärderna stadsfullmäktiges bedömande.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till det av
föreståndaren gjorda förslag.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till ledamoten herr Sjöstedt och verkets föreståndare att till
drätselkammaren vid förefallande behov inkomma med förslag till de åtgärder, som för varje särskilt
fall bör vidtagas av kammaren.
§22.
Biföll nämnden en från arrendatorn G.L.Bergman, Gammelstad, i skrivelse till drätselkammaren gjord
anhållan att få från stadens sopplats avhämta 5 lass gödsel i för ökad sädes- och potatisodling å
arrendelägenheten å Stadsön.
§23.
Sedan B.Nilsson i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att som ersättning för den fyllning och sten,
staden fått avhämta på hans tomt n:r 14 i kvarteret Tigern, av staden få 1,0 kbm. makadammjöl, beslutade
nämnden att, som staden själv fått bekosta grävning och körning av fyllningsmassan, i enlighet med
stadsingenjörens hemställan avslå framställningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 april 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Nordin ävensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 13 mars 1917 upplästes och justerades.
§2.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag av 3000 kr. för anskaffande av fullständiga detaljritningar
och arbetsbeskrivning för infordrande av anbud å uppförande av en tillämnad förvaltningsbyggnad för
Luleå hamn föredrogs och lades till handlingarna.
Sedan sådana ritningar, arbetsbeskrivning och förslag till entreprenadkontrakt efter Direktionens
uppdrag utarbetats av Arkitekten John Wikberg Stockholm och numera till Direktionens inkommit,
beslöts att uppdraga åt Ingeniören I.Malmberg att i samråd med Stadsingeniören granska desamma, och
skulle sedan sådan granskning verkställts genom annons infordras anbud å byggnaden uppförande i
enlighet med arbetsbeskrivning och ritningar att avgivas senast den 10 maj 1917 klockan 12 p.d. med
tillkännagivande att anbudet vore för anbudsgivaren bindande till den 15 i samma månad klockan 12
p.d.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarna ett från Ingenjören A.H.R.Sjöstedt inkommet besiktningsutlåtande
rörande avsyning av elektrifieringen av stora lyftkranen å södra hamnplanen.
§4.
Föredrogs och lades till handlingarna av Baningeniören L.Hjelm överlämnat Kungl. Järnvägsstyrelens
cirkulär angående ersättning för arbetsledning, verktygsslitning m.m. vid arbeten åt enskilda.

§5.
Drätselkontoret hade anhållit om likvid för Hamndirektionens skuld till Luleå stads gatuarbeten med
tillhopa 24.179 kr. 42 öre enligt förutlämnade räkningar av den 24 och 25 juli samt den 14 december
1916, inkomna till Hamndirektionen den 12/12 1916 och 4/1 1917 respektive, ävensom av den 15 januari
1917, inkomna till Hamndirektionen denna dag.
Efter antecknande därav, att från ovanstående belopp, kronor 24.179:42, skulle avgå feldebiterade,
kronor 5.129:17, enligt av Stadsingeniören attesterad räkning av den 12/12 1916, vadan alltså
Hamndirektionens skuld sålunda rätteligen utgjorde kronor 19.050:45, samt att Hamndirektionen
beslutat att hos Stadsfullmäktige begära ett anslag av kr. 13.004:94 för gäldande av dessa räkningar till
så stor del som de avsåge 1915 års arbeten, beslöt Hamndirektionen, att då återstående beloppet kronor
6.045:51 avsåge 1916 års arbeten, för vilkas gäldande medel icke upptagits i 1917 års stat, hos
Stadsfullmäktige begära ett ytterligare anslag å detta sistnämnda belopp.
Vidare beslöts att underrätta Drätselkontoret att räkningarna komme att likvideras så snart medel av
Stadsfullmäktige sålunda beviljats.
§6.
Halfdan Burman hade erbjudit Hamndirektionen att få köpa tomten N:4 i kvarteret Ripan för ett pris av
10.000 kronor med anledning varav Hamndirektionen beslöt att förklara sig icke vara köpare till nämnda
tomt.
§7.
Svenska Hamnförbundet hade, under påpekande att samverkan icke vore att påräkna mellan något större
antal hamnar i fråga om utverkande av provisorisk förhöjning i hamntaxorna under kristiden, anhållit
om meddelande, huruvida Luleå hamn under sådana förhållanden ämnade låta sig representeras vid den
tillämnade konferensen.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen att icke sända representant till konferensen, varom Svenska
Hamnförbundet skulle telegrafiskt underrättas.
§8.
Vintersjöfartskommittén för Norrland hade för erhållande av möjligast fullständiga upplysningar
rörande isförhållandena i Bottenhavet, Bottenviken och vid Norrlands kuster hänvänt sig till
Hamndirektionen för erhållande av vissa härmed sammanhörande förhållanden rörande Luleå hamns
med därtill gränsande områden.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt Hamnmästaren att föranstalta om de
begärda uppgifternas införskaffande och översändande till Kommittén.
§9.
Tullkammaren i Luleå hade, under påpekande att den kontroll från tullverkets sida vid proviantering av
fartyg, som nödvändiggjorts genom ransonering av vissa livsmedel, komme att medföra en betydlig
utökning av tullpersonalen ävensom att en särskild tullkammareavdelning måste förläggas till
hamnpiren, anhållit att i varuskjulet å hamnpiren måtte inredas tre rum, varav två å nedre och ett å övre
botten.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt Hamnmästaren att infordra anbud å
erforderliga inredningsarbeten.
§10.
F.Lindbloms och H.Sandbergs berättelser över verkställd inventering av Hamnens egendom föredrogs
och lades till handlingarna.
§11.
På förslag av Hamnmästaren beslöts att för bogserångaren Balder inköpa en skålspritkompass till ett
pris av 617 kronor fritt Stockholm.
§12.

Hamnmästarens kassarapport för mars månad 1917 föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§13.
Efter granskning antogs att tillsvidare tillämpas följande
F ö r e s k r i f t e r och t a x a
För begagnande av Luleå hamns elektriska
Lyftkran
Trafikant, som önskar använda kranen, skall därom göra anmälan till hamn- eller hamnspårskontoret.
Kranen har en lyftkran av intill 20 ton. Dess maskinella anordningar skötas uteslutande av
hamnbetjäningen.
Trafikant skall rätta sig efter de föreskrifter, som hamnbetjäningen till förekommande av olycksfall,
skadegjörelse å gods eller uppehåll och störningar i driften finner nödigt meddela.
Trafikant skall nöjaktigt styrka uppgiften om tyngden av det gods, som för hans räkning skall lyftas.
Staden skall icke hava skyldighet ersätta skada, som kan uppstå å gods genom bristning av kranen
eller dess maskinella anordningar.
Avgifter för kranens begagnande erlägges till hamnkontoret efter följande taxa:
när ingen lyft överstiger 5000 kg. erlägges pr. timme 10 kr.
när ingen lyft överstiger 10000 kg. erlägges pr. timme 20 kr.
när ingen lyft överstiger 15000 kg. erlägges pr. timme 25 kr.
när ingen lyft överstiger 20000 kg. erlägges pr. timme 30 kr.
För lyftning av tyngder under 5 ton, då kranen tages i anspråk högst en halv timme, erlägges 5 kronor i
övrigt räknas större eller mindre del av timme såsom hel sådan.
§14.
Föreningen Vita bandets trädgårdskommitté hade under hänvisning till rådande svårigheter att anskaffa
livsmedel anhållit att i likhet med vad som förut under två år medgivits få åta sig upplåtet område
nedanför brandstationen för potatisodling.
Vid ärendets föredragning beslöts att bifalla framställningen dock under villkor att området hålles i
snyggt och ordentligt skick,
att grävning eller plöjning ej sker så djupt, att det underliggande gruset bringas i dagen, samt
att området efter användning återställes i samma skick som vid upplåtelsens början.
§15.
Beviljades Hamnbokhållaren B.Fridström semester under tiden 14-16 maj nästkommande maj.
§16.
En framställning från J.Öhman om byggande av en båtbrygga vid Mjölkudden remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§17.
Sedan Hamndirektionen beslutat att genom annons infordra anbud å hamnen tillhöriga två träpråmar,
hade sådana anbud inkommit och beslöts antaga ett av I.Byström avgivet slutande å kronor 2.689 kontant
betalning.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
§19.
Under påvisande därav att hamnens bogserångare under seglationen har ständig sysselsättning med
bogsering av mudderpråmar och med övriga hamnens arbeten hade Hamnmästaren, som på grund därav
vid tillsynen av hamnens inrättningar är hänvisad begagna egen båt, gjort muntlig framställning att
härför utbekomma skälig ersättning.
Sedan det antecknats att Hamnmästarens tillsyningsskyldighet ytterligare utsträckts icke allenast genom
hamnens övertagande av utprickningen och belysningen av farleden förbi Finnklipporna utan även

genom det av Magistraten genom givna åliggandet att öva tillsyn över främmande, med trådlös telegraf
utrustade fartyg, vilket allt nödvändiggjorde, att båt när som helst stode till hans disposition, beslutade
Direktionen att av anslaget till fyr- och signalinrättningar för innevarande år bevilja honom ett bidrag
för ändamålet av 200 kronor.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt
Justeradt den 18/4 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 13 april 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, J.Hanson, V.Oskarsson, K.H.Hultström,
D.Andersson, B.A.Hellstén, O.Olsson, O.E.Wester, G.Landström samt undertecknad sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr O.Åhström och O.Olsson.
§2.
Till protokollet skulle antecknas, att vid ansökningstidens utgång den 24 nästlidne mars månad till en
ord. folkskolläraretjänst anmält sig en sökande, e.o. folkskolläraren E.A.Brännström från Luleå samt till
en ord. folkskollärarinnetjänst tre sökande, e.o. folkskollärarinnan Fru Elin Bohlin och Signe Flodin från
Luleå samt ord. folkskolelärarinnan Betty Bergström från Långträsk i Piteå landsförsamling.
§3.
I första förslagsrummet till den lediga ordinarie folkskolläraretjänsten vid Luleå stads folkskolor
uppsattes ende sökanden e.o. folkskolläraren E.A.Brännström från Luleå.
§4.
Folkskolestyrelsen förklarade sig nöjd med det ofullständiga förslaget till den ledigförklarades
folkskolläraretjänsten, och förklarades sålunda ende sökanden e.o. folkskolläraren Elof August
Brännström vald till ordinarie lärare vid Luleå stads folkskolor.
§5.
De sökande till den ledigförklarade ord. folkskollärarinnebefattningen vid Luleå stads folkskolor
uppfördes å förslag i följande ordning:
1. e.o. folkskollärarinnan Elin Bohlin,
2. ord folkskollärarinnan Betty Bergström,
3. e.o. folkskollärarinnan Signe Flodin.
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt att omedelbart förrätta val för besättande av den ledigförklarade ord.
folkskollärarinnetjänsten. Vid valet avgåvos åtta röster, av vilka sju tillföllo den i första förslagsrummet
uppförda e.o. folkskollärarinnan Elin Bohlin och en röst den i andra förslagsrummet uppförda ord.
folkskollärarinnan Betty Bergström, vadan fru Elin Bohlin förklarades vald till ord. folkskollärarinnan
vid Luleå stads folkskolor.
§7.
Ärendet om byggande av gymnastikhus å östra folkskoletomten förklarades vilande till nästa
sammanträde.

§8.
Småskollärarinnan Selma Berglund hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet för sjukdom
fr.o.m. den 11 april till vårterminens slut. Folkskolestyrelsen beslöt bifalla denna framställning och
förordnade till vikarierande lärarinna under samma tid småskollärarinnan Hanna Grahnström.
§9.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att av densamma utfärdat tjänstgöringsbetyg för e.o.
folkskolläraren E.A.Brännström, e.o. folkskollärarinnan Elin Bohlin och Signe Flodin samt vik.
folkskolläraren G.Furtenback.
§10.
Av ordföranden anmäldes, att i bokslutet för år 1916 en brist förefinnes å 21236,54 kr, därav 11 440,52
kr utgöra under året inbetald brist från 1915 års bokslut, 4339,16 kr utgöra verklig brist i 1916 års stat
och återstoden motsvaras av vid årsskiftet innestående fordringar.
§11.
Domkapitlet hade i remiss till folkskolestyrelsen översänt av särskilda sakkunniga utarbetat förslag till
normalplaner för skolreglementen med anmodan att före den 5 nästkommande maj inkomma med
yttrande. Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt ordf. v.ordf och överläraren att å folkskolestyrelsens
vägnar avgiva det begärda utlåtandet. Till suppl. För dessa kommitterade valdes hrr K.H.Hultström och
O.E.Wester.
§12.
En räkning å kr 26,25 för verkställd körning av ved till Karlsviks skolhus godkändes till utbetalning.
§13.
Av Svenska Röda Korsets skolkommitté gjord framställning om införande av arbete för Röda Korset i
förening med flickslöjden vid skolorna förklarades vilande till vidare.
§14.
Folkskolestyrelsen beslöt, att hyran för f.d. kyrkvaktmästaren J.Nilssons lägenhet i Västra skolhuset
skall minskas med fem kr. för månad från den dag, ett rum av lägenheten tages i anspråk för
skoltandkliniken.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarna ett protokollsutdrag från drätselkammarens Tekniska nämnd med
förmälan att nämnden bifallit av folkskolestyrelsen gjord framställning om stadsingenjörens biträde för
upprättande av kostnadsförslag till omändring av värmeledningen i östra skolhuset.
§16.
Av ordföranden anmäldes, att han på därom av ingenjör G.H.Högström gjord ansökan utfärdat av Kungl.
Folkskolöverstyrelsen infordrat vitsord över pens. Småskollärarinnan Ellen Wingårds tjänstgöring vid
distriktets skolor, och blev denna åtgärd av styrelsen godkänd.
§17.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt ekonominämnden att i samråd med stadsingenjören utlysa entreprenad å
de reparationsarbeten, som enligt folkskolestyrelsen av stadsfullmäktige godkända stat skola utföras
under året.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justerat
Osk.Olsson
Osk.Åhström

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 13 april
1917.
Närvarande: herrar Santesson, Groth, Falk, Palm och Åhrström.
§1.
Vid sammanträde den 25 januari 1917 hade stadsf. till lönenämnden remitterat en av herr Falk hos
fullmäktige väckt motion om beviljande av ett dyrtidstillägg åt dem av stadens arbetare, som arbetat i
stadens arbeten minst två månader under år 1916 att utgå med 10 öre för varje under året utförd
arbetstimma.
Efter föredragning av ärendet beslöt lönenämnden tillstyrka bifall till herr Falks motion med det tillägget
att dyrtidstillägget icke borde få överskrida 200 kr.
Med detta beslut anmäldes av herrar Santesson och Groth reservation, gående därpå ut, att därest
lönenämnden över huvud ägde att taga befattning med förevarande ärende, dyrtidstillägget borde utgå i
form av ett tillägg av minst 20 % å under år 1916 gällande timpenning och ackordspriser samt beräknad
å det arbete, som utfördes under år 1917.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 16 april 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, J.A. Nilsson och Högström.
Stadsingenjören.
§1.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Falk väckt motion om tilldelande till
varje arbetare, som arbetat i stadens arbeten minst 2 månader under år 1916, ett dyrtidstillägg av 10 öre
för varje under året utförd arbetstimme.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då ett bifall till motionen skulle innebära tilldelandet
till vissa arbetare av ett dyrtidstillägg för år 1916 och några befattningshavare eller övriga arbetare icke
erhållit något dyrtidstillägg för nämnda år, utan för år 1917, hos stadsfullmäktige avstyrka bifall till
motionen.
Nämnden beslutade vidare att meddela stadsfullmäktige att timpenningen för grovarbetare blivit under
innevarande år höjd från 45 öre till 55 öre och för övriga arbetare i proportion härtill.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§2.
Sedan ordföranden meddelat att verkställd utredning visat att elektricitetsverket icke kunde betala mer
än 125 kronor pr kw. för den ström, som av Råneå Kvarn och Kraft Aktiebolag såsom reservkraft
eventuelt skulle levereras till av staden tillhörig transformator i Notviken, beslutade nämnden att i
skrivelse till bolaget lämna meddelande härom.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 16 april 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Ullman, Hjelm, Olsson, Wester och stadsingenjören.
§25.
Protokollet för den 3 mars 1917 föredrogs och justerades.
§26.
Sedan av stadsingenjören upprättat förslag till ny stadsplan för s.k. Östermalm eller stadsdelen öster om
järnvägen jämte tillhörande karta hållits tillgängligt för allmänheten å kungjort ställe under en månad
samt vederbörande markägare härom underrättats, allt i överensstämmelse med bestämmelserna i kungl.
kungörelserna den 31 augusti 1907 och 19 november 1915 angående bestämmelser i fråga om
behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning, anmälde nu stadsingenjören, att någon
anmärkning emot förslaget i fråga icke inkommit.
Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna förslaget till stadsfullmäktige med hemställan,
att stadsfullmäktige ville antaga detsamma ävensom uppdraga åt byggnadsnämnden att söka Kungl.
Maj:ts fastställelse härå.
§27.
Sedan Konungens Befallningshavande i skrivelse till byggnadsnämnden anhållit, att nämnden ville
lämna fullständig uppgift å de åtgärder, som jämlikt kungl. kungörelserna den 31 augusti 1907 och 19
november 1915 vidtagits beträffande förslag till ny stadsplan över södra hamnområdet, därvid skulle
särskilt angivas, huruvida och i vad mån stadsfullmäktiges beslut den 26 mars 1915 rörande nämnda
stadsplaneändring innebure ändring eller jämkning i det ändringsförslag, som av stadsfullmäktige antogs
den 12 september 1912, hade nämnden, som ansåg, att stadsfullmäktiges ovannämnda beslut av den 12
september 1912 icke torde vara gällande, sedan stadsfullmäktige den 26 mars 1915 godkänt nytt
fullständigt förslag i saken, låtit utfärda ny kungörelse rörande sistnämnda förslag jämte tillhörande
karta ävensom lämnat vederbörande markägare underrättelse härom, allt i överensstämmelse med kungl.
kungörelserna den 31 augusti 1907 och 19 november 1915 angående bestämmelserna i fråga om
behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning.
Det antecknades, att någon anmärkning mot förslaget icke inkommit till nämnden.
Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna handlingarna i ärendet till stadsfullmäktige för
den åtgärd, som kunde på dem ankomma.
§28.
Hos byggnadsnämnden hade Olof Wallin anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning och
tomtkarta uppföra ett boningshus av trä å tomt n:r 3 i kvarteret Hästen.
Som den av stadsfullmäktige antagna stadsplanen över nämnda område ännu icke stadfästs av Kungl.
Maj:t och tillstånd till utförande av ifrågavarande byggnad förty skulle meddelas av Konungens
Befallningshavande, beslutade nämnden, alldenstund byggnaden skulle komma att uppföras i
överensstämmelse med de för den nya stadsplanen gällande byggnadsbestämmelser, göra det uttalandet,
att från nämndens sida hinder ej mötte för bifall till en eventuell framställning i ärendet hos Konungens
Befallningshavande.
§29.
Hos byggnadsnämnden hade Nils Lundholm anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
och tomtkarta tillbygga ett trapphus till boningshuset å tomt n:r 2 i kvarteret Mörten.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§30.

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Palmgren & C:o anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning vidtaga en del förändringar beträffande fönster och dörrar m.m. å det varuskjul, till vars
uppförande nämnden den 3 mars 1917 meddelat tillstånd.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§31.
Hos byggnadsnämnden hade N.P.Boman anhållit om tillstånd att få i provisoriska verkstaden å
fastigheten n:r 217 insätta en kamin med plåtrör genom taket och klädsel av väggen med plåt.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att plåtröret och
plåtklädseln utfördes i enlighet med byggnadsordningen och de särskilda föreskrifter, som kunde
komma att meddelas av brandchefen.
§32.
Stadsfullmäktige hade till nämnden remitterat en förfrågan från kartografen V.Åberg, huruvida staden
vore villig att övertaga 100 exemplar av hans karta över Luleå stad.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl avstyrkt framställningen, men ifrågasatt ett
inköp av högst 10 exemplar.
Efter föredragning härav beslutade nämnden hos stadsfullmäktige avstyrka inköp av kartografen Åbergs
karta.
§33.
Sedan överintendentsämbetet föreslagit vissa ändringar beträffande det i civildepartementet
föreliggande förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för den nya stadsdelen norr om
Lulsundsgatan och väster om järnvägen, hade föredraganden hos departementet, då hinder möjligen
kunde möta att utan förnyat utställande och nytt stadsfullmäktigebeslut fastställa förslaget i den form
överintendentsämbetet angivit, hemställt, huruvida det icke vore lämpligt att söka åvägabringa ett nytt
sådant beslut i enlighet med ämbetets förslag, sedan vederbörande markägare blivit däröver i stadgad
ordning hörda.
Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt stadsingenjören att återförskaffa karta och
övriga handlingar i ärendet samt inkomma med yttrande över överintendentsämbetets ändringsförslag.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
Carl A.Flemström.”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 april 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Nordin, Aurén, Mattson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 10 april 1917 upplästes och justerades.
§2.
Sedan Tullkammaren i Luleå, under påpekande därav att den kontroll från tullverkets sida vid
proviantering av fartyg, som nödvändiggjorts genom ransonering av vissa livsmedel komme att medföra
betydlig utökning av tullpersonalen ävensom en särskild tullkammareavdelnings förläggande till
hamnpiren, anhållit att för tullkammarens räkning i varuskjulet å hamnpiren måtte inredas tre rum, två
å nedre och ett å övre botten, hade Hamnmästaren, enligt Hamndirektionens honom den 10 i denna

månad meddelade uppdrag, till denna dag infordrat anbud å erforderliga inrednings- och
ändringsarbeten. Dessa anbud brötos nu och befunnos avgivna av:
1. C.J.Nordgren slutande å kronor 3142:2. B.A.Hellstén slutande å kronor 3500:3. N.P.Boman slutande å kronor 2400:och beslöts att antaga det av Boman avgivna anbudet, såsom varande det lägsta, dock under villkor att
den sålunda antagna entreprenören ställer nödig borgen.
Åt Hamnmästaren uppdrogs att upprätta kontrakt med entreprenören, vilket kontrakt, förutom av
Hamnmästaren vid anbudets infordrande lämnade närmare föreskrifter beträffande arbetets utförande,
skulle innehålla jämväl den bestämmelsen att därest arbetet icke vore färdigt den 1 nästkommande juni,
skulle detsamma överlämnas åt annan person att utföras eller fullbordas på entreprenörens Bomans
bekostnad.
Vidare beslöts att hos Stadsfullmäktige begära ett anslag av 3.500 kronor för arbetets utförande.
Protokollet förklarades härutinnan genast justerat.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 23 april 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 16 innevarande april.
§2.
Elektricitetsverkets föreståndare hade med bifogande av en sammanställning av kurvor, utvisande
högsta strömbelastning vid verket under åren 1913-1916 föreslagit, att drätselkammaren ville hos
Sikfors Kraftaktiebolag begära ytterligare 200 kw. energi samt att omedelbart gå i författning om inköp
av en ny omformare om 450 kw. Sedan drätselkammaren med anledning härav vid sammanträde den 4
nästlidne januari, § 11, beslutat att med hänvisning till mellan kraftaktiebolaget och Luleå stad upprättat
kontrakt meddela bolaget, att staden önskade uttaga ytterligare ett kraftbelopp av 200 kw., hade Sikfors
Kraftaktiebolag i skrivelse till drätselkammaren meddelat att, då höga materialpriser lade hinder för
utförandet av några utvidgningar vid kraftverket, bolaget icke kunde leverera det av staden begärda
effektbelopp.
Drätselkammaren har med anledning av förenämnda av Sikfors Kraftaktiebolag gjorda meddelande
ansett staden fri att träda i underhandling med annan leverantör av ström, Råneå Elektriska Kvarn-AB.,
som nu erbjudit sig dels att så snart ledning hunnit framdragas till Notviken, där staden skall medelst
transformator mottaga kraften, leverera minst 60 kw. till ett pris av 150 kronor per kw. och år dels att,
så snart utbyggnad skett av dess kraftstation, öka denna kraftleverans till minst 150 kw. till ett pris av
140 kronor per kw. och år, varvid ett minst 20-årigt kontrakt måtte upprättas.
Sedan av telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt och elektricitetsverkets föreståndare begärd utredning
angående lämpligheten att från Råneå elektriska kvarnaktiebolag köpa elektrisk ström inkommit,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige begära bemyndigande dels att
träffa bindande avtal med Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag om leverans av energi f.o.m. år 1918, därest
detta accepteras till ett pris av 125 kronor pr kw. och år dels att i så fall få företaga härför erforderlig
utvidgning av elektricitetsverket till en kostnad av 49000 kronor.
Nämnden beslutade vidare att uttala, att, därest leverans av behövlig kraft på rimliga villkor ej kan
erhållas, tillsvidare måtte anstå med anskaffande av ytterligare energi och i samband därmed med den

påtänkta utvidgningen av elektricitetsverket, varvid man i stället finge bereda sig på att inskränkningar
i större och mindre omfattning av användningen av ström måste vidtagas.
§3.
Stadsingenjören hade med framhållande av att transportkostnaden för sten till makadamkrossnint höjts
med 1 kronor pr kbm. och krossningen av makadam med 0.40 kronor per kbm. föreslagit
drätselkammaren att höja prisen till följande
för n:o 1
4:- kronor
för n:o 2
8:50 kronor
för n:o 3
9:- kronor
för n:o 4
8:50 kronor
för n:o 5
6:Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att höja priserna till förenämnda belopp.
§4.
Sedan ordföranden meddelat att vid sammanträde, som hållits med representanter för staden och AB
Luleå Verkstäder i fråga om bolagets hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om förvärv från staden av
vissa områden m.m. vid dess nuvarande verkstadsanläggning förslag framkommit, att bolaget skulle
successivt flytta sin verksamhet till lämpligt av staden tillhandahållet område å Oscarsvarv och att i
samband härmed bolaget skulle till staden överlåta det verkstadsområde, som det f.n. innehar, beslutade
nämnden att uppdraga till stadsingenjören att verkställa utredning dels rörande föredelen för staden att
vid eventuellt byte erhålla det område, som verkstäderna nu förfogar över, dels rörande den fördelen,
som skulle vinnas genom att järnvägsspåret, som enligt nuvarande plan skulle dragas i Varvsgatan,
kunde dragas längs stranden genom nuvarande verkstadsområde till Oscarsvarv.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 23 april 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Olsson och stadsingenjören.
§34.
Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 13 i kvarteret Gumsen.
Som den av stadsfullmäktige antagna stadsplanen över nämnda område ännu icke stadfästs av Kungl.
Maj:t och tillstånd till uppförande av ifrågavarande byggnad förty skulle meddelas av Konungens
Befallningshavande, beslutade nämnden alldenstund byggnaden skulle komma att uppföras i
överensstämmelse med de för den nya stadsplanen gällande byggnadsbestämmelser, göra det uttalandet,
att från nämndens sida hinder ej mötte för bifall till en eventuell framställning i ärendet hos Konungens
Befallningshavande.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§35.
Hos byggnadsnämnden hade byggnadsföreningen Gamen 8 u.p.a. anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en vedbod å tomt n:r 8 i kvarteret Gamen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
Carl A.Flemström”

”Protokoll, förd vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 24 april 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson, Sandström, Grafström och Hellsten.
§1.
Protokollet för den 20 mars 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Stadsfullmäktige hade till nämnden återremitterat epidemisjuksköterskans framställning om förhöjning
i utgående ersättning för kosthåll för såväl personal som patienter för bättre utredning.
Stadsläkaren hade till nämnden inkommit med skriftligt yttrande i ärendet, varjämte han till bemötande
av eventuella anmärkningar mot matransoneringen vid sjukhuset anhöll att få antecknat till protokoll,
att matportionerna städse anpassats efter varje patients konsumtionsförmåga, så att något som helst
slöseri i denna mening icke kunnat ifrågakomma vid sjukhuset.
Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna stadsläkarens skrivelse till stadsfullmäktige
med hemställan, att därest vidare utredning än den i nämnda skrivelse förebrakta ansågs nödig,
stadsfullmäktige ville närmare angiva, i vilket avseende bättre utredning vore erforderlig.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§3.
Tillsyningsmannens rapport för mars månad föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 29 mars 1917 angående en del förändringar i
epidemisjukhusets skötsel.
§5.
Beslöt nämnden uppdraga åt den blivande stadsläkaren att upprätta förslag till instruktion för kokerskan
vid epidemisjukhuset.
§6.
Med anledning därav att fråga väckts om inrättande av vattenklosetter å epidemisjukhuset, beslöt
nämnden från den blivande stadsläkaren infordra yttrande om nödvändigheten och lämpligheten av en
dylik anordning.
§7.
Sedan stadsingenjören värderat den gamla desinfektionsugnen till 110 á 115 kronor, beslöt nämnden att
genom annons infordra anbud å densamma.
§8.
En anmälan från G.Sjöblom rörande ett avträde å fastigheten n:r 144 i kvarteret Hermelin remitterades
för yttrande till tillsyningsmannen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:

J.O.Dahl.
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 april 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Brändström, Aurén,
Åhrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren,
Hanson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Vidlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar
Svensén och Lindquist samt Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades Herrar
Westerberg, Thurfjell, Carlgren, Hage och Pohlman. Av dessa hade Herrar Thurfjell och Carlgren
anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte bevistade Herr t. f. Borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§l.
Utsågos Fröken Svensson och Herr Hanson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den l instundande maj
klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 29 sistlidne mars förda protokoll.
§3.
Uti avgivet yttrande över en av eldaren vid stadshuset K. J. Andersson hos Drätselkammaren gjord
anhållan, att Kammaren ville tillerkänna honom fri elektrisk ström för belysning av hans bostad, hade
Lönenämnden efter föredragning av ett utav Stadskamreraren i ärendet avgivet utlåtande hos
Stadsfullmäktige hemställt, att Andersson som personlig förmån retroaktivt från tillträdandet av
befattningen som eldare vid stadshuset måtte tillerkännas fri elektrisk ström för sin bostad, beräknad
efter ett rum och kök.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Lönenämndens förslag.
§4.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren och Byggnadsnämnden remitterat en förfrågan från
kartografen V. Åberg, om staden är villig att övertaga 100 exemplar av hans karta över staden.
Drätselkammaren, som av ett utav Stadsingenjören avgivet yttrande inhämtat, att den nya kartan, som
icke upptager de ännu till stor del gällande fastighetsgränserna, måste anses för snart nog alla
utredningar, tomtköp m. m., för vilka just dessa måste vara tydliga, så gott som oanvändbar och i alla
händelser sämre än den gamla, av vilken i arkivet ännu finnas 20 exemplar, hade beslutat att, enär den
nya kartan i sitt nuvarande skick icke kunde anses fylla vanliga anspråk på en fullgod karta och en ny
karta, enligt vad Kammaren hade sig bekant, med upptagande av de gamla fastighetsgränserna, i den
mån de äro erforderliga, vore under arbete och torde utkomma, så snart fastställelse vinnes å av
Stadsfullmäktige nu godkända ändringar i stadsplanen, hos Stadsfullmäktige avstyrka inköp av
kartografen Åbergs nya karta.
Jämväl Byggnadsnämnden hade under åberopande av Stadsingenjörens yttrande avstyrkt inköpet i fråga.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningnämnden att förklara
sig icke reflektera på kartografen Åbergs erbjudande.
§5.
Sedan Konungens Befallningshavande i skrivelse till Byggnadsnämnden anhållit, att Nämnden ville
lämna fullständig uppgift å de åtgärder, som jämlikt Kungl. Kungörelserna den 31 augusti 1907 och den
19 november 1915 vidtagits beträffande förslag till ny stadsplan över södra hamnområdet, därvid skulle

särskilt angivas, huruvida och i vad mån Stadsfullmäktiges beslut den 26 mars 1915 rörande nämnda
stadsplaneändring innebure ändring eller jämkning i det ändringsförslag, som av Stadsfullmäktige
antagits den 12 september 1912, hade Nämnden, som ansåg, att Stadsfullmäktiges ovannämnda beslut
av den 12 september 1912 icke torde vara gällande, sedan Stadsfullmäktige den 26 mars 1915 godkänt
nytt fullständigt förslag i saken, låtit utfärda ny kungörelse rörande sistnämnda förslag jämte tillhörande
karta ävensom lämnat vederbörande markägare underrättelse härom, allt i överensstämmelse med
ovannämnda kungörelser angående bestämmelser i fråga om behandling av förslag till stadsplan och
tomtindelning, utan att någon anmärkning mot förslaget till Nämnden inkommit.
Byggnadsnämnden hade därefter överlämnat handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige för den åtgärd,
som kunde på dem ankomma.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med
vitsordande av den utav Byggnadsnämnden verkställda utredningen överlämna densamma till
Konungens Befallningshavande.
§6.
Sedan av Stadsingenjören upprättat förslag till ny stadsplan för s. k. Östermalm eller stadsdelen öster
om järnvägen jämte tillhörande karta av Byggnadsnämnden hållits tillgängligt för allmänheten å
kungjort ställe under en månad samt vederbörande markägare härom underrättats, allt i
överensstämmelse med bestämmelserna i Kungl. Kungörelserna den 31 augusti 1907 och 19 november
1915 angående bestämmelser i fråga om behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning, utan att
någon anmärkning mot förslaget i fråga inkommit, hade Byggnadsnämnden nu överlämnat förslaget till
Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville antaga detsamma ävensom uppdraga åt
Byggnadsnämnden att söka Kungl. Maj:ts fastställelse härå.
Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin
del antaga det föreliggande förslaget till ny stadsplan för s. k. Östermalm ävensom uppdraga åt
Byggnadsnämnden att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om fastställelse av förslaget.
§7.
Elektricitetsverkets föreståndare hade i enlighet med av Statens Industrikommission meddelade
förhållningsregler för vissa gas- och elektricitetsverk, utfärdade med stöd av föreskrifterna i Kungl.
Kungörelsen den 13 mars 1917, hos Drätselkammaren föreslagit, att Kammaren ville hos
Stadsfullmäktige begära befogenhet att handhava tillämpandet av de utav kommissionen meddelade
förhållningsregler utan skyldighet att före vidtagandet av de åtgärder, som härav eller av kommissionens
anvisningar föranledas, underställa åtgärderna Stadsfullmäktiges bedömande.
Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet beslutat att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall
till det av Föreståndaren gjorda förslag, varjämte Kammaren uppdragit åt ledamoten Herr Sjöstedt och
verkets föreståndare att till Drätselkammaren vid förefallande behov inkomma med förslag till de
åtgärder, som för varje särskilt fall böra av Kammaren vidtagas.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
Drätselkammaren det begärda bemyndigandet.
§8.
Uti avgivet yttrande över en av Herr Falk väckt motion om tilldelande till varje arbetare, som arbetat i
stadens arbeten minst 2 månader under år 1916, av ett dyrtidstillägg av 10 öre för varje under året utförd
arbetstimme, hade Drätselkammaren beslutit, att då ett bifall till motionen skulle innebära tilldelandet
till vissa arbetare av ett dyrtidstillägg för år 1916 och några befattningshavare eller övriga arbetare icke
erhållit något dyrtidstillägg för nämnda år, utan för år 1917, hos Stadsfullmäktige avstyrka bifall till
motionen. Kammaren hade därjämte meddelat, att timpenningen för grovarbetare blivit under
innevarande år höjd från 45 öre till 55 öre och för övriga arbetare i proportion därtill.
Lönenämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till Herr Falks motion med det tillägg, att
dyrtidstillägget icke borde få överskrida 200 kronor, och mot beslutet hade reservation anmälts av Herrar
Santesson och Groth, vilka ansett att, därest Lönenämnden över huvud äger att taga befattning med
förevarande ärende, dyrtidstillägget borde utgå i form av ett tillägg av minst 20% å under år 1916
gällande timpenning och ackordspriser samt beräknas å det arbete, som utfördes under år 1917.

Hamndirektionen, som jämväl yttrat sig i ärendet, hade, under erinran att i hamnens tjänst icke finnas
några fast anställda arbetare, som uppbära avlöning i form av timpenning, och således ingen, som
kommer i åtnjutande av det dyrtidstillägg, vilket Stadsfullmäktige för detta år tillerkänt vissa hos staden
anställda arbetare, hos Stadsfullmäktige hemställt, att, i vad hamnens arbetare avser, förenämnda motion
måtte bifallas på så sätt, att de arbetare, som varit sysselsatta i hamnens arbeten över två månader under
1916 och därvid åtnjutit avlöning i form av timpenning för minst 500 timmar, skola äga uppbära ett
dyrtidstillägg av 10 öre för varje arbetstimme, vilket dyrtidstillägg för hamnens del skulle uppgå till ett
belopp av Kr. 5,593: 40.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Lönenämndens förslag med det tillägg, att för åtnjutande av det beviljade dyrtidstillägget fordras
även att vederbörande skall under år 1917 vara bosatt i Luleå stad med undantag dock för sådana
arbetare, som en följd av år utfört arbete i stadens tjänst, men av särskilda anledningar icke under år
1917 kunna vara bosatta i Luleå.
§9.
Brandmästaren O. P. Stråhle hade i en till Drätselkammaren ställd skrivelse anhållit, att Kammaren ville
bevilja honom ett resebidrag av 85 kronor 30 öre, motsvarande kostnaden för 2:a klass tågbiljett LuleåStockholm och åter, inklusive sovvagnsbiljett, för bevistande av Svenska Brandmannaförbundets
årsmöte i Stockholm under april månad detta år, vilket årsmöte skulle i flera avseenden bliva synnerligen
lärorikt ur såväl praktisk som teknisk synpunkt.
Sedan antecknats, att Brandchefen tillstyrkt ansökningen, hade Drätselkammaren, som icke ansåg sig
äga befogenhet att besluta i ärendet, hänskjutit detsamma till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall
till ansökningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
Stråhle det begärda resebidraget att utgå av tillgängliga medel.
§10.
Hos Magistraten hade poliskonstaplarna C. E. Olovsson och S. E. Olsson, vilka förordnats att biträda
stadens livsmedelsnämnd vid handhavandet av det med brödsädesregleringens genomförande förenade
arbetet, anhållit, att då detta arbete i stort sett icke kunde anses tillhöra polistjänsten samt varit rätt
betungande, i det såväl natt- som söndagsarbete förekommit nästan hela den gångna tiden av
regleringsperioden, Magistraten ville åt dem utverka skälig ersättning härför; och hade Magistraten på
grund härav hos Stadsfullmäktige anhållit, att Stadsfullmäktige måtte såsom ersättning för ifrågavarande
arbete bevilja sökandena ett belopp av 30 kronor i månaden till en var av dem under den tid, de voro
sysselsatta med nämnda arbete.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bevilja sökandena den av Magistraten föreslagna ersättningen att anskaffas genom uttaxering.
§11.
På hemställan av Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige en av Lönenämnden gjord framställning
om beviljande jämväl för år 1917 av 400 kronor för avlönande av sekreterare hos Nämnden samt beslöto,
att beloppet skulle uttaxeras.
§12.
Efter föredragning av en från Bostadskommittén inkommen redovisning över användningen av det
anslag å 1,000 kronor, som ställts till Kommitténs förfogande för bestridande av de med dess uppdrag
förenade utgifter, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att överlämna
redovisningen till stadens revisorer.
§13.
Sedan Oskar Nyberg, vilken den 18 augusti 1886 av Johan Wikberg inköpt östra hälften av vretan n:ris
390-396 å Mjölkudden och den 11 oktober samma år erhållit lagfart å 21/2 tunnland av förenämnda
östra hälft av samma vreta, begärt och den 22 december 1913 erhållit vilande lagfart å återstoden eller
44,27 ar av vrethälften, hade Drätselkammaren hos Luleå Rådstuvurätt uttagit stämning å Nyberg med
påstående om bättre rätt till området i fråga. Med anledning härav hade Nyberg hos Stadsfullmäktige

anhållit om sådan godvillig uppgörelse i tvisten, att han för området till staden erlägger en köpeskilling,
beräknad efter hälften av ett värde, upptaget till 300 kronor per tunnland, d. v. s. efter 300 kronor per
hektar.
Drätselkammaren hade, med hänvisning till vad Stadsingenjören i infordrat yttrande anfört, hos
Stadsfullmäktige tillstyrkt, att en uppgörelse i tvisten måtte få av Drätselkammaren träffas med Nyberg
i enlighet med vad han i sin ansökan till Stadsfullmäktige föreslagit.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§14.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en framställning från B. A. Lundström i
Mjölkudden, att Stadsfullmäktige ville, sedan Drätselkammaren den 6 sept. 1915 beslutat att fr. o. m.
den l januari 1916 höja den årliga arrendeavgiften för den tomt i Mjölkudden, som han innehar av
stadens mark, från 6 kronor till 40 kronor per år, nedsätta avgiften från samma tid till 15 kronor per år.
Det upplystes i Drätselkammaren, att det tomtöre, som intill den l januari 1916 utgått för ifrågavarande,
ursprungligen till källarmästaren F. Flygare på 50 år mot vissa skyldigheter av Stadsfullmäktige den 14
november 1878 och den 27 maj 1880 upplåtna områden å tillhopa 8 tunnland 21,9 kappland, utgjort ett
belopp av 4 kronor 34 öre samt att Kammaren, som ansett förenämnda tomtöre för ringa, särskilt som
innehavaren av arrendet till en del styckat området i tomter, som upplåtits till enskilda, beslutat att med
stöd av bestämmelse i de träffade avtalen om upplåtelsen utbyta tomtöret mot en årlig arrendeavgift av
40 kronor.
Då sökanden vore gammal och i relativt små omständigheter, hade Drätselkammaren hemställt, att
Stadsfullmäktige ville medgiva, att arrendeavgiften måtte i enlighet med sökandens begäran nedsättas
att fr. o. m. den l januari 1916 utgå med 15 kronor per år.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag.
§15.
Efter föredragning av från Brandchefen inkommen berättelse över Luleå stads brandväsende m. m. för
år 1916 beslöto Stadsfullmäktige på föreslag av Beredningsnämnden att låta befordra densamma till
trycket.
§16.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat av Magistraten till Stadsfullmäktige överlämnad,
från Konungens Befallningshavande i länet inkommen skrivelse, däri Magistraten anmodas att från
vederbörande inhämta förnyad förklaring rörande anledningen till anmärkta dröjsmålet med den
utredning, som Kungl. Kommerskollegium i skrivelse av den 11 februari 1916 begärt i fråga om
räkenskaperna för Luleå stads hamn.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutat att med återställande av handlingarne
meddela, att förenämnda av Stadsfullmäktige begärda yttrande över Kungl. Kommerskollegii skrivelse
blivit den 17 sistlidne januari av Drätselkammaren överlämnat till Stadsfullmäktige.
Under erinran att Stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 sistlidne januari avgivit den begärda
utredningen, hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta att lägga detta
ärende till handlingarne.
Stadsfullmäktige biföllo denna Beredningsnämndens hemställan.
§17.
Elektricitetsverkets föreståndare hade med bifogande av en sammanställning av kurvor, utvisande
högsta strömbelastning vid verket under åren 1913-1916, föreslagit, att Drätselkammaren ville hos
Sikfors Kraftaktiebolag begära ytterligare 200 kw. energi samt att omedelbart gå i författning om inköp
av en ny omformare om 450 kw. Sedan Drätselkammaren med anledning härav beslutat att, med
hänvisning till mellan Kraftaktiebolaget och Luleå stad upprättat kontrakt, meddela bolaget, att staden
önskade uttaga ytterligare ett kraftbelopp av 200 kw., hade Sikfors Kraftaktiebolag i skrivelse till
Drätselkammaren meddelat, att då höjda materialpriser lade hinder för utförande av några utvidgningar
vid Kraftverket, bolaget icke kunde leverera det av staden begärda effektbelopp.
Drätselkammaren hade med anledning av detta meddelande ansett staden fri att träda i underhandling
med annan leverantör av ström, Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag, som nu erbjudit sig dels att, så snart

ledning hunnit framdragas till Notviken, där staden skall medelst transformator mottaga kraften, leverera
minst 60 kw. till ett pris av 150 kronor per kw. och år, dels att, så snart utbyggnad skett av dess
kraftstation, öka denna kraftleverans till minst 150 kw. till ett pris av 140 kronor per kw. och år, varvid
ett minst 20-årigt kontrakt måste upprättas.
Sedan av telegrafingenjören A. H. R. Sjöstedt och elektricitetsverkets föreståndare begärd utredning
angående lämpligheten att från Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag köpa elektrisk ström inkommit, hade
Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande dels att träffa bindande avtal
med Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag om leverans av energi f. o. m. år 1918, därest detta accepteras
till ett pris av 125 kronor per kw. och år, dels att i så fall få företaga härför erforderlig utvidgning av
elektricitetsverket till en kostnad av 49,000 kronor.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige enhälligt på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag med det tillägg, att Drätselkammaren
bemyndigas att även om stadens anbud till Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag ej antages utbyta den
gamla omformaren om 200 kw. mot en ny om 250 kw., enär genom ett sådant utbyte kraften från Sikfors
Kraftaktiebolag kan bättre utnyttjas.
Därjämte beslöts, att erforderliga medel för realisering av dessa beslut skulle anskaffas genom
upplåning.
§18.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Magistratens framställning rörande tillsättande av ett särskilt råd som biträde åt livsmedelsnämnden;
2:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag å Kr. 13,004: 94 för bestridande av kostnader för
gatuarbeten under år 1915;
3:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag å Kr. 6,045: 51 för bestridande av kostnader för
gatuarbeten under år 1916;
4:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag å 3,500 kronor för inredande i varuskjulet å hamnpiren av
rum för tullverkets behov;
5:o) Hamndirektionens framställning om ålderstillägg åt hamnmästaren f. o. m. den l maj detta år.
§19.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) K. B:s i länet skrivelse med begäran om utredning rörande stadens skyldighet att återbetala vissa
räntemedel;
2:o) Hamndirektionens framställning om anstånd med iordningställandet av Skomakare- och Södra
Strandgatorna;
3:o) Olov Wallins begäran att få köpa stadens del av tomt N:o 3 i kvarteret Hästen;
4:o) Olov Wallins begäran om bidrag till uppförande av en bostadsbyggnad;
5:o) F. J. Palms begäran om höjning av det till honom utgående understöd;
6:o) E. V. Isakssons begäran att få arrendera en del av vretan N:o 723;
7:o) F. Alb. Petterssons begäran att få köpa stadens del av tomterna N:ris 5 och 6 i kvarteret Ripan;
8:o) Föreståndarinnans för flickläroverket framställning om tillbyggnad av läroverkshuset ävensom
läroverkets delegerades särskilda yttrande med anledning av denna framställning.
§20.
Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades en framställning från Aktiebolaget Luleå Kol& Materialaffär att få inköpa delar av fastigheterna N:ris 29, 30, 31 och 32 ävensom vattenområden
intill dessa fastigheter.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Anna Svensson,
John Hanson.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27 april 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundberg, Lindqvist, Nilsson och Nordin.
Stadsingenjören, brandchefen.
§1.
Sedan trenne ansökningar om erhållande av städningen och skurningen å polisvaktkontoret inkommit,
nämligen från Amanda Boström, som begärde 25 kronor pr månad mot skyldighet för staden att hålla
nödiga materiel för arbetets utförande;
Anna Öhlund, 18 kronor för städning och 5 kronor för skurning pr månad, 1 krona för rengöring av
förvaringsrummen pr gång och 1 krona för rengöring av avträdet pr gång;
Agnes Lundberg, 23 kronor pr månad för städning och skurning, 1 krona pr gång för rengöring av
arrestlokalerna och 1 krona pr gång för rengöring av avträdet; och erbjödo de båda senare att nedsätta
priset pr månad med 5 kronor, därest staden skyldigkände sig att hålla såpa och övriga effekter för
arbetets utförande.
Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att till städerska å polisvaktkontoret utse fru Agnes
Lundberg, mot skyldighet att dagligen verkställa städning i polisvaktkontorets lokaler och utföra
skurning därstädes 2 gånger i månaden mot en ersättning av 23 kronor pr månad, varjämte en särskild
ersättning skulle utgå för rengöring av förvaringsrummen med 1 krona pr gång och för avträdet med
likaledes 1 kronor pr gång.
§2.
Stadskamreraren hade med återställande av samtliga till honom remitterade ansökningar om anslag,
vilka drätselkammaren ansett böra utgå av i innevarande års stat under rubrik 35 för diverse sociala
ändamål avsatta brännvinsmedel, 814 kronor, i skrivelse till kammaren föreslagit följande fördelning av
medlen i fråga:
Svenska arb. allm. sjuk- och begravningskassa, avd. n:r 230, Luleå, administrativt bidrag
Kr. 50:Luleå Kretsloge av I.O.G.T., för nykterhetsmissionering inom staden för år 1917
Kr. 150:Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. n:r 6, Luleå, anslag för förbundets verksamhet
Kr. 50:Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa samt understödsförening, avd. n:r 206 i Luleå och
Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa, avd. n:r 105, Luleå, hyresbidrag, gemensamt
Kr 114:Logerna Nordanborg, Nordstjärnan och Nordensväl av Nationalgodtemplarorden, 50 kronor pr loge
Kr 150:Luleå Arbetsstuga, anslag för dess verksamhet för år 1917
Kr 300:Tillhopa
Kr 814:Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att hos stadsfullmäktige föreslå den fördelning
av medlen, som stadskamreraren här ovan föreslagit samt att vid anslagens beviljande måtte fästas det
villkor, att medlen användas uteslutande för verksamheten inom staden och att redovisning eller
redogörelse för dessas användning lämnas till drätselkammaren.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§3.
Sedan entreprenören för kosthållet för Luleå stads brandkår, H.Hammarberg, hos drätselkammaren
begärt förhöjning av nu gällande pris 60 kronor till 65 kronor pr man och månad, antecknades vid
föredragning av ärendet dels att entreprenören enligt kontraktet åtagit sig kosthållet i fråga under hela
år 1917 dels ock att vid den under nästlidne december månad gjorda anbudsinfordringen, Hammarberg

i motsats till de båda övriga anbudgivarne, vilka förbehållit sig en månads uppsägning, förbundit sig att
hålla samma pris året om.
Efter anteckning vidare att Hammarbergs anbudspris, 60 kronor, icke översteg de båda övriga
anbudgivarnes anbud, beslutade ekonominämnden, som ansåg att entreprenörens begäran under för
handen varande omständigheter vore skälig, att bifalla hans framställning.
§4.
På därom i till drätselkammaren ingiven skrivelse gjord begäran, beslutade ekonominämnden, att
vagnkarlen H.O.Granqvist skall äga rätt att å stadsfogdekontoret månadsvis senast den 10 i varje månad
avbetala honom för år 1916 påförda, nu restförda kommunalutskylder; och skulle denna bestämmelse
gälla endast så länge Granqvist ordentligt fullgör ifrågavarande avbetalningar.
§5.
Föredrogs utdrag av drätselkammarens diarium för åren 1913-1916 rörande diverse balanserade
ärenden; och beslutad nämnden, att, då samtliga ärenden avsåge till stadsfogden för yttrande remitterade,
men icke återställda ärenden, emottaga ordförandens erbjudande att under hand söka förmå stadsfogden
att omedelbart expediera handlingarna i fråga.
§6.
Stadsingenjören hade inkommit med följande uppställning över fördelningen av värmekostnaden i
stadshuset för tiden 1 januari – 31 december 1916:
’Tablå, utvisande…” Bil. 3/1917.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna av stadsingenjören föreslagen fördelning
av värmekostnaden.
§7.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknade ärende, upplyste stadsingenjören,
att han vid arbete med utarbetande av tablån för värmefördelningen i stadshuset för år 1916
uppmärksammat, att den rabatt å värmekostnaden, som drätselkammaren beviljat hotellinnehavarne för
år 1915 blivit av dåvarande stadsbyggmästaren genom felräkning i tablån borteliminerad, varigenom
källarmästarne gått förlustiga den dem tillerkända rabatten, Kr. 518:35.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att till källarmästarne Edberg utbetala förenämnda
belopp att utgå av under rubrik 15 a 16 i innevarande års stat avsatta medel för diverse och oförutsedda
utgifter.
§8.
Stadsingenjören hade i skrivelse till drätselkammaren anmält, att under den bal, som Luleå
Skytteförening anordnat den 3 sistlidne mars i den av dem förhyrda fästvåningen i stadshuset, ett hål
bränts, antagligen med en brinnande cigarett, i överdrag och klädsel till en soffa i empire i ena
damsalongen samt att han anmält skadan till försäkringsbolaget såsom eldsvåda.
Av skrivelsen framgick vidare att svårighet förelåge att av bolaget erhålla ersättning, då detaljerade
bevis, hur brandskadan uppkommit, visat sig omöjligt att förebringa samt att skadan kunde värderas till
Kr. 322:50 enligt av David Lindgrens möbelfabrik lämnat anbud å reparation å möbeln i fråga.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, då möbeln i fråga redan förut blivit nedfläckad av vin
vid en av källarmästarne Edberg arrangerad middag och även i övrigt under årens lopp blivit nedsatt i
värde, att fördela kostnaden av möbelns iståndsättande, Kr. 322:50, med en tredjedel på Luleå
Skytteförening, en tredjedel på källarmästarne Edberg och en tredjedel på staden själv.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att låta utföra en provisorisk lagning av
soffan enligt av tapetseraren O.Widlund gjort förslag samt att i övrigt reservera de medel, som inflyta
av förenämnda skadeersättningar för framtida renovering av fästvåningsmöbeln.
§9.
Under behandling av i föregående paragraf av detta protokoll avlägsnade sig herr Sundberg från
sammanträdet.

§10.
Beslutade ekonominämnden på därom gjord framställning att höja till Brita Englund utgående ersättning
för klädtvätt för brandkåren från 40 öre till 60 öre pr kg. f.o.m. den 1 nästkommande maj.
§11.
Leverantören av hö till brandkåren Abel Eriksson i Unbyn, vilken enligt kontrakt förbundit sig att till
visst pris leverera brandkårens årsbehov av hö eller c:a 11000 kg., hade i skrivelse till brandchefen
anhållit att, då årsförbrukningen enligt redan gjorda erfarenhet torde komma att uppgå till c:a 20000 kg.,
han icke borde anses vara skyldig att till överenskommet pris leverera mer än c:a 11000 kg. eller högst
12000 kg.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på brandchefens tillstyrkan att på så sätt bifalla
framställningen, att leverantören äger att leverera 12000 kg. till kontraktsenligt pris, men att han för det
hö, han därutöver leverera skall erhålla ett med 3 öre pr kg. förhöjt pris.
§12.
På framställning av brandchefen beslutade ekonominämnden att hos Spannmålsbyrån i Luleå anhålla att
drätselkammaren måtte få för brandkårens räkning inköpa 5000 kg. havre, av vilket parti 4200 kg. utgör
det oundgängligen nödvändiga behovet och 800 kg. reserv.
§13.
Sedan källarmästarne Edberg f.o.m. innevarande år erlägga hyra endast efter 11000 kronor, beslutade
ekonominämnden att anmoda dem att snarast lämna besked, huruvida de godtaga den av
drätselkammaren den 8 nästlidne mars erbjudna nedsättningen av hyran till 12000 kronor; och skulle,
därest besked icke lämnas, herrarna Edberg anses äga skyldighet att tillsvidare erlägga fullt hyresbelopp
eller 16000 kronor för år räknat, f.o.m. den 1 januari innevarande år.
§14.
Godkändes till Konungen ställd, den 30 nästlidne mars till Magistraten expedierad ansökan om tillstånd
att upptaga ett 40-årigt amorteringslån av 110000 kronor ur pensionsförsäkringsfonden.
§15.
Beslutade ekonominämnden att för stadens behov från Statens industrikommissions arbetsutskott
rekvirerar 750 kg. såpa á Kr. 1:25, därav 300 kg. för hamndirektionen, 300 kg. för fattigvårdsstyrelsen,
100 kg. för folkskolestyrelsen och 50 kg. för byggnadskontoret.
§16.
Föredrogs och lades till handlingarna från Magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll den 22 februari 1917 beträffande §§ 13 och 18.
§17.
Avlägsnade sig herr Nilsson med nämndens tillstånd från sammanträdet.
§18.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 21 sistlidne mars.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 27 april 1917.

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och Högström.
Stadsingenjören.
§1.
Elektricitetsverkets t.f. föreståndare hade i enlighet med nämndens uppdrag infordrat anbud å en
omformare för 250 kw för elektricitetsverket; och hade följande anbud inkommit:
AB Elektro-Maskin: 1 st. omformareaggregat, bestående av 1 st. trefasmotor 5000 volt, 585 varv, 50
perioder direkt kopplad till 1 st. likströmsgenerator 250 kw, 2 x 230 volt incl. spänningsdelare för
normalt 20 % snedbelastning; aggregatet levereras med u-balkar för fastgjutning på betonggrund samt
med grundbultar, Pris 27000:-, netto fritt fabrik exkl. emballage. Leveranstid 7 månader.
Luth & Roséns Elektriska AB: 1 st omformaraggregat bestående av 1 st. 250 kw. shutlindad
likströmsgenerator, avsedd för 2 x 230 volt, 960 varv, utförd av öppen typ och försedd med tvenne
släpringar för upptagande av nedanstående spänningsdelare. Generatorn direktkopplas på en gemensam
bottenplatta medelst elastisk koppling til 1st. släpringad 3-fastmotor, avsedd för 5000 volt, 50 perioder
och 960 varv. Till aggregatet levereras 1 st. pådragningsmotstånd för startning av aggregatet i tomgång,
1 st. regleringsmotstånd och 1 st. spänningsdelare. Pris 32450 kronor, netto fritt fabrik Stockholm excl.
Emballage. Leveranstid 8 månader.
Allm. Svenska Elektr. AB: 1 st. motorgenerator, bestående av 1 st. öppen trefas induktionsmotor, typ
T.M.-92 för en erforderlig effekt vid 5000 volt om 50 perioder för drivande av 1 st. shuntlindad
likströmsgenerator, typ K-17 för en normal effekt av 270 kw vid 2 x 230 volt samt 980 varv per min.
Generatorn är försedd med släpringar samt spänningsdelare för en snedbelastning av maximalt 15 %.
De båda maskinerna äro försedda med två yttre samt ett inre lager, direkt kopplade till varandra medelst
fast koppling samt monterade å en gemensam bottenplåt, 1 st. pådragningsmotstånd för startning av
motorgeneratorn i tomgång, 1 st. magnetmotstånd för generatorn. Pris exkl. emballage f.v.b. Västerås
Kr. 29500:-. Leveranstiden c:a 9 månader från fabrik efter order med vanlig reservation.
Vid föredragning av ärendet antecknades
att AB Elektro-Maskin meddelat att motstånd ingår i dess anbud och att anbudet gäller med 10 %
förhöjning, Kr. 29700:-;
att Luth. & Rosén höjt sitt anbud till Kr. 43200:-;
att Allm. Sv. Elektr. AB meddelat att bolaget utför spänningsdelaren för motorgeneratorn för en
snedbelastning av max. 20 % utan merkostnad samt att bolaget ändrat sitt anbud till Kr. 35000:-.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga det av AB Elektro-Maskin avgivna anbudet, Kr.
29700:-, såsom varande det fördelaktigaste.
§2.
Byggmästaren C.A.Flemström hade till drätselkammaren ingivit anbud å de arbeten, som enligt ny
arbetsbeskrivning skola utföras i bostadshuset å tomt n:r 1 Lejonet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att antaga följande tilläggsanbud
plattjärn för rälsunderlägg á 3:40 st.
136:kalkstensgolv i trapplanerna á 16:- kvm.
992:kronkrokar med mässingsbrickor och inkopplingar á 1:70 st.
86:70:oljemålning i passagen á 4:50 kvm.
328:50:sköljbassäng i tvättstugan
140:Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att utreda behovet av bjälkankarjärn och
järnbalkar till trapplanerna samt att hänskjuta övriga poster i anbudet till arbetsutskottets avgörande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsen och lärarekåren i Luleå den 27 april 1917.
Närvarande: Lärarekårens samtliga medlemmar samt utav folkskolestyrelens medlemmar ordf. hr
A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström och D.Andersson.
§1.
Sammanträdet öppnade av folkskolestyrelsens ordförande, hr A.Gullberg, som önskade de närvarande
välkomna.
§2.
Överläraren redogjorde för det förslag till normalplaner för skolreglementen som av särskilda
sakkunniga blivit uppgjort.
§3.
Mötet uttalade sig enhälligt mot den olikhet i fråga om läsårets längd, som enligt de alternativa förslagen
till reglemente för städer skulle bli rådande mellan större och medelstora städer å ena sidan och mindre
städer å andra, då några bärande skäl för en sådan olikhet näppeligen kunde angivas. Mötet beslöt
förorda, att i båda dessa förslag läsårets längd upptages till 36 veckor.
§4.
Beträffande de i kap. VI av ordningsstadgan föreslagna bestämmelser för avgångsprövningar och
offentliga förhör ville mötet uttala sin stora tacksamhet med avseende å lämpligheten av den anordning
vid avgångsprövning, som enligt mom. 1 skulle fastställas samt föreslå att till mom. 2 måtte fogas sådan
bestämmelse, att folkskolestyrelsen erhölle frihet att utbyta årsexamen med offentliga förhör mot en
högtidlig avslutning av arbetsåret.
Mötet ville dessutom uttala sig för att den i mom. 5 föreslagna bestämmelsen, att vid läsårets slut premier
skola utdelas till därav förtjänta lärjungar, måtte uteslutas.
§5.
Lärarekåren beslöt rikta en vädjan till folkskolestyrelsen, att den måtte vidtaga föranstaltningar för
anordnade av en kurs i hembygdskunskap i Luleå.
§6.
En av hr G.Furtenback väckt fråga om ordnande av undervisningen i trädgårdsskötsel föranledde ej
något uttalande från kårens sida.
Dag som ovan
Alf.Gullberg
Justerat:
Osk.Åhrström

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 28 april 1917.
Närvarande: v.ordf. hr O.Åhrström, hrr D.Anderson, B.A.Hellstén, O.Olsson, O.E.Wester, G.Landström
samt undert. sekreterare.
§1.
Till justeringsmän utsågos hrr B.A.Hellstén och O.Olsson.

§2.
Luleå arbetarekommun jämte flera andra sammanslutningar hade begärt, att Östra folkskolans gård
måtte upplåtas för årets förstamajdemonstration, och beslöt styrelsen bifalla denna hemställan.
Protokollet skulle i denna punkt anses genast justerat.
§3.
Genom protokollsutdrag hade arbetarekommunen m.fl sammanslutningar gjort framställning om att
undervisningen i stadens folkskolor inställes första maj. Till protokollet skulle antecknas, att första maj
alltid annars brukar vara lovdag, men att på grund av svår bränslebrist detta lov i år sammanslagits med
påsklovet för att därigenom större bränslebesparing skulle kunna vinnas. Då undervisningens inställande
första maj på grund av dessa förhållanden skulle föra med sig, att terminen måste förlängas i juni, och
då detta skulle bringa oreda i först fattade dispositioner, ansåg sig styrelsen icke kunna helt bifalla
framställningen i denna punkt. Styrelsen beslöt däremot, att undervisningen i distriktets folkskolor
nämnda dag skulle pågå endast från kl. 8 till kl. 11 f.m. och i småskolan kl . 9-11, vadan full ledighet
beviljades från kl 11 f.m.
Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§4.
På därom gjord ansökan tillerkändes folkskollärarinnan Hildur Mörtsell ett stipendium å 200 kr för
anordnande av en skolresa med barn förnämligast ur folkskolans femte klass. Vid ansökningstidens
utgång den 15 innevarande april hade endast fr. Mörtsell anmält anmält sig som sökande till stipendiet.
§5.
Folkskolläraren A.Rydorffs anhållan att få återinträda i tjänstgöring den 27 maj innevarande år ansåg
sig folkskolestyrelsen icke kunna bifall.
Dag som ovan
Oskar Åhrström.
Justeras
Osk.Olsson
B.A.Hellstén

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 april 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Wikén, Lindgren, fruarna Sundström och Bohlin, fröken Sundberg,
tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 30 mars 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för maj månad föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 110 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under april månad, slutande å Kr.
556:45.
§5.

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 14 april: Naima Bergström
den 16 april: Naima Bergströms gossebarn
den 19 april: Lilly Kjellgrens gossebarn
den 28 april: Gustaf Fahlgren
samt att följande utgått från fattiggården, nämligen
den 2 april: Axel Leander Nilsson
den 3 april: F.O.Rosendahl (död)
den 7 april: Olof Ferd.Lundberg
den 8 april: Frida Amanda Isaksson
den 10 april: Nils Peter Utterström
den 20 april: Johan Kollin (död)
§6.
Sedan styrelsen nödgats den 28 april 1917 intaga skomakaren Gustaf Jakobsson Fahlgren å fattiggården,
beslöts nu, att kostnaden för hans vård och underhåll skulle utsökas hos Skellefteå sockens
fattigvårdsstyrelse.
§7.
Från anstalten Hälsan hade ingivits en räkning å 90 kronor för sanatorievård åt Karl Oskar Bergströms
hustru.
Som emellertid tvist påginge rörande familjen Bergströms hemortsrätt och styrelsen i avgiven förklaring
bestritt, att familjen ägde hemortsrätt i Luleå, beslöts, att räkningen f.n. ej skulle betalas.
§8.
Beslöt styrelsen utackordera Johanna Charlotta Petterssons son Rune hos fru Ida Nordström i
Alviksträsk för ett arvode av 15 kronor per månad.
§9.
På därom gjord framställning beviljades Åke Westerlund en kostym.
§10.
Beslöt styrelsen under hänvisning till sitt under § 11 i protokollet för den 30 mars 1917 antecknade
beslut avslå en framställning från Julia Pettersson om förhöjt bidrag till hennes barns underhåll.
§11.
På därom gjord framställning beviljades fru Maria Engström förhöjning i fosterbarnsarvodet för Margit
Larsson från 5 till 8 kronor i månaden f.o.m. den 1 april 1917.
§12.
Sedan handlanden Ture Hagberg förklarat sig efter den 1 maj 1917 icke vilja lämna överenskommen
rabatt å matvaror, som levereras till understödstagarne, beslöt styrelsen, att matanvisningar hädanefter
skulle utskrivas av vårdarne och ställas på den handlande, där vederbörande understödstagare brukade
göra sina inköp.
Vidare beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden att avfordra Hagberg skadestånd för kontraktsbrott.
§13.
På därom gjord framställning beviljades fru Anna Berggren förhöjning i priset för till fattiggården
levererad mjölk, så att priserna komma att bliva
för oskummad mjölk
20 ½ öre per liter
för skummad mjölk
12 ½ öre per liter
för filmjölk
21 öre per liter.
§14.

Beslöt styrelsen anskaffa fullmakt för Luleå stads drätselkontor att hos livförsäkringsaktiebolaget ’De
Förenade’ lyfta försäkringssumman å B.A.Hanssons liv, Kr. 77:-, enligt försäkringspolis n:r 71484
förfallen till betalning den 1 augusti 1917.
§15.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbotten län utslag i fattigvårdsmål rörande
Isak Renström, Hulda Persson och Mimmi Kristina Johansson.
§16.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Hedvid Klercker, Ida
Wikholm, Elin Blomqvist, Axel Ferd.Liljedahls hustru och Ingeborg Kristina Widgren.
§17.
Anmälde tillsyningsmannen, att Anna Lisa Lindvall som vore utackorderad hos fru Anna Åström, fyllt
15 år den 28/2 1917, men att bidrag till hennes underhåll fortfarande borde utgå, enär hon vore sjuklig
och svagt begåvad.
Med anledning härav beslutade styrelsen, att bidrag till hennes underhåll skulle utgå tillsvidare.
§18.
Avslog styrelsen bagaren Ludvig Svenssons begäran om understöd.
§19.
Katarina M.V.Svensson beviljades ett extra understöd för maj å 10 kronor till inköp av skor åt sin dotter.
§20.
Hanna Larsson hade anhållit, att hennes son Gustaf Adolf, född den 5/7 1899, måtte intagas å
fattiggården, enär det beredde henne stora svårigheter att hava honom i hemmet.
Styrelsen beslöt emellertid att först göra ett försök att få honom utackorderad.
§21.
Diakonissans rapport över april månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Elin Bohlin.”
Protokoll maj 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 maj 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 23 nästlidne april.
§2.
Hamndirektionen hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att få inköpa i stadens ägo befintliga
tomten n:r 7 i kvarteret Ripan, varvid direktionen samtidigt meddelat att förslag till tomtens användning
komme att av hamndirektionen föreläggas fullmäktige.

Sedan känt blivit att hamndirektionen ämnar använda tomten i fråga till uppförande av en under
stadsfullmäktiges behandling varande hamnförvaltningsbyggnad, beslutade nämnden vid förnyad
föredragning av ärendet att med återställande av den remitterade skrivelsen hemställa att
stadsfullmäktige ville besluta att, då tomten i fråga äger ett utmärkt läge och bästa grundförhållanden,
till hamndirektionen försälja tomten, i vidd innehållande 11390 kv.-fot, till ett pris av 2 kronor 50 öre pr
kv.fot eller för en köpeskilling av 28475 kronor.
Nämnden beslutade vidare att erinra därom, att sedan stadsfullmäktige den 26 mars 1915 fattat beslut
om ändring i gällande stadsplan över södra hamnområdet, vari denna tomt ingår, vilken ändring ännu
icke blivit fastställd, Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i länet tillstånd måste inhämtas, innan
byggnaden uppföres å tomten enligt § 5, punkt 2 av lag den 31 augusti 1907 angående stadsplan och
tomtindelning.
§3.
Föredrogs Hanna Tjelldéns vid nämndens sammanträde för den 5 nästlidne mars bordlagda anhållan om
beviljande av ett lån av 2300 kronor för byggnad av ett rum och kök på vinden i fastigheten n:r 5 i
kvarteret Staren enligt av byggnadsnämnden hösten 1915 godkänd ritning mot att drätselkammaren får
tillgodogöra sig den hyra, som kommer att inflyta, d.v.s. minst 360 kronor pr år, såsom ränta och
amortering till dess det av staden lämnade lånet blivit slutbetalt.
Med anledning härav beslutade nämnden, att, sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 29 nästlidne
mars, § 15, beslutat att ställa ett belopp av 10000 kronor till drätselkammarens förfogande för
understödjande av produktionen av smålägenheter i huvudsak på sätt som i förutnämnda ansökan
redogöres, i ortstidningarne införa kungörelse om att ansökningar om lån i ifrågavarande avseende skola
vara drätselkammaren till handa senast den 1 nästkommande juni.
§4.
Till handlingarna lades från överjägmästaren i Nedre Norrbottens distrikt inkommen, av jägmästaren i
Bodens revis upprätad virkesredogörelse för Luleå stads skog för år 1916.
§5.
Beslutade nämnden att fastställa följande arrendevillkor för de lägenheter, som under dagens
sammanträde komme att utbjudas å arrendeauktion, nämligen
att samtliga lägenheter skulle utarrenderas för 1 år,
att arrendeavgiften för resp. lägenheter skall betalas, innan arrendet tages i bruk, samt
att, beträffande höslottern å Småskären, arrendet endast omfattar slottern å de öppna platserna och att
bärbuskar icke under någon förevändning får skadas eller avslås.
§6.
Företogs till denna dag utlyst arrrendeauktion å en del staden tillhöriga höslotter- och jakträttigheter,
varvid till en början upplästes den om auktionen utfärdade kungörelsen och de av drätselkammaren
fastställda arrendevillkoren för resp. lägenheter.
Härefter förrättades auktionen och avgåvos därvid följande högsta anbud:
Jakträtten å Småskären, 111 kronor, E Hallberg;
Jakträtten å Hamnholmen, 10 kronor, B.G.Setterlund;
höslottern å Småskären, 11 kronor, E Hallberg;
höslottern å stranden vid Ytterviken, 6 kronor, J.O.Dahl,
samtliga för 1 år.
Sedan härefter auktionen avslutats, och allmänheten avträtt, beslutade nämnden efter företagen prövning
av anbuden att antaga desamma med undantag av anbudet å höslottern å Småskären, som ansågs vara
för lågt; och uppdrogs till stadskamreraren att under hand utarrendera den sistnämnda lägenhet till lägst
11 kronor.
§7.
Till byggnadskontoret remitterades
1) Ingenjören Wilh. Hanssons anhållan om förhöjd lön pr månad;

2) Luleå Utskänkningsbolags anhållan om utförande av vissa ändringar och reparationer i dess i
stadshuset förhyrda lokaler;
3) J.A.Hedqvists hos stadsfullmäktige gjorda begäran om tillstånd att å vreten n:r 379-382 få uppföra
nödiga uthus m.m.;
4) Johansson & Nordins hos stadsfullmäktige gjorda erbjudande att till staden försälja delar av vreten
n:r 173-174;
5) E.A.Lundbergs hos stadsfullmäktige gjorda erbjudande att till staden försälja del av vreten n:r 410412 i Mjölkudden.
§8.
Sedan kusken vid Luleå Ångsåg, Karl Högberg, Luleå, i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få
arrendera tomt n:r 1 i kvarteret Simpan i och för potatisodling mot förbindelse att under den tid arrendet
varar utföra alla nödig renhållning på de gator, som gränsa till denna tomt, antecknades vid föredragning
av ärendet, att potatisodlingskommittén under hand meddelat stadskamreraren att kommittén icke ansåg
sig kunna taga förenämnda stadens del av fastighet n:r 232 i anspråk på grund av de villkor,
drätselkammaren i sitt protokoll av 2 nästlidne april, § 10, fäst vid upplåtelsen till kommittén av
densamma.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med bifall till ansökningen till Högberg utarrendera
fastigheten till potatisodling för ett år mot skyldighet för honom att såsom ersättning härför fullgöra
stadens å fastigheten ifråga fallande gaturenhållningsskyldighet.
§9.
Föredrogs av E.M.Bergström gjort erbjudande att till staden försälja honom tillhörig del av fastigheten
n:r 222; och skulle ärendet tillsvidare bordläggas för att tagas i förnyad behandling i samband med frågan
om Kungsgatans utvidgning till full bredd mellan Stor- och Stationsgatorna.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för sammanträdet den 29 mars beträffande §§ 13, 15-18 och 22-24.
§11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av särskilda kommitterade utarbetat förslag till
reglemente för Luleå stads brandstyrka, beslutade nämnden att handlingarna i ärendet skulle delgivas
nämndens ledamöter i tur och ordning.
§12.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av arbetaren O.F.Boström hos fullmäktige
gjord anhållan om tillstånd att å vreten 383-385 i Mjölkudden få uppföra ett sommarkök om 2,5 x 4
meter, beslutade nämnden då enligt erhållen uppgift byggnaden endast vore av provisorisk karaktär, att
med återställande av remitterade skrivelsen föreslå, att stadsfullmäktige ville bevilja Boström tillstånd
att uppföra nämnda provisoriska byggnad å plats, som anvisas av byggnadschefen.
§13.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en framställning från hälsovårdsnämnden i
anledning av ifrågasatt upphörande med Luleå Renhållningsaktiebolags verksamhet dels en skrivelse
från Luleå Fastighetsägareförening med framställning om stadens övertagande av förenämnda bolags
tillgångar och verksamhet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden dels att uppdraga till byggnadschefen att förebringa
utredning om det lönar sig för staden att till angivet pris, c:a 40000:- kronor övertaga bolagets tillgångar
dels att utse tvenne representanter för underhandling med Luleå Fastighetsägareförening eventuellt på
grundval av bildandet av ett aktiebolag, för övertagande av Luleå Renhållningsaktiebolags tillgångar
och verksamhet, i vilket bolag staden skulle ingå som aktieägare.
Till representanter för drätselkammaren i och för nämnda underhandling utsågos ledamoten herr
Fernlund och byggnadschefen.

§14.
Beslutade nämnden att till hälsovårdsnämnden avlåta en skrivelse med begäran att nämnden ville till
drätselkammaren återställa den 18 januari 1915 till hälsovårdsnämnden remitterade handlingar,
innefattande dels kommittéförslag till ett bättre ordnande av stadens renhållning dels en framställning
från Luleå stads fastighetsägareförening ang. inrättandet av en ny avstjälpningsplats för sopor jämte ett
utdrag av drätselkammarens protokoll för den 4/1 1915, § 21.
§15.
Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till stadsfullmäktige meddelat, att sedan nämnden hållit
möte med jordbrukarne i Mjölkudden i avsikt att söka förmå dessa att sörja för en större potatisodling
än hittills varit fallet, varvid jordbrukarne förklarat sig villiga att tillmötesgå nämndens begäran, därest
följande av dem uppställda villkor bleve uppfyllda, nämligen att de erhöllo ett räntfritt lån på viss tid av
3000 kronor för inköp av utsädespotatis och superfosfat samt att staden måtte lämna dem tillstånd att
hädanefter gratis få taga gödsel från sopplatsen.
Sedan antecknats, dels att frågan om lån blivit ordnad av Konungens Befallningshavande i länet dels att
livsmedelsnämnden tillstyrkt jordbrukarnes begäran om fri gödsel, förutskickande dock att åtgärder
kunna träffas, som utesluta ett missbruk av rätten därtill, beslutade nämnden att med återställande av
den remitterade skrivelsen hemställa att stadsfullmäktige ville besluta att jordbrukarne inom Luleå
tillsvidare må äga rätt att taga fri gödsel från sopplatsen, sedan för Luleå stads planteringar undantagits
den kvantitet av gödsel, som planteringsnämnden årligen kan bestämma och utvälja.
Nämnden beslutade vidare hemställa att stadsfullmäktige ville uppdraga till livsmedelsnämnden att
vidtaga åtgärder, som utesluta missbruk av rätten till fri gödsel och en orättvis fördelning av densamma.
§16.
Beslutade nämnden att låta brandförsäkra byggnader och inventarier vid Edefors’ laxfiske.
§17.
Beslutade nämnden att lämna bifall till stationskarlen B.Åslunds begäran att få arrendera stadens del av
vreten n:r 665 a eller 7.75 ar för en arrendeavgift av 3 kronor pr år i och för potatisodling; och skulle
kontrakt upprättas att gälla för ett år i sänder med 3 månaders ömsesidig uppsägning.
§18.
Föredrogs och godkändes följande köpebrev
1) Maria Åkerströms rörande 560.32 kvm av fastigheten n:r 275;
2) Helmer Sandbergs rörande tomtten n:r 1 i kvarteret Lejonet.
§19.
Föredrogs och lades till handlingarne från livsmedelsnämnden inkommet meddelande, att nämnden
beslutat bifalla drätselkammarens anhållan om anvisande av staden beviljat dyrtidsanslag av 5 kronor i
månaden under år 1917 som hyresbidrag för vardera stensättaren G.F.Alm och stenarbetaren
K.J.Johansson.
§20.
Sedan Nils Alfred Sundström i Björsbyn, ägare till vreten n:r 485-487 å stadens donationsjord, hos
drätselkammaren anhållit om att få beta sina kor i Ytterviken och där uppföra en sommarladugård,
beslutade nämnden på tillstyrkan av byggnadschefen att lämna bifall till sökandens begäran.
§21.
Byggnadschefen hade i infordrat yttrande över en anhållan från Maria Margreta Sandström om att få
uppgöra i donationsjordsprocessen om hennes hälft av vreten n:r 263 i Mjölkudden anfört, att i
rådstuvurättens fastighetsbok finnes i en och samma anteckning infört, att begge innehavarne av var sin
hälft av vreten n:r 263 äro stämda, och strax efter i en ny anteckning, att uppgörelsen träffats om andra
delen. Vid genomgåendet av nämnda fastighetsbok för uppgörande av förteckning över sådana, som
icke velat uppgöra i processen, har stadens ombud antagligen tillfölje att stämningarna sammanförts i

en förteckning icke observerat att uppgörelse ej träffats och således ej fullföljt processen beträffande
ifrågavarande hälft, vadan hinder ej nu möter för en sådan uppgörelse, som sökanden begär.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på förslag av stadsingenjören att bifalla sökandens
framställning med villkor att i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 21/12 1905, § 8, 5 % ränta
betalas från den 1 januari 1906 till den dag uppgörelse sker och att sökanden betalar vanligt bidrag till
rättegångskostnaderna med 10 kronor.
§22.
Elektriska Aktiebolaget Fram hade med anledning av de allt jämt stegrade material- och arbetspriserna
i skrivelse till drätselkammaren anhållit att f.o.m. den 15 nästlidne mars få höja entreprenörspriserna
med 30 % å arbets- och 10 % å materialprisen.
I av drätselkammaren infordrat yttrande över ansökningen hade byggnadschefen anfört följande:
Arbetspriserna:
Avlöningen för arbetare och montörer har otvivelaktigt stigit, sedan senaste uppgörelsen med mellan 12
% och 30 %, varför en ökning av arbetspriserna med 20 % tillstyrkes.
Materialpriserna:
Som entreprenören, vilken f.n. har rätt att debitera gällande priser efter Allm. Svenska Elektriska
Aktiebolagets prislista med 30 % rabatt, ökat med 20 % på 1913 års prislista, blir behållningen i så fall
densamma som före krisen. Då emellertid anskaffnings-, transport- m.fl. kostnader även hava stigit,
tillstyrkes en förhöjning f.o.m. den 1 innevarande maj så, att tillägget ökas från 20 % till 30 % på 1913
års listpriser.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med avslag å Elektriska Aktiebolaget Frams begäran
lämna bifall till byggnadschefens förslag med den ändring att prisförhöjningen får retroaktivt räknas
f.o.m. den 1 nästlidne april.
§23.
Föredrogs och lades till handlingarna en från Kommunala Centralbyrån inkommen skrivelse rörande
fördelningen av byggnadshjälpen till rikets kommuner.
Som ovan
Å tjänstens vägnar;
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 maj 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Nordin äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Från Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län hade öfverlämnats Kngl Maj:ts nådiga bref den
23 mars 1917 angående fastställande af förnyad taxa å afgifter för fartyg, som begagna farleden till
Luleå förbi Finnklipporna eller genom Tjufholmssundet, som föredrogs, hvarefter densamma, efter
beslut om tryckning i samband med taxa å hamnafgifter, lades till handlingarna.
§2.
Utanordnades en räkning till civilingeniören I.Malmberg för granskning af ritningar, arbetsbeskrifning
och förslag till entreprenadkontrakt rörande Hamnförvaltningsbyggnaden.
§3.

Stadsfullmäktige hade för Hamndirektionens yttrande öfverlämnat en af Herr Falk i Stadsfullmäktige
väckt motion om anslag till upprättanade av en sommarkoloni för barn, och beslöts att remittera
densamma till Hamnmästaren för yttrande.
§4.
Arbetare vid Luleå hamn hade anhållit om förhöjning af till dem utgående timpenning från 50 á 55 öre
till 60 öre, men föranledde denna framställning med hänsyn till H.D:s vid sammanträde den 13 mars
1917 fattade beslut icke till någon Direktionens åtgärd.
§5.
J.Öhman i Mjölkudden hade anhållit om Hamndirektionens medverkan för uppförande af en båtbrygga
å närmare angifven plats i Mjölkudden.
Hamnmästaren, hvilkens yttrande infordrats, hade, under påpekande att en brygga å den i ansökningen
angifna platsen skulle fylla ett behof för ortsbefolkningen, hemställde att ärendet i anseende till olämplig
årstid finge bordläggas för att upptagas i samband med 1918 års stat.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren sålunda
föreslagit.
§6.
A.Bol. Palmgren & Co. hade anhållit att få förhyra ett område å Pontusudden som upplagsplats för
omkring 1000 tons kol.
Hamnmästaren hade i infordrat yttrande framhållit att, enär den del af det i skrifvelsen berörda området,
som icke upplåtits till stadens kolgård oundgängeligen behöfs för uppläggning af ved, hvarföre han
hemställt om afslag å framställningen.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att afslå framställningen af skäl, som Hamnmästaren
anfört.
§7.
Sedan Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit om nödigt anslag för uppförande af en kaj mellan
nuvarande hamnpiren och nordöstra båthamnen, hade Stadsfullmäktige på förslag af Drätselkammaren
och Beredningsnämnden återremitterat detta ärende till Hamndirektionen för uppgörande af ritningar
och kostnadsförslag för den tilltänkta kajens utförande i beton å ett djup af 24 fot alternativt 18 fot.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen uppdraga åt baningeniören L.Hjelm att uppgöra program
för att låta verkställa borrningar för utrönande af bottnens beskaffenhet å platsen för den tilltänkta kajen,
hvarefter från Vattenbyggnadsbyrån skulle införskaffas ritningar och kostnadsförslag.
§8.
Revision af hamnens debiteringar år 1916 hade inkommit med en del anmärkningar mot desamma. Efter
infordrande af förklaring från Hamnspårstillsyningsmannen, i hvad anmärkningarna riktade sig mot
hamnspårskontorets räkenskaper, hade Hamnmästaren i yttrande med anledning af anmärkningarna
hemställt att sedan vederbörande till hamnkassa inbetalt kr. 34:14 och obehörigen influtna kl 98:17
restituerats öfriga anmärkningar skulle lämnas utan afseende.
Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren sålunda
föreslagit.
§9.
Befälhavaren å bogserångaren Balder hade anhållit att någon del af 1916 års insegling med Balder måtte
tilldelas honom som gratifikation.
Denna framställning remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§10.
Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen remitterat A.Bol. Luleå kol och materialaffärs
framställning om att få inköpa delar af fastigheterna No. 29, 30, 31 och 32 jämte vattenområde
remitterades nu denna framställning till Hamnmästaren för dennes yttrande.

§11.
K.B:de hade för kännedom och efterrättelse öfverlämnat afskrift af Kngl. Maj:ts nådiga bref den 23 mars
1917 angående fastställande af ny taxa i hamnafgifter i Luleå, hvilket föredrogs och beslöts att
densamma genom Hamnmästarens och sekreterarens försorg skulle tryckas i samband med taxa för
fartyg, som passera farled förbi Finnklipporna eller Tjufholmssundet till Luleå.
§12.
Magistraten hade med öfverlämnande af nådigt bref den 23 mars 1917 förständigat Hamndirektionen
tillse att hamnens räkenskaper från och med år 1918 föras så att hamnkassans verkliga ställning tydligen
framgår af desamma, äfvensom anhållit att före den 1 maj få emotse meddelande, huruvida den
anbefallda förändringen i räkenskapsföringen kunde verkställas redan för innevarande års räkenskaper.
Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen som svar meddela, att i skrifvelsen föreskrifna
förändring är beroende af hos Stadsfullmäktige gjord framställning om hamnens räkenskapsväsen
fullständiga skiljande från stadens räkenskaper i öfrigt hvilken framställning emellertid ännu ej
slutbehandlats af Stadsfullmäktige.
I samband härmed beslöt Hamndirektionen utse herr Ordföranden och Hamnmästaren att förhandla med
af Drätselkammaren utsedda delegerade i fråga om förutnämnda af Hamndirektionen gjorda
framställning hos Stadsfullmäktige.
§13.
Firma Arild Lindberg hade offererat två mudderpråmar hvarå Hamndirektionen dock förklarade sig icke
reflektera.
§14.
Hamnmästaren hade föreslagit att Hamndirektionen måtte tillerkännas timmermannan C.F.Nording,
hvilken arbetet i hamnens tjänst sedan 1896 men nu låge hopplöst sjuk, ett månatligt understöd af 60
kronor.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att tillerkänna Nording ett understöd af 60 kronor i
månaden att utgå från och med 1 april 1917 tillsvidare.
§15.
Tullkammaren hade anhållit att Hamndirektionen måtte beslut om inköp af ett skåp för tullkammarens
räkning för förvaring af tullbehandlingsprover, enär det skåp, som förut användts för ändamålet, vore
alldeles otillräckligt.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att inköpa ett skåp för ifrågavarande ändamål, men
skulle tullkammaren erindras att om möjligt inkomma med framställningar i dylika ärenden så tidigt att
anslag kunde upptagas i nästkommande års stat.
§16.
Halfdan Burman hade anhållit att vid första öppet vatten få förhyra hamnens pålkran med betjäning för
nedslående af några pålar vid Svartösundet.
Efter föredragning beslöts uppdraga åt Hamnmästaren att vid lämplig tid uthyra kranen äfvensom
bestämma den ersättning som af Burman skulle lämnas.
§17.
Hamnmästarens kassrapport för april månad föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
§19.
Beslöts att, för ernående af bättre gräsmattor vid planteringarne å södra hamnplanen, för instundande
sommar sätta potatis å nämnda områden.
Som ofvan

Hilding Glimstedt
Justerat den 12/6 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 9 maj 1917.
Närvarande: Herrar Flemström, Ullman, Olsson och stadsingenjören.
§36.
Utsågs herr Flemström att leda dagens förhandlingar.
§37.
Protokollen för den 16 och 23 april 1917 föredrogos och justerades.
§38.
Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 13 i kvarteret Gumsen.
Det antecknades, att Konungens Befallningshavade lämnat tillstånd till byggnadens uppförande, ehuru
stadsplanen för nämnda område ännu icke fastställts av Kungl. Maj:t.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§39.
Hos byggnadsnämnden hade Olof Wallin i Kiruna anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogade
ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus av trä med uthus å tomt n:r 3 i kvarteret Hästen.
Det antecknades, att Konungens Befallningshavande lämnat tillstånd till byggnadernas uppförande,
ehuru stadsplanen för nämnda område ännu icke fastställts av Kungl. Maj:t.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§40.
Hos byggnadsnämnden hade Luleå Ångsåg, Nilsson & Wenner, anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning tillbygga arbetarebostaden å tomt n:r 196 i kvarteret Stören.
Som ifrågavarande tomt vore belägen inom ett för industriella ändamål avsett område, beslöt nämnden
att avslå ansökningen.
§41.
Hos byggnadsnämnden hade drätselkammaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingivna
ritningar och tomtkartor uppföra ett boningshus enligt det s.k. effektivsystemet å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 11 maj 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, V.Oskarsson, D.Andersson,
O.Olsson, O.E.Wester, G.Landström samt undert. sekr.
§1.
Till justeringsmän utsågos hrr O.Olsson och V.Oskarsson.
§2.
Då de läraretjänster vid härvarande folkskola, som f.n. uppehållas av extra anställd personal, enligt
folkskolestyrelsens bestämda mening att framgent komma att behövas, och då det icke kan vara till nytta
för skolarbetet att längre än vad behövligt är bibehålla sådana tjänster på extra stat, beslöt
folkskolestyrelsen ingå till stadsfullmäktige med framställning, att dessa tre tjänster måtte uppföras på
ordinarie stat från den 1 jan. 1918.
Till protokollet skulle antecknas, dels att den manliga e.o. tjänsten inrättades den 1 juli 1908 och av de
två kvinnliga den ena den 1 juli 1912 och den andra den 1 juli 1913, dels att det förslag till
normalreglemente, som nu föreligger, och som torde inom kort bliva av Kungl. Maj:t fastställt, tydligt
föreskriver, att e.o. lärare må av skoldistrikten anställas endast vid behov av tillfälliga lärarekrafter, och
att dylika tjänster böra överföras på ord. stat, så snart behovet visat sig konstant.
§3.
Folkskolestyrelsen beslöt låta ledigförklara de två e.o. läraretjänster som genom hr E.A.Brännströms o
Fru Elin Bohlins val till ord. lärare blivit utan innehavare, om det visar sig, att vid besvärstidens utgång
den 14 innevarande maj dessa val tagit åt sig laga kraft.
Med anledning av styrelsens beslut att hos stadsfullmäktige göra framställning om dessa tjänsters
överförande på ord. stat från den 1 jan. 1918 skulle dock ledigförklarandet avse endast höstterminen.
§4.
Enligt förslag av överläraren beslöts folkskolestyrelsen, att avgångsexamen med från fjärde klassen
avgångna barn skall förrättas den 29 innevarande maj, årsexamen med barnen i Karlsviks, Mjölkuddens
och Notvikens skolor den 31 maj och årsexamen med stadens skolor den 1 juni. Tillika beslöt styrelsen,
att årsexamen skall räcka endast en timme.
§5.
Med anledning av lärarekårens framställning om anordnande av en kurs i hembygdskunskap beslöt
folkskolestyrelsen remittera ärendet till överläraren, som hade att efter verkställd utredning till styrelsen
inkomma med förslag.
§6.
Vid ansökningstidens utgång den 5 maj hade endast en sökande till de av landstingets skolkommitté
ledigannonserade stipendierna för bevistande av feriekurser instundande sommar anmält sig, nämligen
överläraren P.Edv.Lindmark.
Folkskolestyrelsen beslöt tillstyrka hr Lindmarks framställning och att enligt bestämmelserna översända
ansökningen till statens folkskolinspektör.
§7.
Fattigvårdsstyrelsen hade i skrivelse av den 28 sistl. april anmält, att Albertina Holmströms barn icke få
den fysiska och andliga vård, varav de äro i behov. Folkskolestyrelsen uppdrog åt Ordf. och hr
Oskarsson att efter tagen kännedom om förhållandena till Styrelsen inkomma med utredning i ärendet.
§8.
Överläraren anmälde, att enligt meddelanden, som lämnats honom, skulle gossen August Alexander
Karlsson, son till arb. Aug.Karlsson, ej i hemmet erhålla tillbörlig vård. Styrelsen uppdrog även i detta
fall åt Ordf. och hr Oskarsson att inkomma med utredning i ärendet.

§9.
Överläraren meddelade, att gossen Karl Vesterberg, om vilken anmälan gjordes vid sammanträdet den
9 sistl. mars, trots erhållen aga ånyo börjat skolka från skolan, samt att modern, änkan Maria Vesterberg,
som sin önskan framställt, att gossen måtte utackorderas.
Folkskolestyrelsen beslöt att vid första tillfälle gossen ånyo skolkat från skolan, låta skilja honom från
hemmet.
§10.
Till protokollet skulle antecknas, att gossen Ejnar Sjörling blivit utackorderad hos hemmansägaren
Selfrid Bäckström, Avan, ock Johan Delias Severin Olsson hos hemmansägaren J.A.Eriksson i Mörön.
§11.
Från fattigvårdsstyrelsen hade inkommit skriftlig anmälan, att å fattiggården boende gossen Karl Oskar
Jansson vid upprepade tillfällen visat sig oärlig. Av en från vaktmästaren vid fattiggården senare
inlämnad rapport framgingo, att gossen, innan han tagits om hand av fattigvårdsstyrelsen, vid ett tillfälle
hösten 1916 tagit 10 kr. från sin mormoder, hos vilken han då vistades, att han senare av
fattigvårdsstyrelsen utackorderats i enskilt hem på landet, men att han där flera gånger gjorde sig skyldig
till snattning, varför han måste föras till Luleå fattiggård, och att han under sin vistelse därstädes fortsatt
med sina småstölder såväl på själva fattiggården som uti i staden.
Till protokollet skulle antecknas, att gossen är både fader- och moderlös.
Med hänsyn till innehållet i den rapport, som av vaktmästaren å fattiggården inlämnats, och till den
omständigheten, att gossen tidigare varit utackorderad i enskilt hem, men att detta försök ej slagit väl
ut, beslöt barnavårdsnämnden begära inträde för honom i skyddshem för vanartiga barn.
§12.
Ett cirkulär från Städernas Allm. brandförsäkringsbolag överlämnades till ekonominämnden, som erhöll
i uppdrag att gå i författning om de höjningar av såväl fastighets- som lösöreförsäkringar, som efter
utredning kommer visa sig behövligen.
§13.
Av vaktmästarna W.Lund och D.Nilsson framställdes begäran om tillstånd att under innevarande år få
odla potatis å Trädgårdslandet å Västra skolgården blev av folkskolestyrelsen avslagen. Däremot beslöt
styrelsen att för deras samt vaktmästarens i Mjölkudden räkning under nästkommande sommar upplåta
det å folkskoletomten i Mjölkudden belägna potatislandet.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarna följande protokollsutdrag:
1.Från stadsfullmäktige den 22 febr. 1917 angående höjd ersättning för sjukvikariat, varigenom
bestämmes, att vikarie för sjuk folkskollärare skall erhålla 175 kr i månatligt arvode; för sjuk
folkskollärarinnan 162:50 kr och för sjuk småskollärarinnan 100:- kr.
2. Från stadsfullmäktige den 22 febr. 1917 angående höjd ersättning åt vaktmästaren vid Mjölkuddens
folkskola, varigenom bestämmes att nämnd ersättning från den 1 sept. 1916 skall utgå efter 490 kr. för
år.
3. Från stadsfullmäktige den 29 mars 1917 ang. ersättning åt Bodens El. A.B. för lidna förluster vid
utförande av el.belysningsanläggning i Karlsviks skolhus, vilken ersättning skall utgå med 250:- kr.
§15.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa inköp av nya [?] för Östra skolan, i fall sådana kunna
erhållas för rimliga priser.
§16.
I skrivelse av den 8 sistl. febr. hade överläraren efter en längre motivering hos folkskolestyrelsen
hemställt, att styrelsen behagade ingå till stadsfullmäktige med förslag om uppförande å Östra
folkskoletomten av ett gymnastikhus i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda ritningar samt om
inredande av gymnastiklokal i Västra skolhuset.

Ritningarna jämte dithörande kostnadsförslag och utredningar hade nu cirkulerat bland styrelsens
ledamöter.
Till protokollet skulle antecknas, att de 34 skolavdelningar, som f.n. är förhyrda till Östra och Västra
folkskolorna tillsammans disponerar en gymnastiklokal i Östra skolhuset, vilken redan på grund av sin
ringa storlek är olämplig för ändamålet. I Folkundervisningskommitténs förslag till undervisningsplan
för folkskolorna i städerna är antalet lektionstimmar i gymnastik upptaget till minst tre veckotimmar i
folkskolan och en i småskolan. Med denna beräkningsgrund skulle minimiantalet undervisningstimmar
i detta ämne vid skolorna inom staden bli 74 i veckan. Att den nu använda gymnastiklokalen, där endast
en avdelning och knappt det få plats, under sådana förhållanden är otillräcklig, säger sig självt. I övrigt
ville styrelsen hänvisa till den utredning som i ovannämnda skrivelse framlagts.
Till protokollet skulle dessutom antecknas, att folkskolestyrelsen låtit ytterligare granska och
komplettera den av arkitekten uppgjorda kostnadsberäkningen.
Folkskolestyrelsen beslöt, översända förslaget med ritningar och övriga bilagor till stadsfullmäktige med
hemställan, att stadsfullmäktige ville besluta byggandet av gymnastikhus å Östra folkskoletomten i
huvudsak överensstämmande med de uppgjorda ritningarna.
Styrelsen ville senare fatta beslut med anledning av överlärarens förslag om förändringar av
bostadslägenheten i Västra skolhuset till lärosalar och i samband därmed inredandet av en lärosal till
gymnastiksal.
Dag som ovan
Alf.Gullberg
Justerat:
O.Olsson
Wilh.Oscarsson

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 maj 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Nordin ävensom Hamnmästaren.
§1.
Hamndirektionen hade till den 10 i denna månad klockan 12 på dagen infordrat anbud å uppförande av
en Hamnförvaltningsbyggnad å tomten N:o 7 i kvarteret Ripan i enlighet med av arkitekten John
Wikberg uppgjorda ritningar och arbetsbeskrivning.
Dessa anbud öppnades nu och befunnos avgivna av:
1.Byggmästaren Carl A.Flemström i Luleå slutande å kronor 293.000 under förutsättning att erforderliga
järnbalkar tillhandahålles fritt å kaj i Luleå eller därest så ej kunde ske, å kronor 317.900:2. Byggmästaren Erik Eriksson i Boden slutande å kronor 294.500 under förutsättning att järnbalkar fritt
tillhandahålles eller därest så ej kunde ske, å kronor 318.500:3. Snickaren N.P.Boman i Luleå å kronor 334.200:Det antecknades att i anbuden icke inginge kostnader för värme- och belysningsanläggningar.
Kostnaden för byggnaden skulle, med utgående från lägsta anbudet, efter tillägg av kostnaderna för tomt
samt värme- och belysningsledningar belöpa sig till omkring kronor 425.000:-.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att till Stadsfullmäktige överlämna fullständiga
ritningar jämte arbetsbeskrivning och förslag till entreprenadkontrakt jämte inkomna anbud men ansåg
Hamndirektionen, med hänsyn till den höga kostnad byggnaden skulle draga, icke kunna tillstyrka
antagande av någotdera anbudet.
I stället beslöt Hamndirektionen föreslå Stadsfullmäktige att frågan om byggnadens uppförande finge
vila i avvaktan på gynnsammare tider, då Hamndirektionen ånyå skulle återkomma till frågan, dock att
Hamndirektionen redan nu finge inköpa den för byggnaden avsedda tomten N:o 7 i kvarteret Ripan.
Protokollet förklarades omedelbart justerat.

Som ovan
In fidem
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 14 maj 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Brändström, Aurén,
Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren,
Hanson, Palm, Edström, Nilsson, D.Andersson, Sölvén, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén,
Lindquist och Hedman samt Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades Herrar
Westerberg, Thurfjell, G.Andersson, Hage och Widlund. Av dessa hade Herrar G.Andersson, Hage och
Widlund, ej kunnat med kallelse anträffas, Herr Thurfjell hade anmält sig förhindrad att bevista
sammanträdet och Herr Westerberg var frånvarande utan anmält laga förfall.
På grund av pågående session i Rådstuvurätten kunde ingen av magistratens ledamöter enligt ingången
anmälan bevista sammanträdet.
§1.
Utsagos Herrar Lindgren och Palm att jämte Herr Ordföranden lördagen den 19 dennes kl. 5 e. m. justera
dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 26 nästlidne april förda protokoll.
§3.
Föredrogs en skrivelse från Magistraten med tillkännagivande, att vid företagen röstsammanräkning för
utseende av efterträdare i Stadsfullmäktige från orten avflyttade läroverksadjunkten O. H. Gillqvist
lokomotiveldaren Hj. Hedman förklarats vald till Stadsfullmäktige för tiden till den l januari 1918; och
hälsades den nyvalde ledamoten av Herr Ordföranden välkommen i Stadsfullmäktiges krets.
§4.
Vid företagen behandling av det från Stadsfullmäktiges sammanträde den 29 sistlidne mars uppskjutna
ärende angående antagande av från Drätselkammaren inkomna förslag till reglemente för Luleå stads
Byggnadskontor och instruktion för dess tjänstemän beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att oförändrade antaga ifrågavarande förslag, sådana de finnas intagna såsom
bilaga till detta protokoll.
Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 9, vilka senare avgåvos för bifall till ett av Herr
D. Andersson väckt förslag om sådan ändring av § 13 i reglementet för Byggnadskontoret, att kontorets
samtliga tjänstemän skulle utses av Stadsfullmäktige på förslag av Drätselkammaren och
Byggnadsnämnden.
§5.
Stadskamreraren hade i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit följande fördelning av de i årets stat
under rubrik 35 för diverse sociala ändamål avsatta brännvinsmedel 814 kronor:
Svenska arb. allm. sjuk- och begravningskassa, avd.
N:o 230, Luleå, administrativt bidrag .................................... Kr.

50: —

Luleå Kretsloge av I. O. G. T. för nykterhetsmissionering inom staden för år 1917 ................................... ”

150: —

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd.
50: —

N:o 6, Luleå, anslag för förbundets verksamhet…..........”
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa samt
understödsförening, avd. N:o 206 i Luleå, och
Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa, avd. N:o 105 i Luleå, hyresbidrag
gemensamt………………………………………………”

114: —

Logerna Nordanborg, Nordstjärnan och Nordens väl
av Nationalgodtemplarorden, 50 kronor per loge……….”

150: —

Luleå Arbetsstuga, anslag för dess verksamhet för
1917 ............. .................. .................................................... ”

300: —
tillhopa Kr. 814: —

Drätselkammaren hade överlämnat ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan om godkännande av
den föreslagna fördelningen samt om föreskrivande av det villkor vid anslagens beviljande, att medlen
användas uteslutande för verksamheten inom staden och att redovisning eller redogörelse för dessas
användning lämnas till Drätselkammaren.
Vid föredragning av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnnden, vad
Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§6.
Sedan den av Stadsfullmäktige tillsatta Livsmedelsnämnden, vilken omhänderhar utdelningen av
brödkort, hos Magistraten anmält, att för åstadkommande av rättvisast möjliga fördelning och om
möjligt erhållande av utvidgad rätt till utdelning av påbrödskort Nämnden funnit det i hög grad önskvärt
att utveckla organisationen beträffande brödkortsutdelningen på det sätt, att Nämnden skulle tillkalla ett
råd eller utskott med representanter för alla de yrkesgrupper i samhället, som äro i behov av påbrödskort,
och vilket råd skulle hava till särskild uppgift att granska och yttra sig över inkomna framställningar om
erhållande av påbrödskort, hade Magistraten, som funnit de av Livsmedelsnämnden angivna synpunkter
vara i allo riktiga och att förty den av Livsmedelsnämnden föreslagna anordningen fortast möjligt borde
komma till stånd, beslutit att bringa denna Livsmedelsnämndens anmälan till Stadsfullmäktiges
kännedom under anhållan, att Stadsfullmäktige ville till Nämndens förfogande ställa de medel, som till
följd av ovan berörda anordning till äventyrs kunde bliva erforderliga.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att förklara sig villiga att för angivet ändamål ställa erforderliga medel till
Livsmedelsnämndens förfogande.
§7.
Sedan från Luleå stads gatuarbeten till Hamndirektionen den 12 december 1916 inkommit en räkning å
hamnens del i kostnaden för gatuarbeten, vari inginge ett belopp av Kr. 13,004: 94, som avsåge 1915
års gatuarbeten, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag å nämnda
belopp för gäldande av denna kostnad. Därjämte hade Hamndirektionen för Stadsfullmäktige framhållit
det hart när omöjliga däri, att med det förfaringssätt, som nu praktiseras vid uppgörelse för de arbeten,
som för hamnens räkning verkställas av staden, åstadkomma en stat så, att den bleve tillnärmelsevis

tillförlitlig, då kostnader, som avsåge ett visst år, så som nu vore fallet inkomme för likvidering ett år
efter det arbetet utförts.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja Hamndirektionen det begärda
anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige dels att återremittera detsamma till
Hamndirektionen för utredning, om ej anslag för samma ändamål redan förut är av Stadsfullmäktige
beviljat, dels att remittera ärendet för yttrande till Drätselkammaren.
§8.
Sedan Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag å Kr. 6,045: 51 till
bestridande av kostnader för under år 1916 för hamnens räkning utförda gatuarbeten, å vilka räkningar
från Drätselkontoret inkommit först i slutet av år 1916 och början av detta år, beslöto Stadsfullmäktige
på förslag av Beredningsnämnden att bevilja Hamndirektionen det begärda anslaget, att utgå av hamnens
tillgängliga medel.
§9.
Tullkammaren i Luleå hade under påpekande därav, att den kontroll från tullverkets sida vid
proviantering av fartyg, som nödvändiggjorts genom ransonering av vissa livsmedel, komme att
medföra en betydlig utökning av tullpersonalen ävensom en särskild tullkammaravdelnings förläggande
till hamnpiren, hos Hamndirektionen anhållit, att för tullkammarens räkning i varuskjulet å hamnpiren
måtte inredas tre rum, två å nedre och ett å övre botten.
Sedan Hamnmästaren låtit infordra anbud å de för detta ändamål erforderliga inrednings- och
ändringsarbeten, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit om ett anslag å 3,500 kronor för
arbetets utförande.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bevilja Hamndirektionen det begärda anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel.
§10.
Sedan Hamnmästaren hos Hamndirektionen anhållit att från den l maj 1917, då han innehaft
hamnmästaretjänsten i 5 år, komma i åtnjutande av det ålderstillägg å 500 kronor, vilket
Stadsfullmäktige den 10 oktober 1912 beslutat, att Hamnmästaren skulle äga att uppbära efter 5 års
tjänstgöring, hade Hamndirektionen överlämnat hans framställning till Stadsfullmäktige med tillstyrkan
om bifall till densamma.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Hamnmästarens framställning.
§11.
Sedan Stadsfullmäktige till Hälsovårdsnämnden återremitterat epidemisjuksköterskans framställning
om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll för såväl personal som patienter för bättre utredning,
hade Stadsläkaren till Nämnden inkommit med skriftligt yttrande i ärendet, varjämte han till bemötande
av eventuella anmärkningar mot matransoneringen vid sjukhuset anhållit att få till protokollet antecknat,
att matportionerna städse avpassats efter varje patients konsumtionsförmåga, så att något som helst
slöseri i denna mening icke kunnat ifrågakomma vid sjukhuset.
Efter föredragning härav hade Hälsovårdsnämnden beslutat att överlämna Stadsläkarens skrivelse till
Stadsfullmäktige med hemställan alt, därest vidare utredning än den i nämnda skrivelse förebragta
ansågs nödig, Stadsfullmäktige ville närmare angiva, i vilket avseende bättre utredning vore erforderlig.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att med bifall till Hälsovårdsnämndens framställning höja sjuksköterskans
ersättning för kosthållningen vid epidemisjukhuset till l krona 50 öre per dag och person f. o. m. den l
april 1916 och intill dess mathållningen övertages av staden samt bestämma, att härför erforderliga
medel skulle utgå av i stat tillgängligt anslag.
§12.
Hamndirektionen hade till den 10 i denna månad infordrat anbud å uppförandet av en
hamnförvaltningsbyggnad å tomten N:o 7 i kvarteret Ripan i enlighet med av arkitekten J. Wikberg
uppgjorda ritningar och arbetsbeskrivning. Anbud hade inom den sålunda bestämda tiden inkommit från

l:o) Byggmästaren C. A. Flemström i Luleå, slutande å 293,800 kronor under förutsättning att
erforderliga järnbalkar tillhandahölles fritt å kaj i Luleå eller, därest så ej kunde ske, å 317,900 kronor;
2:o) Byggmästaren Erik Eriksson i Boden, slutande å 294,500 kronor under samma förutsättning samt
eljest å 318,500 kronor;
3:o) Snickaren N. P. Boman i Luleå å 334,200 kronor.
Det antecknades, att i anbuden icke inginge kostnader för värme- och belysningsanläggningar.
Kostnaden för byggnaden skulle, med utgående från lägsta anbudet, efter tillägg av kostnaderna för tomt
samt värme- och belysningsledningar, belöpa sig till omkring 425,000 kronor.
Hamndirektionen hade beslutat att till Stadsfullmäktige överlämna fullständiga ritningar jämte
arbetsbeskrivning och förslag till entreprenadkontrakt jämte inkomna anbud, men hade
Hamndirektionen icke ansett sig kunna med hänsyn till den höga kostnad byggnaden skulle draga
tillstyrka antagandet av någotdera anbudet.
I stället hade Hamndirektionen föreslagit Stadsfullmäktige, att frågan om byggnadens uppförande finge
vila i avvaktan på gynnsammare tider, då Hamndirektionen skulle återkomma till frågan, dock att
Hamndirektionen redan nu finge inköpa den för byggnaden avsedda tomten N:o 7 i kvarteret Ripan.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige med bifall till Hamndirektionens förslag ville
besluta att till Hamndirektionen försälja ifrågavarande tomt till av Drätselkammaren föreslaget pris 2
kronor 50 öre pr kv.-fot eller för hela tomten 28,475 kronor samt att köpeskillingen skulle utgå av
hamnens tillgängliga medel och läggas till fastighetsfonden.
Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige enhälligt Beredningsnämndens förslag
beträffande försäljning till Hamndirektionen av tomt N:o 7 i kvarteret Ripan. Därjämte beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Herr Falk att omedelbart uppföra en hamnförvaltningsbyggnad i enlighet
med föreliggande av arkitekten J. Wikberg uppgjorda ritningar och arbetsbeskrivning samt att för dess
uppförande i första hand åt Hamndirektionen anvisa ett belopp av 320,000 kronor av tillgängliga
hamnmedel. Dessa beslut fattades enhälligt.
§13.
Stadsfullmäktige hade till Lönenämnden för yttrande remitterat en av stadens siffergranskare kassören
V. Sahlin gjord framställning om förhöjning av det honom tillkommande arvode från 800 kronor till
1,000 kronor.
Efter antecknande att Stadsfullmäktige genom beslut den 11 september 1913 höjt siffergranskarens
arvode från 500 till 800 kronor att tillämpas från och med år 1914 med bestämmelse tillika, att
löneförhöjningen skulle betraktas såsom personlig för Sahlin, hade Lönenämnden beslutit tillstyrka
bifall till kassören Sahlins framställning samt tillika föreslagit, att därest framställningen av
Stadsfullmäktige bifölles, bestämmelsen om arvodesförhöjningens personliga karaktär måtte bibehållas.
På hemställan av Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige Lönenämndens förslag.
§14.
Uti avgivet yttrande över en av förre maskinisten vid stadhuset A. Westerlund gjord anhållan, att det till
stadens befattningshavare för år 1916 utgående dyrtidstillägget måtte utgå jämväl till Westerlund för
den tid av år 1916 han innehaft befattningen i fråga, hade Lönenämnden under åberopande av de skäl,
som av stadsingenjören uti avgivet yttrande anförts, avstyrkt bifall till ansökningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att, då
Westerlund icke varit i stadens tjänst vid ingången av år 1917 och således ej uppfyllt de av
Stadsfullmäktige för åtnjutande av ifrågavarande dyrtidstillägg föreskrivna villkor, avslå ansökningen.
§15.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat 6 stycken vid ansökningstidens utgång inkomna
ansökningar till den efter rådmannen H. Örtenblad lediga borgerliga rådmanstjänsten, nämligen från:
smeden J. Marklin,
bagaren C. Marklin,

handlanden V. Thurfjell,
handlanden P. Th. Aurén,
t. f. länsnotarien R. Sundberg,
konsistorieamanuensen I. Samzelius.

På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att företaga val och utsago därvid till
rådman handlanden P. Th. Aurén med 13 röster, varjämte 11 röster avgåvos på handlanden V. Thurfjell.
§16.
I enlighet med Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid
realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, bankdirektören S. Forsgren,
trafikdirektören A. Svensson, tullförvaltaren J. Vleugel och rektor K. G. L:son Högsby.
§17.
En från Magistraten inkommen avskrift av Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 april 1917 angående
tillstånd för staden Luleå att avhända sig viss donationsjord beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till
Drätselkammaren för verkställighet.
§18.
Föredrogs och lades till handlingarna avskrift av Kungl. Kammarkollegii utslag den 28 mars 1917 på
besvär av Kungl. Lotsstyrelsen över Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län beslut i fråga
om upplåtelse åt lotsverket av en tomt i Luleå.
§19.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Magistratens framställning om anslag för avlöning av vikarie å stadsläkaretjänsten under vakans;
2:o) Folkskolestyrelsens förslag om uppförande på ordinarie stat av tre e. o. läraretjänster vid
folkskolan;
3:o) Herr Brändströms begäran om entledigande från ledamotskap i den s. k. inkorporeringskommittén
m. m.

§20.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Framställning från särskilt tillsatta kommitterade om anslag till resande av ett Hermelinsmonument;
2:o) Potatisodlingskommitténs begäran om ett anslag å 1,000 kronor;
3:o) Anmälan att en okänd givare till staden överlämnat 4,500 kronor till uppförande av en fontän i
kvarteret Tuppen;
4:o) H. Burmans begäran att få köpa stadens del av tomt N:o 4 i kvarteret Måsen;
5:o) Fredrika Renlunds begäran om pension av staden;

6:o) Sofia Boströms anhållan om avkortning av hennes avlidne mans O. F. Boströms
kommunalutskylder för år 1916;
7:o) Konungens Befallningshavandes skrivelse angående inrättande av centralkök för de mindre
bemedlade;
8:o) Bostadskommitténs förslag om inköp och flyttning till staden av en byggnad i Gäddvik;
9:o) Folkskolestyrelsens framställning om uppförande av ett gymnastikhus vid östra folkskolan;
10:o) N. A. Erikssons begäran att få köpa eller arrendera ett jordområde invid vretan N:o 451.
§21.
Till Drätselkammaren och Livsmedelsnämnden remitterades en framställning från en särskilt tillsatt
kommitté om införande av ransonering av mjölk m. m.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, K. V. Palm, C. Lindgren.

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 maj 1917.

Närvarande: herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordlander, Aurén ävensom Hamnmästaren.

§1.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att föra dagens protokoll.

§2.
Antecknades att de närvarande ledamöterna förklarade sig behörigen kallade.

§3.

Sedan Stadsfullmäktige denna dag beslutat uppföra en hamnförvaltningsbyggnad i enlighet med av
arkitekten John Vikberg uppgjorda ritningar och arbetsbeskrivningar, och för ändamålet av tillgängliga
hamnmedel anslagit ett belopp av 320000 kronor, beräknat att i första hand täcka kostnaderna för själva
byggnadens uppförande i enlighet med lägsta inkomna anbudet, beslutade Direktionen antaga det av
byggmästare C.A.Flemström ingivna anbudet, senare alternativt slutande å 317900 kronor, och skulle
han härom skriftligen underrättas före den 15 ds. kl. 12 middagen.

§4.
Uppdrogs åt Hamndirektionens sekreterare dels att hos Konungens Befallningshavande söka tillstånd
till nämnda byggnads uppförande å tomten nr. 7 i kv. Ripan, enär Stadsfullmäktiges den 26 mars 1915
fattade beslut om ändring i gällande stadsplan över södra hamnområdet, vari denna tomt ingår, ännu
icke blivit fastställt, dels ock att till Byggnadsnämnden inlämna liknande framställning i ärendet.

§5.
Beslutade Direktionen införskaffa förslag till och begära anbud å följande för byggnaden nödiga
anordningar:
1) Vatten och avloppsledningar med tillhörande slasktrattar, tvättställningar och pissoirbäcken.
2) Uppvärmnings- och evakuationsapparater med därtill hörande ångpanna, värmekroppar, spjäll, galler,
ventiler och jalusigaller i skorsternarne.
3) Anläggning för varmvattenberedning.
4) Elektriska installationsarbeten och ringledningar.
5) Inredning i badrum, klosetter och toilettrum.”

§6.
Protokollet förklarades omedelbart justerat.

Som ovan.
Efter uppdrag
Karl Hj.Falkland”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 15 maj 1917.

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundberg, Lindqvist, Nilsson och Lantz.

§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 sistlidne april.

§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat Folkhushållningskommissionens
länsfördelningsnämnds hos fullmäktige i skrivelse gjorda anhållan, att, då kommissionen förutsatt, att
erforderlig lokal för resp. länsfördelningsnämnden borde kostnadsfritt kunna erhållas i kommunala och
andra offentliga byggnader, staden ville till länets fördelningsnämnd tillsvidare upplåta erforderlig lokal
om 2 rum.
Drätselkammaren hade vid föregående behandling av ärendet med meddelande att staden f.n. icke själv
förfogade över några lokaler, som kunde anses lämpliga för ändamålet, hemställt att, enär frågan om
beredande av lokal för länsfördelningsnämnden icke syntes vara av kommunal natur utan fastmer en
länsangelägenhet, framställningen icke måtte föranleda åtgärd från stadsfullmäktiges sida.
Sedan verkställd utredning i saken visat, att det enda stöd, som kunnat åberopas för stadens skyldighet
att tillhandahålla förenämnda lokal, utgöres av följande passus i folkhushållningskommissionens
cirkulärskrivelse den 6 oktober 1916 till resp. länsstyrelser, nämligen att ’kommissionen förutsätter, att
erforderlig lokal för länsnämnderna bör kunna kostnadsfritt erhållas i kommunala eller andra offentliga
byggnader’, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet, att så länge detta i största allmänhet gjorda
uttalande icke blir ersatt med en förordning eller annan bestämmelse, som direkt ålägger staden att
tillhandahålla lokal på begärt sätt, vidhålla sitt förut avgivna yttrande och hemställan i ärendet.

§3.
Vid föredragning av från magistraten inkommen bestyrkts avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för
den 29 nästlidne mars beträffande §§ 4, 8 och 9 beslutade nämnden
att, med anledning av stadsfullmäktiges beslut i under § 4 av protokollet förtecknat ärende att uppdraga
till drätselkammaren att inkomma med förslag rörande ordnande av frågan om fri ström för
elektricitetsverkets personal, remittera ärendet i denna del till stadskamreraren för yttrande samt
att i övrigt lägga protokollet till handlingarna.

§4.

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Luleå stads livsmedelsnämnd inkommen
skrivelse, däri nämnden på anförda skäl hemställer, att det rörelsekapital över vilket nämnden f.n.
förfogar, nämligen 30000 kronor, måtte höjas till 100000 kronor, beslutade ekonominämnden, att med
återställande av remitterade skrivelsen tillstyrka bifall till i densamma gjorda framställning.

§5.
Beslutade ekonominämnden, att därest livsmedelsnämndens hos stadsfullmäktige gjorda, av
drätselkammaren tillstyrkta framställning om utökning av till nämnden förfogande ställt rörelsekapital
till 100000 kronor blir bifallen, hos fullmäktige anhålla, att drätselkammaren måtte erhålla
bemyndigande att höja stadens lån å löpande räkning med 50000 kronor till 100000 kronor.

§6.
Beslutade nämnden att inventering av livsmedelsnämndens varulager skall kvartalsvis verkställas av en
av drätselkammaren därtill utsedd person; och utsågs till inventeringsman i detta hänseende ledamoten
herr Lindqvist.

§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för Luleå Mjölkdroppe gjord
anhållan om ett anslag av 500 kronor för innevarande år till föreningens fortsatta verksamhet, vilken
huvudsakligen är inriktad på att lämna de fattiga samhällsmedlemmarnes späda barn hälsobringande och
nyttig föda.
Efter anteckning dels att anslaget avsåge ett nytta ändamål, vartill uttaxering förut ej förekommit, dels
att Luleå sparbank ökat sitt sedvanliga anslag från 500 till 1000 kronor varjämte Luleå stads
livsmedelsnämnd i stället för av föreningen begärt anslag lämnat Mjölkdroppen mjölk in natura med 10
liter om dagen, beslutade nämnden att med återställande av remitterade skrivelsen föreslå
stadsfullmäktige att bevilja föreningen Luleå Mjölkdroppe ett anslag av högst 250 kronor för
innevarande år.

§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från maskinisten å stadens ångvält
P.E.Pettersson hos fullmäktige gjord anhållan om att erhålla sjukhjälp av halv timpenning under sin
sjukdom, som han enligt uppgift skulle hava ådragit av förkylning under tjänstgöring som maskinist.
I infordrat yttrande hade stadsingenjören med vitsordande att Pettersson, som är född den 13 februari
1851 och 66 år gammal, varit i stadens tjänst under 15 år, föreslagit att, om det också icke direkt kunde
antagas, att han ådragit sig sjukdomen i stadens tjänst, drätselkammaren ville hos stadsfullmäktige
tillstyrka en sjukhjälp åt honom av kronor 2:50 pr dag f.o.m. den 15 december 1916, då han insjuknade,
t.o.m. den 15 juni 1917 eller tillhopa 370 kronor.

Sedan antecknats, att Pettersson enligt av lasarettsläkaren doktor E.Feltström lämnat intyg på grund av
kroniskt urinblåslidande jämte förlamning av nedre extremiteterna tillsvidare är oförmögen till arbete,
beslutade ekonominämnden att med återställande av den remitterade skrivelsen hemställa om bifall till
stadsingenjörens i saken gjorda förslag.

§9.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från förre skogvaktaren C.F.Johansson gjord
framställning om erhållande av ett dyrtidstillägg, antecknades att sökanden tillsammans med sin numera
avlidna hustru uppburit en pension å 1200 kronor, men att denna efter hustruns frånfälle icke utgör mer
än 700 kronor per år, nämligen 500 kronor som skogvaktare och 200 kronor som syssloman och
vaktmästare vid epidemisjukhuset.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att på av Johansson i skrivelsen anförda skäl
hemställa att stadsfullmäktige ville besluta tilldela honom ett dyrtidstillägg för innevarande år av 150
kronor.

§10.
Rektorn vid högra allmänna läroverket Albert Falk hade i utförlig motiverad skrivelse till
stadsfullmäktige hemställt att fullmäktige ville bevilja ett särskilt ortstillägg för läroverkslärarne i Luleå
att utgå f.o.m. början av år 1917 och intilldess staten i samband med den väntande definitiva
löneregleringen genom särskilt lönetillägg för lärarne i övre Norrland, själv sörjer för god rekrytering
vid där belägna allmänna läroverk. Detta belopp borde i analogi med vad staden beslutat med avseende
på folkskollärarekåren utgå med 300 kronor för samtliga ordinarie ämneslärare och med 200 kronor för
extra och vikarierande samt övningslärare, jämte familjetillägg för de gifta lärarne med 80 kronor åt
hustrun och 24 kronor år barn, med begränsning vid 500 kronor för varje familj; och skulle stadens
kostnad för beviljande av denna löneförhöjning icke överstiga 7000 kronor för innevarande år.
Vid föredragning av ärendet antecknades att kungl. proposition angående tillfällig löneförbättring för år
1918 åt lärarpersonalen vid de allmänna läroverken och med dem likställiga läroanstalter m.fl. blivit
avlämnad till riksdagen, upptagande enligt vad tidningarne meddela beloppet för löneförbättring till bl.a.
lektorer och adjunkter till 600 kronor, samt att riksdagens statsutskott i sitt utlåtande över propositionen
föreslagit att beloppet för lektorer i första-tredje lönegraderna och manliga adjunkter i andra-fjärde
lönegraderna skulle ökas med 100 kronor till 700 kronor.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som ansåg, att staden sedan den med stora kostnader fullgjort
sitt åtagande beträffande högre allmänna läroverket, nämligen byggnadsskyldigheten att hållande av
bostad åt rektor, icke kan med skäl böra betungas med att även övertaga en del av statens åliggande att
hålla läroverkets lärare med tillräcklig lön för deras maktpåliggande arbete, att avstyrka bifall till
framställningen.

§11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Falk väckt motion, däri han på anförda
skäl hemställer att stadsfullmäktige måtte besluta

att för anläggande av en sommarbarnkoloni anslå 17000 kronor;
att för årlig drift av densamma anslå 4500 kronor;
att dessa medel måtte få utgå av de hyror, som inflyta från till hamnen uthyrda stadens tomter;
att under förutsättning, att förslaget vinner stadsfullmäktiges bifall, tillsätta en kommitté på tre personer,
som lämnas i uppdrag att i enlighet med och inom ramen av bilagda kostnadsförslag och ritning dels
inköpa nödigt markområde, uppföra byggnader och anskaffa inventarier dels ock omhänderhava
koloniens drift.
Då kostnaderna för anläggningen av barnkolonien och för dess drift täckas av de av hamndirektionen i
utsikt ställda medlen, ansåg sig ekonominämnden vid föredragning av ärendet med erinran dock, att
anslaget avsåge ett nytt ändamål, vartill uttaxering ej förut förekommit, böra hos stadsfullmäktige till
styrka bifall till framställningen.

§12.
Sedan stadsfogden till drätselkammaren inkommit med av avkortningsförslag åtföljda redogörelse för
1913 och 1914 års kommunalutskylder beslutade nämnden att lämna ledamoten herr Nilsson och
stadskassören i uppdrag att granska förenämnda förslag till avkortningar av utskylder.

§13.
Föredrogs av Luleå Järnverksaktiebolag till drätselkontoret översänd vidimerad avskrift av Kungl.
Maj:ts utslag den 16 februari 1917 i fråga om bolagets taxering för år 1914 till bevillning av inkomst;
och antecknades att det belopp, som bolaget har att utbekomma av Luleå stad enligt stadskassörens
uppgift utgör Kr. 15706:60.

§14.
Källarmästarne Edberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om medgivandet att få i trenne
omgångar inbetala det belopp, som resterar å dem debiterad värmeavgift för år 1916, Kr. 7847:81, med
avdrag av för år 1915 feldebiterat belopp Kr. 518:35 eller saldo Kr. 7329:46.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att medgiva herrarne Edberg att gälda förenämnda
belopp Kr. 7329:46 medelst avbetalning å nedannämnda tider:
den 1 nästkommande juni

Kr. 2500:-

den 1 nästkommande augusti

Kr. 2500:-

den 1 nästkommande september

Kr. 2329:46

under förutsättning att borgensmännen å hyreskontraktet skriftligen förklara resp. borgensförbindelser
vara gällande, oavsett det av drätselkammaren sålunda beviljade anstånd med värmeavgiftens
erläggande.

§15.
Skorstensfejarmästaren A.W.Köster hade i till stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit att han om
anförda skäl måtte tilldelas dyrtidstillägg för år 1917 i likhet med stadens övriga befattningshavare.
Vid föredragning av ärendet meddelade stadskamreraren att Köster, sedan han vid besök å
drätselkontoret fått del av det utav särskilda kommitterade utarbetade och till stadsfullmäktige
överlämnade förslaget till reglemente för Luleå stads brandstyrka, i vilket reglemente ny taxa med
förhöjda priser för skorstensfejaren finnes intagen, förklarat sig att, därest denna nya taxa bir av
vederbörande godkänd, han ämnar återtaga sin framställning om erhållande av dyrtidstillägg.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppskjuta behandlingen av ärendet, i avvaktan på
stadsfullmäktiges beslut ifråga om nytt reglemente för Luleå stads brandstyrka.

§16.
Efter föredragning av en av änkan Anna Hagerén inkommen skrivelse till drätselkammaren med begäran
att få komma i åtnjutande av ränteavkastningen från rådmanskan Ulrika Charlotta Sundströms
understödsfond, beslutade nämnden taga framställningen i prövning vid förstkommande utdelning av
fondens räntemedel.

§17.
Sedan rektorn vid högra allmänna läroverket A.Falk i skrivelse till drätselkammaren anhållit att på
stadens bekostnad få erhålla nödig vattenmängd liksom lyse för en å läroverkstomten anordnad
skridskobana, hade stadsingenjören i infordrat yttrande med tillstyrkan i övrigt till ansökningen
föreslagit att ett anslag motsvarande avgiften för det utlämnade vattnet c:a 240 kbm. á 0:25 kronor eller
60 kronor ökat med utlämningskostnaden Kr. 1:20 måtte beviljas för ändamålet.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, sedan vidare antecknats att skridskobanan om
aftnarne hållits öppen för allmänheten och att någon ström för belysning till densamma icke levererats
av staden i följe kolbristen, att med överlämnande av handlingarne i ärendet hemställa hos
stadsfullmäktige, att fullmäktige ville lämna bifall till den gjorda ansökningen i den del, den avser fritt
vatten till den under den gångna vintern anordnade skridskobanan å läroverkstomten, på så sätt att ett
anslag av 61 kronor 20 öre, motsvarande avgiften för det levererade vattnet och dess utlämning måtte
beviljas för ifrågavarande ändamål.

§18.
Beslutade nämnden att bevilja stadskamreraren K.H.Santesson semester under en månad f.o.m. den 4
instundande juni med rätt för honom att därförut inträda i tjänst, därest han så fann lämpligt.

§19.

Beslutade nämnden att lämna bifall till av stadskassören J.O.Dahl i skrivelse gjord anhållan att under
innevarande år komma i åtnjutande av en månads semester; och skulle tiden för semestern bestämmas
av ordföranden och stadskamreraren gemensamt.

§20.
Föredrogs från Tekniska skolans styrelse inkommet protokollsutdrag med begäran att för fyllande av
skolans vedbehov under nästa arbetsår från stadens skog erhålla 12 famnar prima barrved; beslutade
nämnden att uppskjuta behandlingen av ärendet till känt blir, hur stor kvantitet ved staden kommer att
förfoga över för bränsleåret 1917-1918.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelsen den 15 maj 1917.

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, O.Olsson o
O.E.Wester, fröken Märta Bucht samt undertecknad sekr.

§1.
På förslag av ordföranden beslöt folkskolestyrelsen att under innevarande läsår inställa såväl årsexamen
som den sedvanliga högtidliga avslutningen av arbetsåret. Som lämpligt framhölls dock, att barnen, ifall
omständigheterna det tillåta, efter läsningens slut sista dagen samlades för varje skola särskilt till en
gemensam sångstund.

§2.
Folkskolestyrelsen bestämde, att avgångsexamen med fjärde klassens elever skall hållas i Karlsvik den
30 maj kl 10-12 f.m. och i Mjölkudden den 29 maj kl 5-7 e.m.

§3.
Till justeringsmän valdes hrr O.Åhrström och Oskar Olsson.

Dag som ovan
Alf.Gullberg.
Justerat:
Osk.Åhrström
/P.Edv.Lindmark.”

O.Olsson

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 15 maj 1917.

Närvarande: Herrar Rosengren, Grafström och Hellsten.

§1.
Protokollet för den 24 april 1917 föredrogos och justerades.

§2.
Följande anbud hade ingivits å inköp av den gamla desinfektionsugnen, nämligen
från Bröderna Åström

å Kr. 105:-

från C.C.Rosenflyckt

å Kr. 76:-

Efter föredragning härav beslutade nämnden antaga Bröderna Åströms anbud.

§3.
Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för april föredrogs och lades till handlingarna.

§4.
En från arbetaren G.Sjöblom ingiven anmälan rörande ett avträde å fastigheten n:r 144 i kvarteret
Hermelin föranledde ej till någon nämndens åtgärd.

§5.
Med anledning av en anmälan från tillsyningsmannen angående bristande renhållning inom fastigheten
n:r 2 i kvarteret Fenix beslöt nämnden ålägga fastighetens ägare J.Öhman att inom 8 dagar efter
delfåendet härav vid vite av femtio kronor hava låtit avhjälpa de anmärkta bristerna i enlighet med de
anvisningar, som kunde komma att lämnas av tillsyningsmannen.
Denna paragraf förklarades genast justerad.

§6.
Beslöt nämnden anmoda vaktmästaren vid fattiggården att låta gräva upp trädgårdslanden å
epidemisjukhusets tomt, varefter stadsträdgårdsmästaren skulle erhålla i uppdrag att låta beså dem efter
samråd med sjuksköterskan.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 16 maj 1917.

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Olsson ävensom Hamnmästaren.

§1.

Luossavaara Kiirunavaara A.B. hade med förmälan att planerad isbrytning för öppnande snarast möjligt
av sjöfarten på Luleå på grund av rådande förhållanden komme att draga synnerligt stora kostnader,
hemställt att Hamndirektionen, då Luleå stad hade stort intresse av att sjöfarten snarast möjligt komme
i gång, måtte anslå något belopp, förslagsvis minst 5000 kronor, som bidrag till kostnaderna för
isbrytningen.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att anslå 2.500 kronor för frågavarande ändamål
under villkor att isbrytare omedelbart avginge direkt på Luleå.
Protokollet förklarades omedelbart justerat.

Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 21 maj 1917.

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Nordin ävensom Hamnmästaren.

§1.
Antecknades att Hamndirektionens ledamöter ansågo sig behörigen kallade.

§2.
Upprättades med byggmästaren C.A.Flemström i Luleå beträffande uppförande av en
hamnförvaltningsbyggnad å tomten No. 7 i kvarteret Ripan, i Luleå följande entreprenadkontrakt: se bil.
Flemström.

§3.
Beslöts att tillskriva Drätselkammaren med förfrågan huruvida byggnadskontoret kunde åtaga sig
kontrollantskapet vid uppförande af den beslutade hamnförvaltningsbyggnaden i kvarteret Ripan, eller
därest ej så kunde ordnas, anhålla att kammaren måtte öfverlämna åt Hamndirektionen att utse
kontrollant.

§4.
Beslöts att sedan Byggmästaren C.A.Flemström aflämnat kompletterad borgensförbindelse för den
byggnadsentreprenad han jämlikt kontrakt af denna dag åtagit sig äfvensom specificerad prislista
gällande för överarbeten och afdrag till honom utanordna 18000 kronor i afräkning å
entreprenadsumman.

§5.
Utanordnades en räkning å kronor 281:20 ersättning för verkställd djupborrning för kaj mellan
hamnpiren och östra båthamnen.

§6.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande öfverlämnat en af Herr Falk väckt motion om
bl.a. höjning af hyresbeloppen för de tomtområden, som af staden upplåtits till hamnen för dess ändamål.
De områden, som sålunda afsågos, utgjordes af 4000 kvm. i kvarteret Hägern, 1500 kvm. i kvarteret
Beckasinen och 3025,3 kvm. i kvarteret Ankan och hade hyresbeloppen föreslagit till sammanlagt
4762:50 för år.
Hamnmästaren, hvilkens yttrande infordrats, hade förklarat att de sålunda föreslagna hyresbeloppen
måste anses skäliga.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen förklara sig villig att för ofvan nämnda tomtområden
erlägga den af motionären föreslagna hyran.

§7.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat.

Som ofvan.
In fidem
Hilding Glimstedt.”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 26 maj 1917.

Närvarande: herrar Santesson, Åhrström, Falk och Palm.

§1.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige den 22 november 1916, som till magistraten ingivits och av
magistraten jämte eget yttrande överlämnats till stadsfullmäktige, hade poliskonstapeln Lars Finnson
m.fl. anhållit att få vid tjänsteårsberäkning för ålderstillägg åtnjutande tillgodoräkna sig de år, de som
ordinarie tjänstgjort vid förutvarande kombinerade polis- och brandkåren härstädes.
Ifrågavarande framställning hade av stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 januari 1917 remitterats
till lönenämnden för yttrande.
Lönenämnden beslutade att i avbidan å ytterligare utredning tills vidare bordlägga ärendet.

§2.
Sedan från stadsfullmäktige ankommit av lönenämnden begärt bemyndigande att verkställa utredning
ang. ny lönegruppering för stadens befattningshavare beslutade nämnden uppdraga åt herrar Santesson,
Åhrström och Falk att härom upprätta och till lönenämnden inkomma med förslag.

§3.
Från kommunala befattningshavare inom Luleå stad hade ankommit en till lönenämnden och
stadsfullmäktige ställd skrivelse med framställning dels om en enhetligt genomförd gruppering av alla
under Luleå stads kommunala förvaltning sorterade tjänstemän såväl manliga som kvinnliga och
utarbetandet av i största möjliga mån likformiga reglementen och dels en inom alla grupper genomförd
lönereglering med hänsyn tagen till rådande dyrtidsförhållanden.
Sdan det antecknats, att lönenämnden redan förut erhållit stadsfullmäktiges bemyndigande att verkställa
utredning ang. ifrågasatt ny lönegruppering för stadens befattningshavare, fann lönenämnden, då
framställningen icke åtföljts av något som helst förslag, densamma för närvarande icke böra föranleda
till något lönenämndens yttrande.

§4.
Sedan stadsf. till lönenämnden remitterat föreningen Sveriges Stadsfogdars underdåniga framställning
om fastställelse av minimilöner för stadsfogdarna m.m., beslöt lönenämnden, att handlingarna i ärendet
skulle cirkulera bland nämndens ledamöter.

§5.

Sedan stadsf. vid sammanträde den 29 mars 1917 beslutat meddela lönenämnden uppdrag att efter
utredning inkomma med normerande bestämmelser med avseende å tjänstledighet och semester samt
rätt att under ledighet och sjukdom åtnjuta lön etc. beträffande under drätselkammaren lydande
tjänstemän beslutade lönenämnden att uppdraga åt herrar Santesson, Åhrström och Falk att härom
upprätta och till lönenämnden inkomma med förslag.

Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras den 21/9 1917
K.H.Santesson”

”Protokoll fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 30 maj 1917.

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren.

§1.
Förklarade sig de närvarande sig behörigen kallade.

§2.
Sedan det visat sig nödvändigt att, innan anbud infordrades å utförande af värme-, vatten- och
afloppsledningar i den under uppförande varande hamnförvaltningsbyggnaden, hafva tillgång till
ritningar och program för desammas utförande beslöts uppdraga åt Herr Ordförande och Hamnmästaren
att på lämpligaste sätt ordna frågan om entreprenaden å dessa ledningars utförande.

§3.
Utanordnades kronor 1500:- i afräkning å Arkitekten John Wikberg till kommande arvode för
uppgörande af ritningar m.m. till Hamnförvaltningsbyggnaden.

§4.
Detta protokoll förklarades genast justeradt.

Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd d. 30 maj 1917.

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fröken Märta Bucht o hrr K.H.Hultström och O.E.Wester samt
undertecknad sekr.

§1.
Vik. folkskolläraren J.Bjurström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle till protokollet
antecknas att hr Bjurström uppehållit den på grund av folkskolläraren O.W.Falks sjukdom lediga
läraretjänsten vid Mjölkuddens folkskola från den 23 nov. 1916 till innevarande termins slut. Nämnden
ansåg, att hr Bjurström gjort sig förtjänt av följande vitsord:
Undervisningsskicklighet

Med beröm godkänd;

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda
ungdomens uppfostran

Med beröm godkänd;

Nit

Berömligt;

Vandel

Hedrande.

§2.
Överläraren P.Edv.Lindmark hade hos nämnden anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden att
till delar förnya det betyg som utfärdades vid sammanträde den 26 maj 1914.

§3.

Folkskolläraren G.Furtenbach hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden till alla delar
förnya det betyg som utfärdades den 14 sistl. mars.

§4.
Följande elever i folkskolans fjärde klass beviljades avgång enligt folkskolestadgans § 48 mom. 1.
Bertil Asplund, född d. 24 mars 1903.
Östen Johansson, född d. 25 juli 1904.
Ejnar Bergström, född d. 31 dec. 1902.
Sara Hultström, född d. 4 okt. 1903.
Folke Johansson, född d. 25 juli 1904.
Gustav Ad.Nilsson, född d. 5 nov. 1903.
Asta Giörloff, född d. 16 sept. 1902.
Anna Thurfjell, född d. 11 april 1904.
Tyra Burman, född d. 29 mars 1904.
Tyra Holmström, född d. 6 aug. 1904.
Elof Eriksson, född d. 28 aug. 1901.
Henning Öström, född d. 16 jan. 1904.

§5.
Enligt folkskolestadgans § 48, mom 2, beviljades avgång åt följande elever:
Sven Johansson, född 28 febr. 1901 till 4:e kl
Hildur Strandberg, född 16 sept. 1902 till 3dje kl

§6.
På därom av barnens målsmän gjorda ansökningar beviljades följande elever avgång från skolans III
klass, enl. folkskolestadgans § 48, mom 1.
Anna Lisa Lindvall, född d. 28 febr. 1902.
Elin Amanda Lundström, född d. 22 nov. 1902.
Karl Sjöberg, född d. 27 april 1902.

Edit Enggren, född d. 24 sept. 1903.
Liknande framställningar för barnen Anna Maria Karlsson och Greta Stina Edlund blevo av nämnden
avslagna.

§7.
Nämnden uppdrog åt fröken Märta Bucht och hr K.H.Hultström att justera dagens protokoll.

Dag som ovan
Oskar Åhrström.
Justerat:
Herman Hultström
Märta Bucht

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 31 maj 1917.

Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund, Nilsson, Sjöstedt, Thurfjell och
Lindgren.

§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll för den 8 nästlidne mars.

§2.
Föredrogs och lades till handlingarna från Magistraten inkommen avskrift av Kungl. Maj:ts brev den 23
mars 1917 ang. fastställelse av ny taxa å hamnavgifter i staden Luleå och bokföringen av tolagsmedlen.

§3.
Sedan magistraten med överlämnande av avskrift av Kungl. Bref den 23 mars 1917 angående
fastställande av förnyad taxa å avgifter för fartyg, som begagna farleden till Luleå förbi Finnklipporna
eller genom Tjuvholmssundet, i skrivelse till stadsfullmäktige meddelat att den i Kungl. Brevet

omförmälda fullständiga utredningen angående stadens skyldighet att återbetala vissa räntemedel
införväntades före instundande juni månads utgång, hade stadsfullmäktige remitterat ärendet till
drätselkammaren.
Med åberopande av sin med anledning av Kungl. Kommerskollegii skrivelse till stadsfullmäktige den
11 februari 1916 i saken i bilagda avskrift avlåtna skrivelse den 15 nästlidne januari beslutade
drätselkammaren att till stadsfullmäktige överlämna närlagda verkställda utredning i fråga om
ränteskillnaden mellan det hamnen debiterade beloppet och de penningar, staden själv utlagt i ränta och
omkostnader.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar genast justerat.

§4.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för den 25 januari 1917 beträffande i § 13 av protokollet förtecknat ärende angående
utbetalningen av det stadens befattningshavare och vissa arbetare beviljade dyrtidstillägg.

§5.
Sedan drätselkammaren i skrivelse anhållit att källarmästarene G. & J.Edberg omedelbart ville lämna
besked, huruvida de godtaga den av drätselkammaren den 8 nästlidne mars erbjudna nedsättningen av
hyran till 12000 kronor f.o.m. den 16 november tillsvidare, hade herrarne Edberg i skrivelse till
drätselkammaren anhållit, då de till kammarens underhandlare lämnade uppgifter rörande minskningen
å spritförsäljningen klart torde ha visat, att källarmästarne tillfogats en förlust betydligt överstigande den
nedsättning i hyran de av kammaren begärt eller 6000 kronor, att kammaren ånyo ville taga i
övervägande, huruvida ej deras framställan om nedsättning av hyran skulle kunna föranleda en
ytterligare sänkning utöver de av drätselkammaren medgivna 4000 kronor med 1000 kronor.ö
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att då intet nytt skäl tillkommit, som kunde
åstadkomma ändring i av kammaren den 8 nästlidne mars fattade beslut, avslå framställningen.

§6.
Sedan grundläggaren Carl Johansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att han, som under år 1916
haft arbete för staden under 6 månader, måtte komma i åtnjutande av familjeunderstöd för år 1917, hade
byggnadschefen i infordrat yttrande anfört följande.
Som stöd för sin anhållan framhållet Johansson, att han under sex månader arbetat för staden. Denna
arbetstid utgöres emellertid av dels en entreprenad för vägbyggnaden Luleå-Hertsön dels en
murreparation vid färjstället för hamnen. Vad den förra beträffar är den en vanlig entreprenad och torde
således icke kunna medtagas, då i så fall även andra entreprenörer borde komma i fråga, varförutom en
sådan för arbetet kan använda sig av vilka medhjälpare eller arbetskrafter som helst med påföljd att
någon säker uppgift om arbetstiden ej står att erhålla. Beträffande det senare omnämnda arbetet eller
murreparationerna för hamnen, bör hamndirektionen avgöra om det berättigar Johansson till erhållande
av något tillägg.

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att på förekomna skäl avslå ansökan.

§7.
Hamndirektionen hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att, då dels en sammanblandning av
stadens och hamnens räkenskaper blivit följden av 1912 års omorganisation av stadens förvaltning,
vilken vore olämplig och i saknad av stöd i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående taxor å
hamnavgifter av den 30 december 1907 dels svårighet uppstått för hamndirektionen att, så länge
räkenskapen delvis föres å drätselkontoret, när som helst kunna överblicka hamnens finansiella
ställning, hamnens förvaltning helt och hållet måtte skiljas från drätselkammaren.
Sedan stadsfullmäktige remitterat denna framställning till drätselkammaren, inkom stadskamreraren den
11 mars 1916 med av kammaren infordrat yttrande, däri han dels gendriver att någon sammanblandning
mellan hamnens och stadens räkenskaper skulle föreligga dels framställer vissa förslag för att ställa
hamndirektionen i stånd att vid behov tillfredsställande kunna överblicka hamnens ställning i
ekonomiskt avseende. Vid föredragning av ärendet med drätselkammarens ekonominämnd den 13 i
samma månad, beslutar emellertid ekonominämnden att uppskjuta behandlingen av detsamma för att
bereda nämndens ledamöter tillfälle att närmare sätta sig in i ärendet, varefter ekonominämnden vid
förnyad föredragning av detsamma den 8 maj 1916, § 2, beslutar att anhålla hos hamndirektionen, att
den ville till drätselkammaren inkomma med yttrande över stadskamrerarens i ärendet avgivna yttrande
och förslag.
Sedan drätselkammaren den 27 november 1916 från hamndirektionen återfått stadskamrerarens
skrivelse jämte den 10 oktober samma år daterat yttrande av hamndirektionen, däri direktionen med
avvisande av stadskamrerarens förslag ändrar sitt förslag i saken därhän
att hamnens bokföring sker å hamnkontoret,
att till hamnkassan inflytande medel inlevereras såsom hittills till drätselkontoret, vilket mot av
hamnmästarens utställd check därav tillhandahåller nödiga medel till hamnens utgifter,
att hamnen övertager och bokför det av Luleå stad för Tjuvholmssundet upptagna obligationslån samt
slutligen att samma arvode som hittills utgår till drätselkontorets tjänstemän såsom ersättning för
bokföring och ränteberäkning av hamnens medel,
beslutar drätselkammaren vid förnyad föredragning av ärendet i överensstämmelse med vad
stadskamreraren i avgivet förnyat yttrande föreslagit att, då hamndirektionen fortfarande vidhölle sin
mening att sammanblandning vore tillfinnandes mellan hamnens och drätselkammarens räkenskaper,
utse ledamöterna herrar Schultz och Fernlund att efter undersökning, huruvida nu tillämpade system för
räkenskaps- och kassaväsende innebär någon möjlighet till sammanblandning av räkenskaper och kassa
drätselkammaren och hamndirektionen emellan, efter samråd med hamndirektionen inkomma med
yttrande och förslag i ärendet.
Sedan de utsedda kommitterade inkommit med det av drätselkammaren begärda yttrandet, beslutade nu
kammaren vid slutlig behandling av ärendet att i överensstämmelse med vad dessa föreslagit med
remisshandlingarnas återställande till stadsfullmäktige avgiva följande yttrande och förslag:
Ehuruväl drätselkammaren anser, att nuvarande bokföring av hamnens räkenskaper å drätselkontoret
icke såsom hamndirektionen i sin skrivelse till stadsfullmäktige den 28 oktober 1915 angiver kan

föranleda någon sammanblandning av stadens och hamnens räkenskaper, har kammaren dock med
hänsyn till det av hamndirektionen uttalade önskemålet, att hamnens utgiftsverifikationer städse måtte
finnas tillgängliga å hamnkontoret ansett, att hamndirektionens hemställan till drätselkammaren den 10
oktober 1916 bör av stadsfullmäktige bifallas på så sätt, att nämnda verifikationer hädanefter icke skola
bokföras å drätselkontoret utan att där i stället endast skall bokföras av hamndirektionen utfärdade
checker å de belopp, som för bestridande av hamnens utgifter äro nödiga, börande härvid å varje sådan
check vara antecknade numren å de verifikationer i hamnens räkenskap, vilka avses likviderade med det
utanordnade beloppet.
Drätselkammaren får sålunda föreslå stadsfullmäktige att besluta
att bokföringen av hamnens utgiftsverifikationer skall ske å hamnkontoret;
att till hamnkassan inflytande medel inlevereras såsom hittills till drätselkontoret;
att nödiga medel till hamnens utgifter tillhandahållas av drätselkontoret mot av hamndirektionen
utfärdade checker, därvid å varje sådan check skall antecknas numren å de verifikationer, som avses att
bliva likviderade med den anordnade beloppet smat
att samma arvode, som hittills utgår till drätselkontorets tjänstemän såsom ersättning för bokföring och
ränteberäkning av hamnens medel.
Drätselkammaren beslutade vidare, att sedan drätselkammaren ur innevarande års stat uteslutit eljest
upptagna medel för amortering och räntning av 1909 års obligationslån, och att hamndirektionen i
enlighet härmed i sin stat upptagit medel för ifrågavarande ändamål, hamndirektionens förslag i denna
del icke måtte föranleda vidare åtgärd.
§8.
Beslutade drätselkammaren att drätselkontoret skulle under tiden 1 juni – 1 september äga utbyta den
till tiden mellan kl. 10 f.m. och 3 e.m. förlagda kontorstiden mot tiden mellan kl. 9 f.m. och 2 e.m. med
bibehållande av nuvarande kassatid mellan kl. 10 f.m. och 1 e.m.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 maj 1917.

Närvarande: Herrar Berlin, Lindgren, Wikén, Johnsson och Nilsson, fruarna Bohlin, Sundström och
Johansson, fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 30 april 1917 föredrogs och justerades.

§2.
Understödslistorna för juni månad föredrogos och godkändes.

§3.
Beslöt styrelsen uppdraga åt distriktsföreståndarna att till styrelsen anmäla, vilka understödstagare, som
äro hundägare, ävensom avgiva förslag, vilka av dess, som anses böra få behålla sina hundar utan
mistning eller inskränkning i till dem utgående understöd.

§4.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 85 kronor.

§5.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under maj, slutande å kr. 341:30

§6.
På därom gjorda framställningar beviljades följande personer förhöjning i till dem utgående
fosterbarnsarvoden, nämligen
Karl Johan Wikström, Karlsvik från 15 till 20 kronor per månad för Ingrid Elisabet Jansson;
Johan Jakob Jakobsson, Bälingsträsk, från 10 till 15 kronor per månad för David Vilhelm Malmström;
samt
Hanna Åström, Luleå, från 10 till 12:50 kronor per månad för Anna Lisa Lindvall,
allt räknat från den 1 april 1917.

§7.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 8 maj:

Hulda K.Lemon

den 19 maj:

Kristina Matilda Karlsson

den 25 maj:

Hulda Granboms son (född)

samt att följande utgått, nämligen
den 1 maj:

Selma Bergmans tre barn

den 10 maj:

Lilly Kjellgren med ett barn

den 14 maj:

Hulda K.Lemon (till hospital)

den 18 maj:

Herman Johansson

den 31 maj:

Isak Larsson Stark.

§8.
Diakonissans rapport över maj månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.

§9.
Med anledning av en förfrågan från svenska fattigvårdsförbundet, huruvida styrelsen önskade besök av
en konsulent i hushållning och matlagning vid fattigvårdsinrättningen, beslöt styrelsen meddela
fattigvårdsförbundet, att styrelsen vore villig mottaga en dylik konsulent under förutsättning, att
kringliggande kommuner även anmäler sig, varigenom kostnaderna kunde nedbringas i väsentlig grad.

§10.
En skrivelse från drätselkammaren med begäran att av styrelsen bekomma ritning å de förändrings- och
nybyggnadsarbeten, som verkställts i fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen, överlämnades till herr
Nilsson med uppdrag för honom att anskaffa och tillställa kammaren sådan ritning.

§11.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Emma Andersson och Hulda Maria Syrena Öhman.

§12.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Elin Blomqvist och Alexander
Johansson samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Johan Enok Häggman.

§13.
En skrivelse från Över Luleå fattigvårdsstyrelse angående Alma Josefina Öberg föredrogs och lades till
handlingarna.

§14.
Tillerkändes Anna Adolfsson en ersättning av 1 krona per dag för skötsel av Stina Karlsson under hennes
sjukdom att utgå f.o.m. läkarebetygets datum och till den 18 maj; då Karlsson intogs å fattiggården.

§15.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Richard Ströms vård å Hålahults sanatorium.

§16.
Företrädde änkan Vendla Rosendahl och anhöll om understöd för sina barn och beslöt styrelsen i sådant
avseende hänvisa henne till fattiggården.

Som ovan
Å tjänstens vägnar: J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
J.Lindgren”

Protokoll juni 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 juni 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell, J.A.Nilsson och Högström.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 nästlidne maj.
§2.
Sedan stadskamreraren inkommit med yttrande över kommitténs för anordnande av potatisodling å
stadens mark ansökan att i och för nämnda odling få disponera vissa staden tillhöriga och av
stadsingenjören uppmätta områden, beslutade nämnden uppskjuta ärendets behandling i avvaktan på
uppgift från kommittén å de områden, som komma att tagas i anspråk, och skulle stadskamreraren, sedan

uppgift härå inkommit, utlysa arrendeauktion å kvarvarande områden till dag, som bestämmes efter
samråd med nämndens ordförande.
§3.
Sedan stadsfullmäktige ställt ett belopp av 10000 kronor till drätselkammarens förfogande för
understödjande av produktion av smålägenheter och kammaren genom annons i stadens tidningar
uppmanat de fastighetsägare, som önska begagna sig av lån för ovan angivna ändamål, att till kammaren
ingiva ansökningar, åtföljda av kostnadsberäkning och ritning eller skiss till byggnads- eller
inredningsarbeten, hade ansökningar om byggnadslån inkommit från
Hanna Tjelldén
å kr. 2300:Maria Husberg
å kr. 3000:G.E.Enström
å kr. 1200:E.Fahlesson
å kr. 4000:Efter föredragning härav beslutade nämnden beträffande de tre förstnämnda att bevilja hela det ansökta
beloppet och beträffande den sistnämnda att av det ansökta beloppet bevilja 3500 kronor.
Vidare beslutade nämnden, att kontrakt skulle upprättas i överensstämmelse med förut bestämda grunder
samt att tillbyggnaderna skulle utföras på sätt byggnadskontoret bestämmer.
§4.
Hj.Bergbom och O.Enström hade anhållit att i och för potatisodling få disponera stadens del av tomt n:r
232 i kvarteret Simpan mot skyldighet att ombesörja gaturenhållningen omkring tomten.
Som nämnda område redan upplåtits åt Karl Högberg kunde ansökningen till ingen åtgärd föranleda.
§5.
Anton Lindgren i Gammelstad hade anhållit om tillstånd at få uppföra en mindre tvättstuga på staden
tillhöriga mark å Stadsön invid Luleå älv.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden till Lindgren upplåta ett område av 75 kvadratmeter på
av stadsingenjören anvisad plats. Arrendetiden bestämdes till fem år och arrendeavgiften till 5 kronor
per år att förskottsvis erläggas senast den 14 mars varje år.
§6.
En framställning från G. & J.Edberg m.fl., att drätselkammaren ville låta cementlägga åt dem upplåtna
källare i stadshusets södra ända, remitterades till byggnadschefen för utredning om kostnaden härför.
§7.
Tekniska skolans föreståndare hade i skrivelse till drätselkammaren framhållit önskvärdheten av dels att
vatten- och avloppsledning måtte inledas i de båda nyinredda bostadslägenheterna å östra barackens
vind, så att vattenhämtning icke längre behövde försiggå i och genom skolans lokaler, dels att golven i
skolans lokaler och tamburer måtte oljedränkas i och för möjliggörande av en mera hygienisk
renhållning än hittills.
Vid ärendets behandling meddelade stadsingenjören, att han efter samråd med skolans föreståndare
anordnat en väggutkastare in mot gården med avlopp, då indragning av vattenledning till
vindslägenheterna i enlighet med drätselkammarens förut fattade beslut skulle i hög grad förstöra
skolans lokaler.
Nämnden beslöt godkänna denna anordning och skulle frågan om oljedränkning av golven behandlas i
samband med övriga reparationsarbeten å stadens fastigheter.
§8.
Ett protokollsutdrag från styrelsen för tekniska skolan angående utförande under innevarande sommar
av en del från föregående år uppskjutna reparationsarbeten i östra baracken föredrogs och lades till
handlingarna.
§9.

I enlighet med vad byggnadschefen i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, beslöt nämnden uppdraga
åt byggnadskontoret att låta för en kostnad av 219 kronor reparera korkmattorna i bokhandelslokalen i
stadshuset.
§10.
På av hamndirektionen gjord framställning beslöt nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att uppgöra
förslag till belysnings- och ringledningar i den blivande hamnförvaltningsbyggnaden.
§11.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för sammanträdet 26 april 1917 beträffande §§ 4, 7-9, 13, 14 och 17.
§12.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av hamndirektionen på anförda
skäl gjord framställning, att med iordningsställande av södra Strandgatan och Skomakaregatan måtte
tillsvidare få anstå och att för ändamålet anslagna medel balanseras i hamndirektionens stat.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden tillstyrka bifall till vad hamndirektionen sålunda
föreslagit.
§13.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av gårdsägaren Olof Wallin gjord
framställning om understöd att utgå som bidrag till täckande av kostnaderna för uppförande av ett
boningshus å tomt n:r 3 i kvarteret Hästen, inrymmande tre smålägenheter om ett rum och kök.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden avstyrka bifall till framställningen, med hänsyn därtill att
staden redan påtagit sig stora kostnader för ökande av bostadstillgången och något bidrag från statens
sida till täckande av byggnadskostnaden ej kan påräknas.
§14.
H.K.Enberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om lån för uppförande av en
mangårdsbyggnad om 14 rum å tomt n:r 5 i kvarteret Torsken.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden avslå ansökningen, enär några medel för ifrågavarande
ändamål ej finnas tillgängliga.
§15.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från arbetaren
F.J.Palm om förhöjning i till honom utgående understöd på grund av rådande dyrtid.
Vid ärendets behandling beslutade nämnden hemställa om bemyndigande för fattigvårdsstyrelsen att
under nu rådande dyrtid höja det till Palm utgående understödet med belopp, som av styrelsen anses
erforderligt.
§16.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av föreståndarinnan för
elementarläroverket för flickor gjord framställning om tillbyggnad av läroverkshuset.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden dels uppdraga åt stadskamreraren att verkställa utredning
rörande de omständigheter, under vilka läroverket kom till stånd samt huruvida staden kunde anses äga
förpliktelse att ikläda sig kostnader för dess utvidgning m.m., dels anmoda föreståndarinnan att till
nämnden inkomma med planskisser över de förändringar och tillbyggnader, som anses erforderliga.
Protokollet förklarades beträffande denna paragraf genast justerat.
§17.
Byggnadsnämndens protokoll den 9 maj 1917, § 41, angående tillstånd till uppförande av boningshus å
tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet föredrogs och lades till handlingarna.
§18.

Avslogs vagnkarlen Ludv. Sandströms begäran att få arrendera stadens del av tomt n:r 3 i kvarteret
Pelikan.
§19.
Hamndirektionen hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om upplysning, huruvida stadens
byggnadskontor kan åtaga sig kontrollen vid uppförande av den beslutade hamnförvaltningsbyggnaden
i kvarteret Ripan.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden meddela hamndirektionen, att nämnda kontrollantskap
kan utövas av byggnadskontoret samt att nämnden avser att framdeles överenskomma med
hamndirektionen om den ersättning, som bör utgå för arbetet.
§20.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande hamndirektionens hos stadsfullmäktige gjorda
framställning om ett tilläggsanslag å kr. 13004:94 för gäldande av en räkning från stadens gatuarbeten.
§21.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en från stadskamreraren inkommen
anmälan, att en okänd givare erbjudit sig att till staden såsom gåva överlämna 4500 kronor under
förutsättning, att medlen användas till utförande av en fontän i kvarteret Tuppen eller s.k. Torgparken i
ungefärlig överensstämmelse med den av stadsingenjören Erik Kinnman upprättade ritning, som vidlåg
drätselkammarens förslag i saken i samband med dess förslag till stat för innevarande år.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden att med översändande av ovannämnda ritning hemställa,
att stadsfullmäktige ville tacksamt emottaga den erbjudna gåvan.
§22.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat Konungens Befallningshavandes i länet skrivelse
angående inrättande inom staden av centralkök för de mindre bemedlade.
Nämnden uppfattar remissen såsom avseende fråga om lämpligheten av en sådan anstalts anordnande,
för vilka den bör i främsta rummet vara avsedd ävensom lämpligaste läget för densamma och får i dessa
hänseenden göra följande uttalande.
Nämnden anser, att anordnande av centralkök särskilt under sommarmånaderna skulle vara till stort
gagn i främsta rummet för i staden arbetande stuveriarbetare, hamnarbetare och byggnadsarbetare och
att en dylik anstalt således lämpligast borde förläggas till södra hamnen. Beträffande själva lokalfrågan
vill nämnden framkasta, huruvida icke erforderligt utrymme för servering skulle kunna erhållas i
saluhallen, i vilket fall själva tillredningen av maten skulle kunna försiggå i en från landstormen lånad
kokvagn inom provisoriska skyddsväggar utanför hallen.
Då nämnden förutsätter, att stadsfullmäktiges remiss av ärendet till livsmedelsnämnden innebär, att
skötseln och närmaste handhavandet av en dylik anstalt, därest den kommer till stånd, skulle påvila
livsmedelsnämnden, beslöt nämnden delgiva livsmedelsnämnden sitt uttalande i ärendet med
tillkännagivande tillika, att byggnadskontoret erhållit nämndens uppdrag att på livsmedelsnämndens
begäran verkställa de utredningar beträffande lokalfrågan, som kunna bliva erforderliga.
Protokollet förklarades beträffande denna paragraf genast justerad.
§23.
Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat ett av bostadskommittén väckt förslag om
inköp och flyttning till staden av en byggnad i Gäddvik.
Nämnden anser, att byggnaden i fråga bör inredas till enrumslägenheter för att öka tillgången av billiga
arbetarebostäder och att den förty bör förläggas så nära de större arbetscentra i staden som möjligt.
Såsom synnerligen lämplig plats har nämnden tänkt sig tomt n:r 7 i kvarteret Hjorten. De ökade
kostnaderna för byggnadens transport och inredande till enrumslägenheter beräknas av byggnadschefen
uppgå till c:a 1600 kronor.
På grund av vad ovan anförts får nämnden alltså föreslå,
att stadsfullmäktige ville för ett pris av 11000 kronor inköpa den av delägarne i Kristin Petterssons
sterbhus salubjudna byggnaden;
att drätselkammaren får i uppdrag att med sterbhusdelägarne upprätta avtal om köpet; samt

att drätselkammaren får i uppdrag att låta uppföra huset å tomt n:r 7 i kvarteret Hjorten och inreda
detsamma till enrumslägenheter för en kostnad av intill 33600 kronor, varav 1600 kronor utgöra den
beräknade ökningen i kostnaderna för byggnadens transport och inredning till enrumslägenheter.
§24.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat ett av folkskolestyrelsen väckt förslag om
uppförande av ett gymnastikhus å östra folkskoletomten, beslutade nämnden, att handlingarna i ärendet
skulle delgivas nämndens ledamöter i tur och ordning.
§25.
Sedan nämnden vid sammanträde den 5 sistlidne maj uppdragit åt stadskamreraren att utarrendera
slåttern å Småskären för innevarande år för en arrendesumma av lägst 11 kronor, hade den förutvarande
arrendatorn, Vilhelm Lindgren å Hertsöskatan avgivit ett skriftligt anbud å 10 kronor, vilket under hand
höjts till 15 kronor, vilket belopp även stadsfiskalen E.Hallberg, som vid auktionen avgav högsta
anbudet eller 11 kronor, förklarat sig villig betala.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden antaga stadsfiskalen Hallbergs anbud.
§26.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en framställning från C.A.Westerlund i Gammelstad att
få inköpa stadens del av vreten n:r 136 å s.k. Stadsön.
§27.
Luleå renhållningsaktiebolags skrivelse med erbjudande till staden att inköpa bolagets fast och lösa
egendom remitterades till stadsingenjören för värdering och såväl fastigheten som de lösa inventarierna.
§28.
Byggnadschefen hade i skrivelse till drätselkammaren anmält, att maskinistbostaden i stadshuset är
mycket svår att hålla varm och att detta till största delen beror på, att den är dåligt ombonad. Med
anledning härav hade byggnadskontoret upprättat arbetsbeskrivning över erforderliga reparationer och
infordrat anbud å deras utförande. Som maskinisten skulle ingå äktenskap i slutet av maj och det vore
önskvärt, att bostaden till dess vore reparerad, hemställde byggnadschefen, att nämnden ville uppdraga
åt snickaren B.A.Hellsten, som ingivit det lägsta anbudet, att verkställa reparationen.
Vid dagens sammanträde anmälde ordföranden, att han under hand bemyndigat byggnadskontoret att
igångsätta arbetet, och begärde nu nämndens godkännande härav.
Vid ärendet föredragning beslutade nämnden att godkänna ordförandens åtgärd ävensom hos
stadsfullmäktige hemställa om ett anslag å 600 kronor för arbetets utförande.
§29.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande E.M.Bergströms erbjudande att till staden avyttra
hennes del av fastigheten n:r 222 i kvarteret Forellen.
§30.
Hos drätselkammaren hade H.A.Bergman anhållit att få i och för potatisodling arrendera ett område av
c:a 200 kvadratmeter, beläget strax norr om järnvägsövergången vid Gustafsbro och strax öster om
järnvägen.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden utarrendera området ifråga till Bergman på ett års tid och
emot en arrendeavgift av 1 krona att förskottsvis erläggas samt med skyldighet för honom att själv
bekosta de stängsel kring området, som han anser erforderliga.
§31.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en av vagnkarlen N.A.Eriksson
gjord framställning att få köpa eller arrendera ett mellan hans ägande vreta n:r 451 och landsvägen
beläget jordområde i och för potatisodling, beslöt nämnden att, med bifogande av byggnadschefens
yttrande i ärendet, på däri anförda skäl avstyrka bifall till framställningen.

§32.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en av konsul H.Burman gjord
framställning att för ett pris av 200 kronor inköpa staden tillhöriga 182,48 kvadratmeter av tomt n:r 2 i
kvarteret Måsen, beslöt nämnden att med bifogande av byggnadschefens i ärendet avgivna yttrande på
däri anförda skäl tillstyrka ansökningen.
§33.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en av Olof Wallin gjord
framställning att få inköpa stadens del av tomt n:r 3 i kvarteret Hästen, beslutade nämnden, enär
tomtdelen ifråga icke tillhörde staden, hemställa, att ansökningen icke måtte till någon stadsfullmäktiges
åtgärd föranleda.
§34.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en grosshandlanden F.Alb.Pettersson
gjord framställning att få inköpa staden tillhöriga delar av tomterna n:ris 5 och 6 i kvarteret Ripan.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, med förmälan att ifrågavarande tomtdelar innehölle i vidd
20,63 kvadratmeter eller 234 kvadratfot, på anförda skäl föreslagit priset till kr. 1:50 per kvadratfot.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige att till herr Pettersson försälja
tomtdelarna för ett pris av 468 kronor eller 2 kronor per kvadratfot.
§35.
Beslöt nämnden på tillstyrkan av byggnadschefen antaga G.H.Jonsson till entreprenör för utförande av
vatten- och avloppsledningar inom Luleå stad.
§36.
Beslöt nämnden uppdraga åt E.J.Sandling att fastsätta de utanför södra Edeforsfisket vid kistan sittande
stockarna, vilka rubbats ut sitt läge, mot en ersättning av 60 kronor.
§37.
En skrivelse från Holmens trävarukompani rörande hopsamling och bortforsling från det s.k. Tjärhovet
å Gültzauudden av ett där befintligt virkesparti föredrogs och lades till handlingarna.
§38.
Av distriktslantmätaren Lennart Brännström ingivna handlingar rörande uppmätning och kartläggning
m.m. av stadens tillhörig mark å Stadsön och i samband därmed uppgång av gränserna mot övriga
jordägare i Nederluleå socken lades till handlingarna.
§39.
En framställning från Robertsviks ångsåg om restitution å erlagd betalning för tvenne
avstängningsluckor mellan brandposterna inom sågens brädgårdsområde ävensom ett erbjudande till
staden att utan kostnad få övertaga nämnda brandposter remitterades till byggnadskontoret för yttrande.
§40.
Beslöt nämnden avslå en framställning från kommittén för anordnande av potatisodling å stadens mark
om uppsättande av ett staket omkring det odlade området av kvarteret Loet.
§41.
Kommittén för anordnande av potatisodling å stadens mark hade i skrivelse till drätselkammaren med
förmälan, att åtskilliga av dikena å den staden tillhöriga jord å Hagalund och Erikslund, som upplåtits
åt kommittén för potatisodling, äro så igenväxta, att dräneringen där flerstädes är högst ofullständig,
hemställt om ett anslag av högst 200 kronor att efter anvisning av kommittén användas till provisorisk
uppränsning av de mest nödvändiga dikena.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden bifalla denna kommitténs framställning ävensom ingå till
stadsfullmäktige med anhållan om godkännande av denna åtgärd och anvisande av för ändamålet
erforderliga medel.

§42.
Beslöt nämnden på hemställan av byggnadschefen att från aktiebolaget Svenska metallverken inköpa
2700 meter blank koppartråd för elektricitetsverkets behov till ett pris av kr. 5:35 per kg.
§43.
Sedan ingenjör Vilh. Hansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få sin lön höjd till 200 kronor
per månad, hade stadsingenjören i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden höja det till ingenjör Hansson utgående arvodet till 200
kronor per månad f.o.m. den 1 maj 1917 med uttalande tillika, att han ej torde kunna bereda arbete hos
staden längre än till den 1 oktober 1917.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 juni 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Hirvonen och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 15 maj 1917 föredrogos och justerades.
§2.
Med anledning av en framställning från drätselkammaren, att nämnden ville till kammaren återställa till
nämnden remitterade handlingar, innefattande dels kommittéförslag till ett bättre ordnande av stadens
renhållning dels en framställning från Luleå stads fastighetsägareförening angående inrättandet av en ny
avstjälpningsplats, beslutade nämnden, efter anteckning att nämnda handlingar befunno sig hos f.d.
stadsläkaren, nuvarande förste provinsialläkaren Olsson, uppdraga åt sin sekreterare att ombesörja, att
de begärda handlingarna komme drätselkammaren tillhanda.
§3.
I skrivelse till nämnden hade chefen för det i Luleå stad förlagda skyddsdetachementet anhållit, att
nämnden måtte utdöma ett för detachementets räkning förhyrt rum i fastigheten n:r 3 i kvarteret Braxen,
enär detsamma visat sig obeboeligt på grund av att rök inträngde genom kakelugnen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, enär eldstaden under den varma årstiden ej behöver
användas och rummet sålunda ej för närvarande kan anses vara obeboeligt, att framställningen icke
skulle till någon åtgärd föranleda.
Nämnden beslutade vidare, att handlingarna i ärendet skulle överlämnas till brandsynenämnden.
§4.
Med anledning av att tillsyningsmannen i sin rapport för maj månad framställt anmärkningar mot det
sätt på vilket Luleå renhållningsaktiebolag fullgör sina skyldigheter i fråga om renhållning inom en del
fastigheter i staden, beslutade nämnden tillställa bolaget ett utdrag ur rapporten med påpekande, att ett
fortsatt åsidosättande av de skyldigheter bolaget åtagit sig beträffande renhållning inom fastigheter i
staden kommer att föranleda åtals anställande.
§5.

Sedan tillsyningsmannen i sin rapport för maj månad 1917 anmärkt, att Axel Hultqvists slakteri är
osnyggt och ej rengöres efter varje slakt, beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren
för åtals anställande mot Hultqvist.
§6.
Biföll nämnden en av biografägaren C.V.Andersson gjord framställning om tillstånd att få inmontera tre
vattenklosetter i fastigheten n:r 3 i kvarteret Gripen.
§7.
På därom gjord framställning beviljades epidemisjuksköterskan Lilly Harlin tjänstledighet för sjukdom
under nio veckor från och med den 17 juni 1917 och förordnades till hennes vikarie under samma tid
sjuksköterskan Sofia Berg från Öjebyn.
§8.
Bestämde nämnden, att skyddskoppsympning av vaccinationspliktiga i Luleå stad skulle äga rum å t.f.
stadsläkarens mottagningsrum å stadshotellet den 11-14 juni 1917 kl. 4-6 e.m. och skulle kungörelse
härom införas i stadens tidningar.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 7 juni 1917.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fröken Märta Bucht, hr O.E.Wester samt undertecknad, sekr.
§1.
Vik. folkskolläraren Emil Viklund, som under sistförflutna vårtermin såsom vikarie uppehållit en vakant
folkskollärarebefattning, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt undervisningsnämnden tilldela
honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§2.
Vik. folkskollärarinnan Signhild Nilsson, som under läsåret 1916-1917 tjänstgjort som vikarierande
lärarinna vid folkskolan inom Luleå stad, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt
undervisningsnämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§3.
Småskollärarinnan Betty Palm, som under tiden 2 sept. – 14 okt 1912 samt under läsåret 1916-1917
tjänstgjort som vikarierande lärarinnan vid småskolan inom Luleå stad, hade anhållit om
tjänstgöringsbetyg, och beslöt undervisningsnämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga etc
Berömlig;

Nit
Vandel

Berömligt;
Hedrande.
Dag som ovan
Oskar Åhrström

Justeras:
Märta Bucht.
O.E.Wester

/P.Edv.Lindmark.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 8 juni 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Stadsingenjören.
§1.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 april 1917 bemyndigat drätselkammaren att med Råneå
elektriska kvarnaktiebolag träffa avtal om leverans av energi under 20 år f.o.m. år 1918, därest detta
accepteras till ett pris av 125 kronor pr kw., har bolaget i skrivelse till kammaren meddelat, att bolaget
icke kan ingå på den erbjudna kontraktssumman, men förklarade sig villigt leverera energi för ett pris
av 136 kronor per kw. med en kontraktstid av 20 år. Efter ytterligare underhandlingar har kammaren
lyckats nedbringa priset till 135 kronor per kw. med en kontraktstid av 15 år.
Då detta sista erbjudande oaktat det höga priset måste anses förmånligt med hänsyn till stadens behov
av elektrisk kraft, hemställer nämnden, att stadsfullmäktige ville acceptera detsamma.
§2.
Beslutade nämnden antaga följande personer till hyresgäster i det kommunala bostadshuset å tomt n:r 1
i kvarteret Lejonet, nämligen
i lägenheterna om två rum och kök:
J.E.Dahl, J.V.Gustafsson, Theodor Nilsson, G.A.Almstedt, Nils Falk, J.A.Lindblom, J.O.Blomqvist,
N.A.Göransson, Birger Olsson och K.F.Furtenbach.
i lägenheterna om ett rum och kök:
K.J.Andersson, Jonas Pålsson, F.V.Lundberg, J.F.Johansson, J.V.Söderberg, Rob.Samuelsson,
Leon.Lundberg, Hannes Berg, Carl H.Berglund och August Larsson.
Hyresprisen bestämdes till följande belopp, nämligen
för lägenhet om två rum och kök:
i första och tredje våningen
i andra våningen
i fjärde våningen

Kr. 540:Kr. 570:Kr. 510:-

för lägenhet om ett rum och kök:
i första och tredje våningen
i andra våningen
i fjärde våningen

Kr. 360:Kr. 380:Kr. 340:-

samt för enkelrummet i fjärde våningen:

Kr. 144:§3.

En skrivelse från statens industrikommissions byggnadsbyrå angående möjligheten att nedbringa
byggnadskostnaderna för de kommunala bostadshuset i kvarteret Lejonet remitterades till
byggnadskontoret för yttrande.
§4.
Till svar å en förfrågan från Kungl. Domänstyrelsen beslöt nämnden meddela, att nämnden icke har
något att erinra däremot, att Kungl. Styrelsen vidtager åtgärder för att vederbörande jägmästare
omhändertaga den utsyning och avverkning, som å stadens skog föranledes av Kungl. Maj:ts nådiga
förordning den 12 maj 1917 om upplåtande till kronan av vissa områden för skogsavverkning.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från Olof Wallin att få
inköpa stadens del av tomt n:r 3 i kvarteret Hästen, hade stadsingenjören med förmälan, att tomtdelen
ifråga innehåller i vidd 47,10 kvadratmeter eller 534 kvadratfot, tillstyrkt försäljningen till ett pris av kr.
85:44, motsvarande tomtens zonvärde, 16 öre per kvadratfot.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden hemställa att stadsfullmäktige ville för ovan angivna pris
till Olof Wallin försälja stadens del av tomt n:r 3 i kvarteret Hästen.
§6.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en framställning från Olof Wallin om indragande av
vattenledning i hans under byggnad varande hus å tomt n:r 3 i kvarteret Hästen.
§7.
Sedan nämnden vid sammanträde den 4 dennes beslutat föreslåt stadsfullmäktige att låta uppföra det av
bostadskommittén föreslagna bostadshuset å tomt n:r 7 i kvarteret Hjorten, meddelade nu
stadsingenjören, att de för nämnda tomt gällande byggnadsbestämmelserna icke medgiva uppförande å
densamma av byggnad om två våningars höjd med vindsvåning.
Med anledning härav hade stadsingenjören, då staden icke äger från ifrågavarande byggnad lämplig
tomt, infordrat anbud å tomterna n:ris 8 i kvarteret Vargen och 15 i kvarteret Tigern, vilka av ägaren,
fastighetsaktiebolaget Lejonet hembjudits staden för ett pris av 1800 kronor för vardera.
Efter anteckning, att tomterna innehålla i vidd resp. 831,93 kvadratmeter och 836,0 kvadratmeter och
att deras zonvärde utgör resp. kr 2359:25 och 2371:25, vadan det begärda priset sålund utgör cirka 3/4
av zonvärdet, beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville för ett pris av 1800 kronor inköpa
tomt n:r 15 i kvarteret Tigern och dit förlägga det av bostadskommittén föreslagna bostadshuset på sätt
i övrigt, som nämnden förut föreslagit.
§8.
En framställning från aktiebolaget Stockholms handelsbank om tillstånd att i fönstret till banklokalens
förrum få anbringa en dörr remitterades till byggnadskontoret.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 8 juni 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman, Hjelm, Olsson och stadsingenjören.
§42.
Protokollet för den 9 maj 1917 föredrogs och justerades.

§43.
Till handlingarna lades avskrift av Kungl. Maj:ts utslag i fråga om ett byggnadsföretag å tomt n:r 360 i
kvarteret Kycklingen.
§44.
Beslöt byggnadsnämnden uppdraga åt ordföranden och sekreteraren att ingå till Kungl. Maj:t med
underdånig ansökan om fastställelse av det av stadsfullmäktige den 26 april 1917 antagna förslaget till
ny stadsplan för s.k. Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen.
§45.
Sedan överintendentsämbetet i underdånigt utlåtande föreslagit vissa förändringar beträffande det i
civildepartementet föreliggande förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för den nya
stadsdelen norr om Lulsundsgatan, hade biträdande föredraganden hos civildepartementet i skrivelse till
nämndens ordförande med förmälan, att hinder möjligen kunde möta att utan förnyat utställande och
nytt stadsfullmäktigebeslut fastställa förslaget i den form, överintendentsämbetet angivit, hemställt, att
nämnden ville taga i övervägande, huruvida det icke vore lämpligt att söka åvägabringa ett nytt sådant
beslut i enlighet med ämbetets förslag, sedan vederbörande markägare blivit däröver i stadgad ordning
hörda.
Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt stadsingenjören att å den till förslaget hörande
kartan verkställa de ändringar och kompletteringar, som av överintendentsämbetet i dess utlåtande
angivits.
§46.
Med anledning av en skrivelse från Konungens Befallningshavande med påpekande av vissa stadganden
i lag den 25 maj 1917 rörande vissa bestämmelser om oskälig hyresstegring beslöt nämnden uppdraga
åt stadsingenjören att i de fall, då till hans kännedom kommit, att förändring av bostadslägenhet, varför
byggnadslov ej erfordras, företages, härom omedelbart göra anmälan till hyresnämnden.
§47.
Hos byggnadsnämnden hade hamndirektionen med bifogande av ritningar och tomtkarta anhållit om
tillstånd att få uppföra en hamnförvaltningsbyggnad å tomt n:r 7 i kvarteret Ripan.
Som plan över nämnda område ännu icke blivit av Kungl. Maj:t fastställd, med den tilltänkta byggnaden
komme att uppfylla de av stadsfullmäktige antagna bestämmelser för den nya stadsplanen, beslutade
nämnden bifalla ansökningen dock med villkor att Konungens Befallningshavandes tillstånd erhålles
och företes för nämnden samt att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets
utförande.
§48.
Biföll nämnden en av byggmästaren C.A.Flemström gjord framställning om tillstånd att å tomt n:r 4 i
kvarteret Ripan få uppföra för hamnförvaltningsbyggnadens utförande nödiga skjul och bodar med
villkor, att desamma borttages, då byggnaden är färdig.
§49.
Hos byggnadsnämnden hade hamndirektionen anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingivna ritningar
inreda tullbevakningslokaler i varuhallen å hamnpiren.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§50.
Hos byggnadsnämnden hade E.Fahlesson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingivna ritningar å
tomt n:r 5 i kvarteret Spiggen förändra en byggnad om tre bostadsrum till sex rum samt uppföra en
vagnbod.

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att vagnboden borttages, då
nämnden så påfordrar, samt att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets
utförande.
§51.
Hos byggnadsnämnden hade A.F.Lilja anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning inreda
smedja och skostall i uthusbyggnaden samt uppsätta en kakelugn i ett vindsrum i boningshuset å tomt
n:r 144 i kvarteret Hermelin.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifall ansökningen med villkor att smedjan invändigt
beklädes med murtegel eller annat eldfast ämne och att dess tak invändigt gipsas eller rappas, samt att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§52.
Sedan Konungens Befallningshavande infordrat nämndens yttrande över en av hamndirektionen gjord
ansökan om tillstånd att å tomt n:r 7 i kvarteret Ripan få uppföra en hamnförvaltningsbyggnad, oaktat
plan över nämnda område ännu ej fastställts av Kungl. Maj:t, beslutade nämnden enär byggnaden
komme att uppföras i enlighet med de af st.fullm. för nämnda område antagna byggnadsbestämmelser,
förklara sig icke hava något att erinra mot bifall till ansökningen.
§53.
Hos byggnadsnämnden hade N.F.Enberg anhållit om tillstånd att få uppföra det boningshus å tomt n:r 5
i kvarteret Torsken, för vilket byggnadslov erhölls den 9 februari 1917, av timmer i ställe för av betong
enligt den s.k. effektivsystemet.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§54.
Hos byggnadsnämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning uppföra ett trapphus samt inreda bottenvåningen och vinden i gårdshuset å tomt n:r 8 i kvarteret
Hackspetten.
Vid föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen, enär rumshöjden i bottenvåningen endast
är 2,45 meter.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeradt d. 16/8 17
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 11 juni 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundberg, Forsgren, Lindqvist, Nordin och A.Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 15 maj 1917.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll den 26 april 1917 beträffande §§ 3 och 10.
§3.

På därom gjord framställning beviljades schaktmästaren A.J.Landh tre månaders anstånd med
erläggande av resterande kommunalutskylder för åren 1905-1909 samt 1914-1916.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av kommitterade för resande av
ett Hermelinsmonument gjord ansökan, dels att ett monument över S.G.Hermelin måtte få resas å
lämplig plats i norra delen av Hermelinsparken dels att staden måtte såsom bidrag för de med
monumentets anskaffande och uppresande förenade kostander anslå ett belopp av 1000 kronor, därav
500 kronor för monteringen.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den gjorda
framställningen.
Protokollet förklarades beträffande denna paragraf genast justerat.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en av Fredrika Rehnlund gjord
framställning om erhållande av pension i egenskap af f.d. städerska vid brand- och polisstationen samt
elektricitetsverket.
Sedan antecknats, att Rehnlund städat å brandstationen åren 1899-1911, å polisstationen 1 aug. 1904 –
30 april 1917 samt å elektricitetsverket 1 augusti 1904 – 31 mars 1916 beslutade nämnden hemställa,
att stadsfullmäktige ville bevilja henne ett understöd av 100 kronor per år f.o.m. den 1 maj 1917.
§6.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från kommittén för
anordnande av potatisodling å stadens mark om ett anslag å 1000 kronor för att sätta kommittén i stånd
att till rimligt pris utförsälja den sättpotatis, som genom kommitténs försorg inköpts för potatisodlarne i
Luleå.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville ställa till nämndens
förfogande ett belopp av intill 1000 kronor att användas på sätt kommittén i sin framställning till
stadsfullmäktige föreslagit.
Protokollet förklarades beträffande denna paragraf genast justerat.
§7.
Till stadsfogden remitterades för yttrande en framställning från änkan Sofia Boström om avkortning av
hennes avlidne man Oskar Fredrik Boströms kommunalutskylder för år 1916.
§8.
Sedan magistraten till drätselkammaren för yttrande remitterat revisorernas berättelse över verkställd
granskning av stadens räkenskaper, beslutade nämnden uppdraga åt stadskamreraren att inkomma med
förslag till sådant yttrande beträffande de anmärkningar, som berörde ekonominämnden.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justerat den 18 juli 1917
R.Sundberg”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 juni 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Nordin äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 18 maj 1917 upplästes och justerades.

§2.
Befälhafvaren å ångaren Balder hade anhållit att någon del af den med ångaren år 1916 inseglade vinsten
i enlighet med vad förut varit brukligt måtte tilldelas honom som gratifikation.
Hamnmästaren, hvilkens yttrande i anledning af framställningen infordrats, hade framhållit att, sedan
besättningen å ångaren genom löneförhöjning och dyrtidstillägg fått sina löner förbättrade, den under en
del föregående år dem tilldelade gratifikationerna å inseglade vinsten icke vidare syntes böra
ifrågakomma.
Däremot ansåg Hamnmästaren att den å ångaren anställda kokerskan borde tilldelas kostpengar af
hamnmedel i stället för att, såsom hittills skett, besättningen genom sammanskott bestredo hennes
kosthåll. Hon hade därför hemställt att Hamndirektionen måtte från och med i maj 1917 anslå ett
månatligt belopp af 60 kronor för detta ändamål samt att den ökade utgiften för framtiden finge upptagas
i Hamndirektionens stat.
Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att afslå den af Sundström gjorda framställningen samt
att för kosthåll åt den å ångaren Balder anställda kokerskan anslå ett månatligt belopp af 60 kronor att
utgå från och med 1 maj 1917.
§3.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande remitterat en af A.Bol. Luleå Kol- och
Materialaffär gjord framställning att få inköpa vissa delar af fastigheterna N:r 29, 30, 31 och 32 jämte
vattenområde intill fastigheterna.
Sedan Hamndirektionen under hand inhämtat att detta ärende af bolaget hos Stadsfullmäktige återtagits
för att i annan form ånyo föreläggas Stadsfullmäktige, beslöts att i afvaktan på den nya framställningen
bordlägga ärendet.
§4.
Stadsfullmäktiges protokoll angående dyrtidstillägg åt arbetare, hvilka varit anställda i stadens tjänst
minst två månader under år 1916 föredrogs och lades till handlingarna.
§5.
Stadsfullmäktiges protokoll angående ålderstillägg till Hamnmästaren Karl Hj.Falkland föredrogs och
lades till handlingarna.
§6.
Svenska Hamnförbundet hade öfverlämant protokoll fördt vid konferens mellan representanter för
svenska hamnar för dryftande af frågan om provisorisk taxeförhöjning under kristiden, och beslutade
Hamndirektionen att protokollet med tillhörande skrifvelse skulle cirkulera mellan Hamndirektionens
ledamöter för kännedom.
§7.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag för inredande af tre rum i varuskjulet å hamnpiren
föredrogs och lades till handlingarna.
§8.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anvisande af anslag
hamnförvaltningsbyggnad föredrogs och lades till handlingarna.

till

uppförande

af

en

§9.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag å kronor 6045:51 för gäldande af återstående kostnader för
1916 års gatuarbete föredrogs och lades till handlingarna.
§10.
Sedan hamndirektionen hos Stadsfullmäktige begärt anslag av 13004 Kr. 94 öre för gäldande af
återstående kostnader för 1915 års gatuarbeten, hade Stadsfullmäktige återremitterat framställningen till

Hamndirektionen för utredning om icke anslag för samma ändamål redan förut af Stadsfullmäktige
beviljats.
Ärendet remitterades till Hamnmästaren och sekreteraren för yttrande.
§11.
K.G.Åkerlunds Eftr. hade anhållit att få hyra hamnens ånglyftkran uppställd å kajen nedanför
polisstationen äfvensom om tillstånd att i viken öster om kallbadhuset nedanför Tjärhofsgatan få förtöja
timmerflottar i afvakten på att timret kunder upptagas på land för vidare befordran.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Hamnmästaren att till lämpligt pris
uthyra kranen men remitterade ärendet i öfrigt till Hamnmästaren för yttrande.
§12.
K.B. hade, med öfverlämnande af Norrbottens läns kungörelse Ser. C. N:r 13 1917 innefattande taxa å
hamnafgifter i Luleå stad, anmodat Hamndirektionen tillse att tryckta exemplar af taxan mot skälig
ersättning funnes att tillgå för trafikanter äfvensom att taxan ansloges å de ställen där afgifterna
uppbures. Tillika begärdes att sex exemplar af taxan måtte till K.B. öfversändas.
Sedan det upplysts att de af K.B. föreskrifna åtgärderna beträffande taxan redan vidtagits lades ärendet
till handlingarna.
§13.
Maskindirektionen vid S.J:s 5 distrikt hade i afsaknad af svar å framställning om att få anordna en mindre
båtbrygga vid statens järnvägars område vid Notviken, hvilken framställning Maskindirektören
förmenade sig hafva ingifvit till Hamndirektionen sistlidne sommar, anhållit om upplysning huruvida
hinder mötte att få anordna berörda brygga i enlighet med en skrifvelsen vidfogad ritning.
Efter anteckning att någon framställning i denna sak icke förut gjorts hos Hamndirektionen, beslöt
Direktionen bifalla den nu föreliggande framställningen.
§14.
På förslag af Hamnmästaren beslöts att från A.Bol. Carl Brandfors järn- och maskinaffär inköpa 1 st.
elektrisk borrmaskin till ett pris af 465 kronor.
§15.
Sedan Hamndirektionen hos Drätselkammaren anhållit om upplysning, huruvida Byggnadskontoret
kunde åtaga sig kontrollen vid uppförande av den beslutade hamnförvaltningsbyggnaden hade
drätselkammarens tekniska nämnd vid sammanträde den 4 juni 1917 förklarat att nämnda
kontrollantskap kunde utöfvas af byggnadskontoret samt att nämnden afsåge att framdeles
öfverenskomma med Hamndirektionen om den ersättning, som skulle utgå för arbetet.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen att hemställa hos Drätselkammaren att kontrollen vid
ofvansagda byggnadsföretag omedelbart öfvertoges af byggnadskontoret; dock förklarade sig
Hamndirektionen icke kunna godtaga att särskild ersättning härför skulle till staden utgå, synnerligast
som Hamndirektionen betalade en icke oväsentlig del af aflöningen till vissa å Byggnadskontoret
anställda tjänstemän. Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§16.
Magistraten hade meddelat att Magistraten i skrifvelse till Hamnmästaren hemställt att denne ville
föreständiga den honom underlydande hamnbetjäningen att under innevarande års seglation söka
noggrant övervaka att gällande förbund mot utförsel af vissa varor icke öfverträdes.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen att för Hamnservisen Carl Friberg,
Hamnspårtillsyningsmannen Axel Björk och Hamnbetjänten Reinhold Jansson, hvilka närmast kunde
ifrågakomma för fullgörande af dylikt uppdrag, utverka polismans skydd och befogenhet vid
öfvervakande af efterlefnaden af gällande utförselförbud.
§17.
Tullförvaltaren J.Vleugel hade anhållit att få förhyra våning om 5 rum i andra eller tredje våningen af
hamnförvaltningsbyggnaden, hvilket ärende bordlades.

I samband härmed anhöll herr ordföranden att det måtte i protokollet antecknas att han om möjligt
önskade få hyra våning i sagda byggnad.
§18.
Till Hamnmästaren remitterades en framställning från P.Flodin att det område han nu förhyrde å Pontus
kajen för vedupplag måtte åt honom upplåtas på 20 år.
§19.
Revisorernas berättelse öfver granskning af stadens räkenskaper för år 1916 remitterades till
Hamnmästaren och sekreteraren för yttrande i de delar berättelsen rörde Hamndirektionen.
§20.
Hamnmästaren hade, under påpekande att midsommardagen i år infölle på en söndag samt att detta i
viss mån innebure en missräkning för sådana tjänstemän och arbetare, som icke åtnjute förmånen af en
ordnad semester, hemställt att sådana Hamnens arbeten, hvilka icke äro af särskilt brådskande natur,
måtte inställas under midsommaraftonen och att arbetarne denna dag måtte få åtnjuta ledighet mot full
dagaflöning samt att hamnens bogserångare finge göra några turer med arbetarne och deras familjer till
något ställe inom den närmaste skärgården.
Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit.
§21.
Hamnmästaren hade, under påpekande af att utrymme i hamnens verkstad på grund af att denna i ständigt
stegrad omfattning tages i anspråk för större reparationsarbeten, visat sig otillräckligt, hemställt att
Hamndirektionen måtte besluta att densamma finge utbyggas i enlighet med företedd ritning samt att
kostnaden härför, hvilken beräknades till 2000 kronor finge i lämplig proportion påföras de hamnens
inrättningar, som droge största nyttan af verkstaden.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen att bifalla detta Hamnmästarens förslag.
§22.
Till Hamnmästaren remitterades en från S.L.Jacobsson m.fl. inkommen framställning om höjning af
månadslönen från 120 till 165 kronor.
§23.
Hamnmästarens kassarapport för maj månad föredrogs och lades till handlingarna med godkännande.
§24.
Till Hamnmästaren remitterades en framställning från N.Oskar Åström om löneförbättring.
§25.
Tullkammaren hade anhållit att Hamndirektionen för tullbevakningens rum i Varuskjulet å Hamnpiren
måtte inköpa diverse inventarier bland annat korkmatta för ett rum 4 stycken järnsängar med madrasser,
kuddar och filtar.
Hamndirektionen, som ansåg att korkmattan för ett af rummen skulle ställas sig allt för dyr, förklarade
sig icke villig inköpa den ifrågasatta korkmattan men finge golfvet i rummet i ställes oljas och fernissas.
Ej heller kunde Hamndirektionen tillmötesgå Tullkammarens begäran om inköp af järnsängar utan
borde, därest liggplatser erfordrades, anordnas britsar för detta ändamål.
Efter angifvande af dessa direktif uppdrogs åt Hamnmästsaren att på lämpligaste sätt ordna frågan.
§26.
För handhafvande af frågor rörande uppförande af Hamnförvaltningsbyggnaden beslöt
Hamndirektionen tillsätta ett utskott på två personer.
Till ledamöter i detta utskott valdes Herr ordföranden och Herr Hjelm med Hamnmästaren som
suppleant.
Hamndirektionen bemyndigade utskottet att inom ramen för det beviljade anslaget utanordna medel för
ofvannämnda byggnadsföretag.

Utdrag af detta protokoll, som omedelbart justerades, skulle tillställas stadens Drätselkontor.
§27.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 10/7 1917
Gust.Burström”

”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 15 juni 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, V.Oskarsson, D.Andersson, B.A.Hellsten,
M.Thingvall och G.Landström samt undertecknad, sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr D.Andersson och M.Thingvall.
§2.
Till protokollet skulle antecknas, att det den 13 sistlidne april förrättade valet av en ordinarie
folkskollärare och en ordinarie folkskollärarinnan nu tagit åt sig laga kraft, vadan Elof August
Brännström förklarades vara ordinarie folkskollärare och Elin Irene Bohlin f Åhrberg ordinarie
folkskollärarinnan vid Luleå stads folkskolor från den 1 nästkommande juli.
§3.
Till en ledigförklarad e.o. lärarebefattning vid Luleå stads folkskolor under nästkommande hösttermin
hade vid ansökningstidens utgång denna dag anmält sig sex sökande, nämligen folkskolläraren Emil
Viklund, Luleå, Georg Lindberg, Iggesund, Per Olsson, Odensala, Hj.Lovén, Luleå, J.Bjurström, Luleå,
och G.Furtenbach, Luleå.
Vid mellan dem verkställt val erhöll hr J.Bjurström fem röster, hr E.Viklund en röst och hr G.Lindberg
en röst, vadan hr J.Bjurström förklarades vald till e.o. lärare vid Luleå stads folkskolor under
höstterminen 1917.
§4.
Till en ledigförklarad e.o. lärarinnebefattning vid Luleå stads folkskolor under nästkommande
hösttermin hade vid ansökningstidens utgång denna dag anmält sig fyra sökande, nämligen
folkskollärarinnorna Signhild Nilsson, Luleå, Hildegard Thurfjell, Nederluleå, Sigrid Åhrström, Kiruna,
och Siri Ullstedt, Stockholm.
Vid mellan dem verkställt val erhöll fr. Signhild Nilsson sex eller alla avgivna röster, vadan hos
förklarades vald till e.o. lärarinna vid Luleå stads folkskolor under höstterminen 1917.
(Hr O.Åhrström hade under behandlingen av detta ärende avlägsnat sig).
§5.
Vaktmästaren vid Notvikens skola Hilda Bergman hade skriftligen anhållit om ersättning av fem kr. för
varje skurning fr.o.m. höstterminen 1916.
Folkskolestyrelsen biföll hennes framställning så till vida, att nämnda belopp skulle utbetalas till henne
för varje skurning från början av innevarande år tillsvidare.
§6.

Magistraten hade anmodat folkskolestyrelsen inkomma med förklaring med anledning av i berättelse
från stadens revisorer gjord anmärkning, att tvenne verifikationer med n:is 2904 o 2910 å tillsammans
348:- kr icke vore kvitterade.
Folkskolestyrelsen beslöt som sin förklaring meddela, att nämnda kvittenser genom drätselkontorets
försorg införskaffats.
§7.
Genom av Växtbiologiska anstalten i Luleå verkställd analys hade påvisat, att färgen i köket till den
lägenhet i Östra skolhuset, som för närvarande uthyres till fröken Dagmar Eurén, innehåller 2 milligr.
Arsenik på 6,6 gr avskrap eller 10 ggr det i giftstadgan tillåtna.
Med anledning härav beslöt styrelsen, att den gamla färgen skulle skrapas bort, innan ny målning
verkställes.
I samband härmed beslöt styrelsen uppdraga åt sin ordf. att gå i författtning om de övriga reparationer i
nämnda lägenhet, som kunna visa sig nödvändiga, samt att låta sätta in en träfyllning i enkeldörren till
överlärarens sängkammare, i stället för den glasruta, som nu finnes där.
§8.
Till protokollet antecknades, att 35801 kr 26 öre, utgörande statsbidrag till avlöning av lärare vid
distriktets folk- och småskolor, samt 662 kr 23 öre utgörande statsbidrag till avlöning av sjukvikarier
under vårterminen, av överläraren mottagits och redovisats till drätselkontoret.
§9.
Överläraren anmälde, att Kon. Bef:de vägrat utanordna statsbidrag till avlönande av vikarie för
folkskollärare A.Forsén, vilken varit tjänstledig på grund av sjukdom fr.o.m. den 21 febr. t.o.m. den 20
mars på den grund att tjänstledighet ej omfattat 30 dagar.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt överläaren P.Edv.Lindmark att hos Kon. Bef:de i Norrbottens län begära
besvärshänvisning med anledning av sagda beslut; och i sinom tid å styrelsens vägnar över detsamma
anföra besvär.
§10.
Från Ekonominämnden anmäldes att densamma till entreprenörer för reparationsarbeten i skolhusen
antagit följande personer till under angivna belopp:
Snickeriarbeten:
J.Johansson
1.617:- kr
Målningsarbeten:
J.O.Öhman o A.Hermansson
3.630:- kr
Plåtslageriarbeten:
O.Sivén
505:- kr
Samtidigt anmäldes, att nämnden från de föreslagna arbetena strukit rep. Av sal 24 i Östra skolhuset och
uppförandet av staket kring skoltomten i Karlsvik.
§11.
Styrelsen uppdrog åt hrr. D.Andersson och B.A.Hellsten att uppgöra och till ekonominämnden inlämna
förslag till reparationer i Notvikens skolhus; och hade ekonominämnden att sedermera i ärendet fatta
beslut.
§12.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att de meddelat tjänstgöringsbetyg åt folkskollärare
G.Furtenbach, folkskollärarinnan Signhild Nilsson, småskollärarinnan Betty Palm och överläraren
P.Edv.Lindmark, samt att den meddelat en del i nämndens protokoll angivna elever i folkskolans fjärde
och tredje klasser rätt att avgå från skolan enligt bestämmelserna i folkskolestadgans § 48.
Dag som ovan
Alf.Gullberg
Justerat:

Mauritz Thingwall
D.Andersson

/P.Edv.Lindmark.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 18 juni 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundberg, Lindqvist, Nordin och Lantz.
§1.
Sedan innevarande års riksdag anslagit 12 millioner kronor till fortsättande av den verksamhet för
lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor, som påbegyntes under år 1916 och Kungl. Maj:t
numera utfärdat kungörelse angående den blivande verksamhetens omfattning och villkoren för
anslagets åtnjutande, hade statens livsmedelskommission i skrivelse till stadsfullmäktige, vilken
skrivelse till nämnden överlämnats, med överlämnande av ovannämnda kungörelse ävensom vissa
formulär, avsedda att användas vid ett eventuelt ingivande av ansökan om statsanslag meddelat, att sådan
ansökan skall, ställd till Konungen, ingivas till statens livsmedelskommission fortast möjligt och om
möjligt före den 15 juli 1917.
Vid föredragning härav beslutade nämnden ingå till stadsfullmäktige med hemställan, att
stadsfullmäktige ville för lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor anslå ett belopp av 10000
kronor ävensom uppdraga åt drätselkammaren att ingiva underdånig ansökan om erhållande av ett
statsanslag för samma ändamål å 30000 kronor.
Protokollet förklarades beträffande denna paragraf genast justerat.
§2.
T.f. stadskamreraren hade till nämnden inkommit med infordrad förklaring över revisorernas
anmärkningar vid granskning av drätselkammarens räkenskaper för år 1916.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att med åberopande av t.f. stadskamrerarens ovannämnda
yttrande hemställa, att stadsfullmäktige ville lämna bifall till revisorernas gjorda hemställan om full
ansvarsfrihet för drätselkammaren för 1916 års räkenskaper och förvaltning.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justerat den 18 juli 1917
R.Sundberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 19 juni 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Hirvonen och Hellsten.
§1.
Sedan magistraten med överlämnande av inkomna ansökningshandlingar beträffande den ledig
förklarade stadsläkaretjänsten i Luleå anhållit om nämndens yttrande, beslöt nämnden enhälligt efter
tagen del av handlingarna tillstyrka, att stadsfullmäktige ville till stadsläkare utse enda sökanden,
medicine licentiaten Fr.Gernandt, såsom fullt kompetent. Protokollet förklarades genast justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

”Protokoll fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 20 juni 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundberg, Lindqvist, Nordin och Lantz.
§1.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från en särskilt
tillsatt kommitté om åtgärders vidtagande dels för sänkande av mjölkpriset för de mindre bemedlade
och familjer med större barnantal dels för införande av ransoneringssystem för mjölkdistribueringen
inom staden.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden, som tagit del av den av livsmedelsnämnden tillsatta
mjölknämndens yttrande i frågan, hemställa, att stadsfullmäktige ville anslå erforderliga medel till
förbilligande av mjölken i enlighet med mjölknämndens förslag att utgå av det av drätselkammaren hos
stadsfullmäktige till beviljande föreslagna anslaget för lindrande av de mindre bemedlades
levnadsvillkor.
Vidare beslutade nämnden hemställa, att därest ransonering av mjölk inom länet befinnes nödvändig,
stadsfullmäktige ville anslå för ransoneringens genomförande i staden erforderliga medel.
Protokollet förklarades genast justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 21 juni 1917.

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Brändström, Åhrström,
Hellsten, G.Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hanson,
Palm, Edström, D.Andersson, Sölvén, Widlund, Schultz, Lindqvist och Hedman samt t.f.
Stadskamreraren J.O.Dahl, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell,
Aurén, Carlgren, Nilsson, Hage, Forsgren och Svensén samt fru Bohlin. Av dessa hade Herrar
Westerberg, Thurfjell, Aurén, Carlgren, Forsgren och Svensén anmält sig förhindrade att bevista
sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte bevistade Herr t.f. Borgmästaren P.Sandström sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Edström och D. Andersson att jämte Herr Ordföranden onsdagen den 27 i denna månad
kl. 6,30 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 14 sistlidne maj förda protokoll.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren återremitterat Rob. Johanssons i Notviken anhållan att få
arrendera ett område av Moritzängen för att av Drätselkammaren tagas i förnyad omprövning i samband
med frågan om utvidgat område till mulbete, hade Stadskamreraren under hand meddelat, att Johansson

på grund av Stadsfullmäktiges beslut den 22 sistlidne februari, § 15, rörande upplåtelse av Moritzängen
till mulbete icke längre önskar arrendera området i fråga.
På grund härav beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att framställningen icke
skulle till vidare åtgärd föranleda.
§4.
Magistraten hade med anmälan att, sedan stadsläkaren P. G. Olsson utnämnts till förste provinsialläkare
och den l sistlidne maj frånträtt stadsläkaretjänsten, Magistraten nödgats för erhållande av vikarie å
denna tjänst under vakansen utlova ett arvode åt vikarien av staden av 10 kronor per dag jämte fri bostad
och fria resor, anhållit, att Stadsfullmäktige ville anslå de medel, som utöver gällande stat vore nödiga
för vikariens avlönande under vakansen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
anvisa för ändamålet erforderliga medel att anskaffas genom uttaxering.
§5.
Då de läraretjänster vid härvarande folkskola, som för närvarande uppehållas av extra anställd personal,
enligt Folkskolestyrelsens bestämda mening allt framgent komme att behövas, och då det icke kunde
vara till nytta för skolarbetet att längre än vad behövligt vore bibehålla sådana tjänster på extra stat, hade
Folkskolestyrelsen beslutit att ingå till Stadsfullmäktige med framställning, att dessa tre tjänster, varav
en manlig och två kvinnliga, måtte uppföras på ordinarie stat från den l januari 1918.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Folkskolestyrelsens förslag.
§6.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade förste lantmätaren H. K. Brändström anhållit om
entledigande från uppdraget att vara ledamot i den av Stadsfullmäktige den 19 maj 1910 tillsatta
kommitté för utredning rörande Svartöns inkorporering med staden, varjämte han föreslagit, att antingen
den gamla kommittén kompletteras eller ock en helt ny kommitté tillsättes för frågans vidare behandling.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att med bifall
till Herr Brändströms avsägelse till medlemmar i nämnda kommitté efter honom och häradsskrivaren P.
O. Nordström, vilken redan förut avsagt sig uppdraget, utse distriktschefen C. A. Schultz och
distriktslantmätaren G. H. Högström.
§7.
Sedan Magistraten i skrivelse den 11 dennes hemställt, att Stadsfullmäktige måtte utse den hyresnämnd,
vilken enligt lagen om vissa bestämmelser om oskälig hyresstegring m. m. den 25 maj 1917 skall finnas
i Luleå stad, hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville företaga val av sådan
hyresnämnd samt därvid till ledamöter i nämnden utse Herrar Oskar Rutström, C. A. Flemström, Rob.
Samuelsson och I. Granström med herrar Axel Nilsson, J. Nygren, Nils Andersson och A. Johnsson som
suppleanter.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att företaga val av hyresnämnd och utsago
därvid till ordinarie ledamöter i densamma herrar Rob. Samuelsson och I. Granström med vardera 20
röster, herr Axel Malmström med 18 och herr A. E. Öberg med 12 röster.
Till suppleanter utsagos enhälligt herrar Axel Nilsson, J. Nygren, Nils Andersson och A. Johnsson.
§8.
Magistraten hade, under erinran hurusom under de två sista åren till export förbjudna varor vid
upprepade tillfällen olovligen utförts härifrån staden och att denna olovliga varuutförsel i huvudsak
bedrivits i sammanhang med malmutskeppningen från Luleå, ansett sig böra för underlättande av
kontrollen över samfärdseln inom hamnområdet föreslå utfärdandet av följande tillfälliga
ordningsföreskrift:
’Förbindelse med fartyg, liggande på redden inom Luleå hamnområde, och land får under seglationen
år 1917 endast äga rum över vissa av Magistraten i Luleå anvisade landningsställen, vid vilka landning
från och avtärd till fartygen skola äga rum.
Överträdelse av denna stadga straffas med böter från och med två till och med etthundra kronor.

Vad sålunda blivit stadgat gäller icke beträffande kronans fartyg eller annat fartyg, som enligt
Magistratens medgivande för visst fall kan undantagas från stadgans tillämpning, ej heller person, som
i tjänsteärende besöker fartyg.’
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att för sin del antaga denna
ordningsföreskrift.
§9.
Uti avgivet yttrande över en av polisöverkonstapeln E. Strandell gjord anhållan att från och med den l
februari 1917 komma i åtnjutande av ett första ålderstillägg hade Lönenämnden, under erinran att enligt
det för stadens befattningshavare år 1912 fastställda lönereglemente uppflyttning till högre lönegrad
skall ske törst med ingången av kalenderåret näst efter det, under vilket erforderligt antal tjänsteår
uppnåtts, förklarat sig icke kunna, ehuru billighetsskäl förefunnes för bifall till ansökningen, tillstyrka
bifall till densamma vid det förhållande, att tydliga bestämmelser i motsatt riktning givits i ovannämnda
reglemente.
Magistraten hade uti avgivet yttrande ansett sig ej böra avstyrka ansökningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Strandells framställning samt föreskrevo, att erforderligt belopp för år 1917 skulle uttaxeras.
§10.
Antecknades, att herr Westerberg under behandlingen av det i föregående paragraf omförmälda ärende
infunnit sig å sammanträdet.
§11.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren remitterat en av Herr Falk väckt motion, däri
han på anförda skäl hemställt, att Stadsfullmäktige måtte besluta:
att för anläggning av en sommarbarnkoloni anslå 17,000 kronor:
att för årlig drift av densamma anslå 4,500 kronor;
att dessa medel måtte få utgå av de hyror, som inflyta från till hamnen uthyrda stadens tomter;
att under förutsättning, att förslaget vinner Stadsfullmäktiges bifall, tillsätta en kommitté av tre personer,
som lämnas i uppdrag att i enlighet med och inom ramen av bilagda kostnadsförslag och ritning dels
inköpa nödigt markområde, uppföra byggnader och anskaffa inventarier, dels ock omhänderhava
koloniens drift.
Då kostnaderna för anläggningen av barnkolonien och för dess drift täckas av de av Hamndirektionen i
utsikt ställda medlen, hade Drätselkammaren ansett sig böra med erinran dock, att anslaget avsåge ett
nytt ändamål, vartill uttaxering förut ej förekommit, hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
framställningen.
Uti motionen ifråga hade Herr Falk jämväl föreslagit höjning av hyresbeloppen för en del tomtområden,
som av staden upplåtits till hamnen, nämligen 4,000 kvm. i kvarteret Hägern, 1,500 kvm. i kvarteret
Beckasinen och 3,025,3 kvm. i kvarteret Ankan, och hade Hamndirektionen i avgivet yttrande förklarat
sig villig att för dessa tomtområden betala den av motionären föreslagna hyran kr. 4,762: 50 pr år.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta:
att för anläggning av en sommarbarnkoloni samt för inköp av lämplig plats för densamma anslå ett
belopp av 17,000 kronor att anskaffas genom upplåning;
att för drift av densamma under år 1918 och för amortering av nämnda lån anslå 5,000 kronor att utgå
av de medel, som inflyta genom uthyrning till hamnen av ovan nämnda tomtområden;
att tillsätta en kommitté av tre personer med uppdrag att i enlighet med och inom ramen av bilagda
kostnadsförslag och ritningar dels inköpa nödigt markområde för kolonien, uppföra erforderliga
byggnader och anskaffa inventarier, dels ock omhänderhava koloniens drift samt att till medlemmar i
denna kommitté utse Fröken Siri Holm samt Herrar N. Falk och K. Hj. Falkland;
att godkänna det av Hamndirektionen föreslagna hyresbelopp för ifrågavarande tomtområden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att bifalla Beredningsnämndens
förslag med den ändring, att fru Julia Fernlund invaldes i kommittén i stället för fröken Siri Holm.
§12.

Sedan Magistraten med överlämnande av avskrift av Kungl. brev den 23 mars 1917 angående
fastställande av förnyad taxa å avgifter för fartyg, som begagna farleden till Luleå förbi Finnklipporna
eller genom Tjuvholmssundet, i skrivelse till Stadsfullmäktige meddelat, att den i nämnda nådiga brev
omförmälda fullständiga utredning angående stadens skyldighet att återbära vissa räntemedel
införväntades före juni månads utgång, hade Stadsfullmäktige remitterat ärendet till Drätselkammaren.
Med åberopande av sin med anledning av Kungl. Kommerskollegii skrivelse till Stadsfullmäktige den
11 februari 1916 i saken avlåtna skrivelse hade Drätselkammaren nu till Stadsfullmäktige överlämnat
verkställd utredning i fråga om ränteskillnaden mellan det hamnen debiterade beloppet och de
penningar, staden själv utlagt i ränta och om-kostnader, vilken utredning upptager sådan ränteskillnad
till ett belopp av kronor 54,582: 08.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med
godkännande av denna utredning överlämna densamma till Konungens Befallningshavande.
§13.
Sedan Konungens Befallninghavande i länet i skrivelse till Stadsfullmäktige meddelat, att i och för en
eventuell ransonering av mjölk i de större samhällena Konungens Befallningshavande ingått till Kungl.
Maj:t med begäran om bemyndigande att få för varje dag beslagtaga den till samhällena införda mjölk,
vilken därefter omedelbart skulle försäljas genom lämpliga personer, samt anhållit att, då behov av
ransonering kan komma att framträda tidigare och hastigare än vad nu kan förutses, Stadsfullmäktige
ville uppdraga åt stadens livsmedelsnämnd att i händelse av behov vidtaga de förfoganden i angivna
hänseende, som kunde finnas nödiga, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att meddela Livsmedelsnämnden ett sådant bemyndigande.
§14.
Uti avgivet yttrande över en av arbetaren O. F. Boström hos Stadsfullmäktige gjord anhållan om tillstånd
att å vretan n:o 383—385 i Mjölkudden få uppföra ett sommarkök om 2,5 x 4 meter hade
Drätselkammaren beslutit att, då enligt erhållen uppgift byggnaden endast vore av provisorisk karaktär,
föreslå Stadsfullmäktige att bevilja Boström tillstånd att uppföra nämnda provisoriska byggnad å plats,
som anvisas av byggnadschefen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§15.
Luleå stads livmedelsnämnd hade i skrivelse till Stadsfullmäktige meddelat, att sedan nämnden hållit
möte med jordbrukarne i Mjölkudden i avsikt att söka förmå dem att sörja för en större potatisodling än
hittills varit fallet, jordbrukarne förklarat sig villiga att tillmötesgå nämndens begäran, därest de erhöllo
ett räntefritt lån på viss tid av 3,000 kronor för inköp av utsädespotatis och superfosfat samt staden
beviljade dem tillstånd att hädanefter gratis få taga gödsel från sopplatsen.
Drätselkammaren hade, under erinran att frågan om lån blivit ordnad genom Länstyrelsens försorg samt
att Livsmedelsnämnden tillstyrkt jordbrukarnes begäran om fri gödsel, uti avgivet yttrande föreslagit,
att Stadsfullmäktige ville bevilja jordbrukarne inom Luleå rätt att utan ersättning taga gödsel från
sopplatsen, sedan för Luleå stads planteringar undantagits den kvantitet, som Planteringsnämnden
årligen kan bestämma och utvälja.
Därjämte hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Livsmedelsnämnden
att vidtaga åtgärder, som utesluta missbruk av rätten till fri gödsel och en orättvis fördelning av
densamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§16.
Kommittén för anordnande av potatisodling å stadens mark hade i skrivelse till Drätselkammaren med
förmälan att åtskilliga av dikena å den staden tillhöriga jord å Hagalund och Erikslund, som upplåtits åt
kommittén för potatisodling, äro så igenväxta, att dräneringen där flerstädes är högst ofullständig, anhållit om ett anslag av högst 200 kronor att efter anvisning av kommittén användas till provisorisk
uppränsning av de mest nödvändiga dikena.

Drätselkammaren hade beslutit bifalla denna kommitténs framställning ävensom ingå till
Stadsfullmäktige med anhållan om godkännande av denna åtgärd och anvisande av för ändamålet
erforderliga medel.
Beredningnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville för ändamålet anvisa ett belopp av 200
kronor att anskaffas genom uttaxering.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bevilja ett belopp av 300 kronor,
varav 200 kronor för uppränsning av diken och 100 kronor till iordningsställande av stängslen omkring
ifrågavarande område, och skulle beviljade beloppet anskaffas genom uttaxering.
§17.
Uti avgivet yttrande över en av Hamndirektionen på anförda skäl gjord framställning, att med
iordningställandet av södra Strandgatan och Skomakaregatan måtte tillsvidare få anstå och att för
ändamålet anslagna medel balanseras i Hamndirektionens stat hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall
till, vad Hamndirektionen sålunda föreslagit.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Hamndirektionens framställning.
§18.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av gårdsägaren Olof Wallin
gjord framställning om understöd att utgå som bidrag till täckande av kostnaderna för uppförande av ett
boningshus å tomt N:o 4 i kvarteret Hästen, inrymmande tre smålägenheter om ett rum och kök, hade
Drätselkammaren avstyrkt bifall till framställningen med hänsyn därtill, att staden redan påtagit sig stora
kostnader för ökande av bostadstillgången och något bidrag från statens sida till täckande av
byggnadskostnaden ej kan påräknas.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå
framställningen.
§19.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från Olov Wallin att få
inköpa stadens
del av tomt N:o 3 i kvarteret Hästen, hade Stadsingenjören, med förmälan att tomtdelen i fråga innehåller
i vidd 47,10 kvadratmeter eller 534 kvadratfot, tillstyrkt försäljningen till ett pris av Kr. 85: 44,
motsvarande tomtens zonvärde 16 öre per kv.-fot. Jämväl Drätselkammaren hade tillstyrkt försäljningen
till nämnda pris.
På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att bifalla Drätselkammarens
förslag med föreskrift tillika, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
§20.
Uti avgivet yttrande över en av arbetaren F. J. Palm hos Stadsfullmäktige gjord anhållan om förhöjning
av det till honom utgående understöd på grund av rådande dyrtid hade Drätselkammaren hemställt om
bemyndigande för Fattigvårdsstyrelsen att under nu rådande dyrtid höja det till Palm utgående understödet med belopp, som av Styrelsen anses nödigt.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med föreskrift
tillika, att understödet skulle utgå ur olycksfallsersättningsfonden.
§21.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Stadskamreraren inkommen
anmälan, att en okänd givare erbjudit sig att till staden såsom gåva överlämna 4,500 kronor under
förutsättning att medlen användas till uppförande av en fontän i kvarteret Tuppen eller s. k. Torgparken
i ungefärlig överensstämmelse med den av stadsingenjören E. Kinnman upprättade ritning, som vidlåg
Drätselkammarens förslag i saken i samband med dess förslag till stat för innevarande år.
Drätselkammaren hade med översändande av ovannämnda ritningar hos Stadsfullmäktige hemställt, att
Stadsfullmäktige ville tacksamt mottaga den erbjudna gåvan.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt uppdraga åt Kammaren att låta utföra arbetet.

§22.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat Konungens Befallningshavandes skrivelse
angående inrättande av centralkök för de mindre bemedlade, hade Drätselkammaren, som ansåg att
anordnande av dylika kök särskilt under sommarmånaderna skulle vare till stort gagn i främsta rummet
för i staden varande stuveri-, hamn- och byggnadsarbetare och att en dylik anstalt således lämpligen
borde förläggas till södra hamnen, hemställt, huruvida icke lämpligt utrymme för servering skulle kunna
erhållas i saluhallen, i vilket fall själva tillredningen av maten skulle kunna försiggå i en från
landsstormen lånad kokvagn inom provisoriska skyddsväggar utanför hallen. Drätselkammaren hade
därjämte uppdragit åt byggnadskontoret att på Livsmedelsnämndens begäran verkställa de utredningar
beträffande lokalfrågan, som kunna bliva erforderliga.
Livsmedelsnämnden hade uti avgivet yttrande förklarat sig anse, att ett s. k. centralkök är av behovet
påkallat, att ledningen av detsamma bör överlämnas åt en särskild nämnd, varjämte Nämnden meddelat,
att den hos Konungens Befallningshavande rekvirerat 2 militära kokvagnar och hos byggnadskontoret
begärt utredning angående möjligheterna att förlägga centralköket till saluhallen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bemyndiga Livsmedelsnämnden att inrätta ett centralkök på plats, som av Drätselkammaren anvisas,
samt att till förlagskapital för dess drivande använda de medel, som förut ställts till Nämndens
disposition.
§23.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat ett av Bostadskommittén väckt
förslag om inköp och flyttning till staden av en byggnad i Gäddvik, hade Drätselkammaren hemställt,
att Stadsfullmäktige ville i ärendet fatta följande beslut:
att för ett pris av 11,000 kronor inköpa den av delägarne i Kristin Petterssons sterbhus salubjudna
byggnad i Gäddvik samt uppdraga åt Drätselkammaren att upprätta avtal om köpet;
att för ett pris av 1,800 kronor av Fastighetsaktiebolaget Lejonet inköpa tomt N:o 15 i kvarteret Tigern
för att därstädes uppföra byggnaden i fråga;
att för byggnadens flyttning och inredande till enrumslägenheter anslå ett belopp av 22,600 kronor, varav
1,600 kronor utgöra den beräknade ökningen i kostnaderna för byggnadens transport och inredning till
enrumslägenheter.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit, samt bestämma, att erforderliga medel, tillhopa 35,400 kronor, skulle upplånas.
Vid behandling av detta ärende och sedan först ett väckt förslag om ärendets återremiss till
Drätselkammaren med 16 röster mot 3 avslagits, beslöto Stadsfullmäktige med 16 röster mot 6 att avslå
Beredningsnämndens förslag.
Minoriteten röstade för bifall till Beredningsnämndens förslag.
§24.
Byggnadschefen hade i skrivelse till Drätselkammaren anmält, att maskinistbostaden i stadshuset är
mycket svår att hålla varm och att detta till största delen beror på, att den är dåligt ombonad. Med
anledning härav hade han låtit upprätta arbetsbeskrivning över erforderliga reparationer och infordrat
anbud å deras utförande. Som maskinisten skulle ingå äktenskap i slutet av maj och det vore önskvärt,
att bostaden till dess vore reparerad, hade Byggnadschefen hos Drätselkammaren hemställt, att
Kammaren ville uppdraga åt snickaren B. A. Hellsten, som ingivit det lägsta anbudet, att verkställa
reparationen.
Sedan Drätselkammarens ordförande under hand bemyndigat byggnadskontoret att igångsätta arbetet,
hade Drätselkammaren med godkännande av Ordförandens åtgärd beslutit att hos Stadsfullmäktige
begära ett anslag å 600 kronor till arbetets utförande.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
Drätselkammaren det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering.
§25.
Sedan Drätselkammaren uti avgivet yttrande över en av vagnkarlen N. A. Eriksson hos Stadsfullmäktige
gjord framställning att få köpa eller arrendera ett mellan hans ägande vreta N:o 451 och landsvägen
beläget jordområde i och för potatisodling beslutit att med åberopande av ett utav Byggnadschefen i

ärendet avgivet yttrande på däri anförda skäl avstyrka bifall till framställningen, beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå Erikssons framställning.
Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 5, vilka senare avgåvos för bifall till ett av Herr
D. Andersson väckt förslag, att området i fråga skulle till Eriksson på arrende upplåtas, så länge
detsamma ej behöves av staden, mot skyldighet för Eriksson att uppodla detsamma och mot erläggande
av det arrende, som Drätselkammaren äger att bestämma.
§26.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av Konsul H. Burman gjord
framställning att för ett pris av 200 kronor få inköpa staden tillhöriga 182,48 kv.-meter av tomt N:o 2 i
kvarteret Måsen, hade Byggnadschefen uti avgivet yttrande anfört, att zonvärdet å ifrågavarande tomtdel
visserligen utgör Kr. 517: 50, men som staden till förre innehavaren av fastigheten upplåtit området i
fråga mot utgörande av en avgäld av 5 kronor och detta endast utgör ränta på ett belopp av 100 kronor,
hade han tillstyrkt ansökningen om en löseskilling av 200 kronor.
Drätselkammaren hade jämväl på av Byggnadschefen anfört skäl tillstyrkt ansökningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Burmans framställning samt föreskrevo, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
Detta beslut var enhälligt.
§27.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av grosshandlaren F. Alb.
Pettersson gjord framställning att få inköpa staden tillhöriga delar av tomterna N:ris 5 och 6 i kvarteret
Ripan.
Uti avgivet yttrande hade Byggnadschefen, med förmälan att ifråga-varande tomtdelar innehölle i vidd
20,63 kv.-meter eller 234 kv.-fot, på anförda skäl föreslagit priset till l krona 50 pr kv.-fot, varefter
Drätselkammaren tillstyrkt försäljning av tomtdelarne för ett pris av 468 kronor eller 2 kronor per kv.fot.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige enhälligt Drätselkammarens förslag samt
bestämde, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
§28.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 sistlidne april bemyndigat Drätselkammaren att med
Råneå elektriska kvarnaktiebolag träffa avtal om leverans av energi under 20 år f. o. m. år 1918, därest
detta accepteras till ett pris av 125 kronor pr kw., hade bolaget meddelat, att bolaget icke kunde gå in på
den erbjudna kontraktssumman, men förklarat sig villigt leverera energi för ett pris av 136 kronor per
kw. med en kontraktstid av 20 år. Efter ytterligare underhandlingar hade Drätselkammaren lyckats
nedbringa priset till 135 kronor per kw. med en kontraktstid av 15 år, och då detta erbjudande oaktat det
höga priset måste anses förmånligt med hänsyn till stadens behov av elektrisk kraft, hade Kammaren
hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla Drätselkammarens förslag.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag.
§29.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat Folkhushållningskommissionens
länsfördelningsnämnds gjorda anhållan, att staden ville till Fördelningsnämnden tills vidare upplåta
erforderlig lokal om 2 rum.
Drätselkammaren hade vid föregående behandling av ärendet hemställt, att enär staden f. n. icke själv
förfogade över några lokaler, som kunde anses lämpliga för ändamålet, och frågan om beredande av
lokal för Länsfördelningsnämnden icke syntes vara av kommunal natur utan fastmer en
länsangelägenhet, framställningen icke måtte föranleda åtgärd från Stadsfullmäktiges sida.
Sedan verkställd utredning i saken visat, att det enda stöd, som kunnat åberopas för stadens skyldighet
att tillhandahålla förenämnda lokal, utgöres av följande passus i folkhushållningskommissionens
cirkulärskrivelse den 6 oktober 1916 till samtliga länsstyrelser, nämligen, att ’kommissionen förutsätter,
att erforderlig lokal för länsnämnderna bör kunna kostnadsfritt erhållas i kommunala eller andra
offentliga byggnader’, hade Drätselkammaren beslutat att, så länge detta i största allmänhet gjorda
uttalande icke blir ersatt med en förordning eller annan bestämmelse, som direkt ålägger staden att

tillhandahålla lokal på begärt sätt, vidhålla sitt förut avgivna yttrande och förslag i ärendet. Vid
föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag.
§30.
Uti avgivet yttrande över en av Luleå stads livsmedelsnämnd hos Stadsfullmäktige gjord anhållan, att
det rörelsekapital, över vilket Nämnden f. n. förfogar, nämligen 30,000 kronor, måtte höjas till 100,000
kronor, hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till framställningen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Livsmedelsnämndens begäran.
§31.
På hemställan av Beredningsnämnden biföllo Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord begäran
om bemyndigande att, därest Livsmedelsnämndens hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om
höjning av till Nämndens förfogande ställt kapital till 100,000 kronor blir bifallen, höja stadens lån å
löpande räkning från 50,000 kronor till 100,000 kronor.
§32.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från styrelsen för Luleå Mjölkdroppe gjord
anhållan om ett anslag av 500 kronor för innevarande år till föreningens fortsatta verksamhet, vilken
huvudsakligen är inriktad på att lämna de fattiga samhällsmedlemmarnes späda barn hälsobringande och
nyttig föda.
Efter anteckning dels att anslaget avsåge ett nytt ändamål, vartill uttaxering förut ej förekommit, dels att
Luleå Sparbank ökat sitt sedvanliga anslag från 500 till 1,000 kronor, varjämte Luleå stads
livsmedelsnämnd i stället för av föreningen begärt anslag lämnat Mjölkdroppen mjölk in natura med 10
liter om dagen, hade Drätselkammaren föreslagit Stadsfullmäktige att bevilja Luleå Mjölkdroppe ett
anslag av högst 250 kronor för innevarande år.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att för
innevarande år bevilja föreningen det begärda anslaget 500 kronor att anskaffas genom uttaxering.
§33.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av maskinisten å stadens ångvält P. E.
Pettersson gjord anhållan om sjukhjälp med halv timpenning under sin sjukdom, som han enligt uppgift
skulle hava ådragit sig genom förkylning å ångvälten.
I infordrat yttrande hade Stadsingenjören, med vitsordande att Pettersson, som är född den 13 februari
1851 och sålunda 66 år gammal, varit i stadens tjänst under 15 år, föreslagit att, om det också icke kunde
direkt antagas, att han ådragit sig sjukdomen i stadens tjänst, han likväl måtte tillerkännas en sjukhjälp
av kr. 2: 50 pr dag f. o. m. den 15 december 1916, då han insjuknade, t. o. m. den 15 juni 1917 eller
tillhopa 370 kronor.
Sedan antecknats, att Pettersson enligt av lasarettsläkaren E. Feltström lämnat intyg på grund av kroniskt
urinblåslidande jämte förlamning av nedre extremiteterna tills vidare är oförmögen till arbete, hade
Drätselkammaren beslutit att hemställa om bifall till Stadsingenjörens i saken gjorda förslag.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
Pettersson en sjukhjälp av 3 kronor om dagen f. o. m. den 15 december 1916, så länge han styrker sig
vara oförmögen till arbete, samt bestämde, att beloppet skulle uttaxeras.
§34.
Uti avgivet yttrande över en av förre skogvaktaren C. F. Johansson hos Stadsfullmäktige gjord
framställning om erhållande av ett dyrtidstillägg hade Drätselkammaren, under erinran att sökanden
tillsammans med sin numera avlidna hustru uppburit en pension å 1,200 kronor, men att denna efter
hustruns frånfälle icke utgör mer än 700 kronor per år, nämligen 500 som skogvaktare och 200 kronor
som syssloman vid epidemisjukhuset, hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja Johansson ett
dyrtidstillägg för innevarande år av 150 kronor.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
Johansson dyrtidstillägg för innevarande år med samma belopp som kyrkostämman anslagit åt sina

pensionärer, d. v. s. 150 kronors dyrtidstillägg samt dessutom 7 kronor i månaden åt den, som i hustruns
ställe fullgör hennes husliga gärning.
§35.
Rektorn vid högre allmänna läroverket A. Falk hade i utförlig motiverad skrivelse hos Stadsfullmäktige
hemställt, att Fullmäktige ville bevilja ett särskilt ortstillägg för läroverkslärarne i Luleå att utgå f. o. m.
början av år 1917 och intill dess staten i samband med den väntade definitiva löneregleringen genom
särskilda lönetillägg för lärarne i övre Norrland själv sörjer för god rekrytering vid där belägna läroverk.
Under erinran att Kungl. proposition angående tillfällig löneförbättring för år 1918 åt lärarpersonalen
vid de allmänna läroverken blivit avlämnad till årets riksdag, upptagande bland annat löneförbättring till
lektorer och adjunkter med 600 kronor och att statsutskottet i sitt utlåtande föreslagit en förhöjning av
detta belopp med 100 kronor för lektorer och adjunkter i de lägre lönegraderna, hade Drätselkammaren,
som ansåg, att staden, sedan den med stora kostnader fullgjort sitt åtagande beträffande högre allmänna
läroverket, nämligen byggnadsskyldigheten och hållande av bostad åt rektor, icke kan med skäl böra
betungas med att även övertaga en del av statens åliggande att hålla läroverkets lärare med tillräcklig
lön för deras rnaktpåliggande arbete, beslutit att avstyrka bifall till framställningen.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville avslå
rektor Falks framställning.
Herr Lindgren hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han röstat för att Beredningsnämnden
skulle föreslå beviljande för år 1917 av ortstillägg åt lärarne med hälften av de belopp, som i
framställningen föreslagits.
Då detta ärende föredrogs i Stadsfullmäktige, yrkade Herr Lindgren bifall till sitt i Beredningsnämnden
framställda förslag med den modifikation, att de lärare, som i egenskap av stadens befattningshavare
redan förut uppburit dyrtidstillägg för år 1917, ej skulle komma i åtnjutande av ortstillägg.
Vid anställd votering avgåvos 13 röster för Herr Lindgrens förslag och 9 för bifall till
Beredningsnämndens avslagsyrkande, och då för beviljande av ifrågavarande ortstillägg såsom
avseende anslag till ett nytt ändamål fordras två tredjedelar av de avgivna rösterna, hade
Stadsfullmäktige alltså avslagit rektor Falks framställning.
§36.
Sedan rektorn vid högre allmänna läroverket A. Falk hos Drätselkammaren anhållit att på stadens
bekostnad få nödigt vatten ävensom lyse för en å läroverkstomten anordnad skridskobana, hade
Stadsingenjören i infordrat yttrande med tillstyrkan i övrigt till ansökningen föreslagit, att ett anslag
motsvarande avgiften för det utlämnade vattnet, cirka 240 kbm. à 25 öre eller 60 kronor ökat med
utlämningskostnaden Kr. 1: 20, måtte beviljas för ändamålet.
Efter anteckning att skridskobanan om aftnarne hållits öppen för allmänheten och att någon ström för
belysning av densamma icke utlämnats av staden till följd av kolbristen hade Drätselkammaren beslutit
att med överlämnande av handlingarne till Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville lämna bifall
till den gjorda ansökningen i den del, den avser fritt vatten till skridskobanan, på så sätt att ett anslag av
61 kronor 20 öre måtte beviljas för ifrågavarande ändamål.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med föreskrift
tillika, att beviljade beloppet skulle uttaxeras.
§37.
Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till en av kommitterade för resande av ett
Hermelinsmonument gjord ansökan, dels att ett monument över S. G. Hermelin måtte få resas å lämplig
plats i norra delen av Hermelinsparken, dels att staden måtte såsom bidrag för de med monumentets
anskaffande och uppsättning förenade kostnader anslå ett belopp av 1,000 kronor, därav 500 kronor för
monteringen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla ifrågavarande ansökan samt föreskrevo, att anslaget skulle anskaffas genom uttaxering.
§35.
Uti avgivet yttrande över en av kommittén för anordnande av potatisodling å stadens mark hos
Stadsfullmäktige gjord framställning om ett anslag å 1,000 kronor för att sätta kommittén i stånd att till

rimligt pris utförsälja den sättpotatis, som genom kommitténs försorg inköpts för potatisodlarne i Luleå,
hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville ställa till kommitténs förfogande ett belopp
av intill 1,000 kronor att användas på sätt kommittén i sin framställning föreslagit.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige vad Drätselkammaren sålunda föreslagit,
samt bestämde, att anslaget skulle uttaxeras.
§39.
Sedan innevarande års riksdag anslagit 12 millioner kronor till fortsättande av den verksamhet för
lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor, som påbegynts under år 1916, och Kungl. Maj:t
numera utfärdat kungörelse angående den blivande verksamhetens omfattning och villkoren för
anslagets åtnjutande, hade statens livsmedelskommission i skrivelse till Stadsfullmäktiges ordförande,
vilken skrivelse överlämnats till Drätselkammaren tillika med ovannämnda kungörelse och vissa
formulär för ansökningar om statsanslag, meddelat, att sådan ansökan skall, ställd till Konungen, ingivas
till statens livsmedelskommission fortast möjligt och helst före den 15 juli 1917.
Drätselkammaren hade på grund härav beslutat ingå till Stadsfullmäktige med hemställan, att
Stadsfullmäktige ville för lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor anslå ett belopp av 10,000
kronor ävensom uppdraga åt Drätselkammaren att ingiva underdånig ansökan om erhållande av ett
statsanslag för samma ändamål å 30,000 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för
angivna ändamål anslå ett belopp av 20,000 kronor att anskaffas genom uttaxering ävensom uppdraga
åt Drätselkammaren att göra underdånig ansökan om ett bidrag å 60,000 kronor av det utav riksdagen
för ändamålet anvisade anslag.
§40.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat inkomna handlingar från den ende sökande, som
anmält sig till den ledigförklarade stadsläkaretjänsten härstädes, jämte av Kungl. Medicinalstyrelsen och
Hälsovårdsnämnden avgivna utlåtanden i ärendet; och hade Magistraten, då sökanden medicine
licentiaten Fr. Gernandt är fullt kompetent till befattningen, hemställt, att Stadsfullmäktige ville välja
honom till stadsläkare.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att utse ende
sökanden medicine licentiaten Fr. Gernandt till stadsläkare med tillträde från och med den 17
instundande juli.
§41.
Efter föredragning av den utav stadens revisorer avgivna berättelse över verkställd revision av stadens
räkenskaper för år 1916 ävensom från Drätselkammaren, Fattigvårdsstyrelsen, Hamndirektionen,
Folkskolestyrelsen och Bostadskommittén infordrade förklaringar rörande en del i revisionsberättelsen
framställda anmäkningar, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden och i enlighet
med revisorernas förslag att bevilja full ansvarsfrihet för 1916 års räkenskaper och förvaltning åt
Drätselkammaren, Hamndirektionen, Fattigvårdsstyrelsen, Folkskolestyrelsen, Hälsovårdsnämnden,
styrelserna för Tekniska skolan och Pantlånekontoret samt Bostadskommittén.
§42.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från en särskilt
tillsatt kommitté om åtgärders vidtagande dels för sänkande av mjölkpriset för de mindre bemedlade
och familjer med större barnantal, dels för införande av ransoneringssystem för mjölkdistribueringen
inom staden.
Vid detta ärendes föredragning hade Drätselkammaren efter tagen del av den av Livsmedelsnämnden
tillsatta mjölknämndens yttrande i frågan hemställt, att Stadsfullmäktige ville anslå erforderliga medel
till förbilligande av mjölken i enlighet med mjölknämndens förslag att utgå av det av Drätselkammaren
hos Stadsfullmäktige till beviljande föreslagna anslaget för lindrande av de mindre bemedlades
levnadsvillkor.
Vidare hade Drätselkammaren föreslagit, att därest ransonering av mjölk inom länet befinnes nödvändig,
Stadsfullmäktige ville anslå för ransoneringens genomförande i staden erforderliga medel.

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att eventuella kostnader för
ransoneringens genomförande skulle anskaffas genom uttaxering.
Därjämte beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att, därest Konungens
Befallningshavande komme att infordra Stadsfullmäktiges yttrande över ett under utarbetande varande
förslag till ransonering av mjölk, uppdraga åt Livsmedelsnämnden att å deras vägnar avgiva dylikt
yttrande.
§43.
Till Drätselkammaren överlämnades en avskrift av Kungl. Civildepartementets skrivelse den 19 maj
1917 rörande höjning av den kontanta minimiavlöningen till i kommunens tjänst anställd barnmorska.
§44.
En anmälan från Herr Aurén att han tillträtt tjänst som borgerlig rådman i staden beslöto
Stadsfullmäktige att överlämna till Magistraten.
§45.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) En framställning från ledamöterna i årets taxeringsnämnd om ersättning för deras arbete;
2:o) Sällskapet W: 6 i Luleå begäran om erhållande av s. k. klubbrättigheter;
3:o) En framställning från föreståndarinnan för flickläroverket om utseende av ny delegerad för staden
efter avlidne rådmannen H. Örtenblad.
§46.
Till Hamndirektionen remitterades en framställning från N. A. Sandberg m. fl. om anläggande av en
brygga vid Framnäs.
§47.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) arbetaren A. J. Landhs begäran om dyr tidstillägg;
2:o) Tekniska skolans begäran om anslag för år 1918.
§48.
Till Lönenämnden och Drätselkammaren remitterades kronojägaren
J. O. Rönnqvists begäran om dyrtidstillägg för åren 1915 och 1916.
§49.
Till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades en framställning från Aktiebolaget Luleå Koloch Materialaffär att få köpa och arrendera en del mark- och vattenområden.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
Justerat:
Herm. Fernlund,
P. Edström,
D. Andersson.”

A. Holm

”Protokoll, fört vid arrendeauktion å Luleå stads drätselkontor den 29 juni 1917.
Närvarande: Tekniska nämndens v.ordf. H.Fernlund, byggnadschefen samt undertecknad, t.f.
stadskamrerare.

§1.
Föredrogs kungörelse om till denna dag kl. 12 midd. utlyst arrrendauktion å höslottern å staden tillhöriga
delar av egendomen Erikslund, varefter till närvarande spekulanters kännedom meddelade , att avgivna
anbud komma att prövas måndagen den 2 juli 1917, samt att arrendeavgifterna skola erläggas senast den
15 juli 1917.
Härefter förrättades auktionen, varvid följande anbud avgåvos, nämligen
av C.F.Wikström, Mjölkudden
å lott n:r 1
Kr. 80:av L.O.Löfgren, Mjölkudden
å lott n:r 2
Kr. 25:av C.F.Wikström, Mjölkudden
å lott n:r 3
Kr. 75:av L.O.Löfgren, Mjölkudden
å lott n:r 6
Kr. 50:Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 juni 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Lindgren, Gullberg och Nilsson, fru Sundström, t.f. tillsyningsmannen och
diakonissan.
§1.
Protokollet för den 31 maj 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för juli månad föredrogos och godkändes.
§3.
Beslöt styrelsen att Lovisa Lindfors skulle intagas å fattiggården.
§4.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 90:- kronor.
§5.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under juni, slutande å kr. 144:55.
§6.
Diakonissans rapport över juni månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§7.
Anmälde vaktmästaren att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 11 juni: Hustru Maria Hedin-Bäcklin med 6 barn
den 14 juni: Herman Patomella
den 23 juni: Lilly Kjellgren med ett barn
samt att följande utgått, nämligen
den 2 juni:
Kristina Matilda Larsson (till anstalten Hälsan)
den 4 juni:
Erik Jonsson
den 6 juni:
Agnes Sundqvist med 2 barn
den 18 juni: Herman Patomella (hemsänd till Pajala).

§8.
Beslöt styrelsen göra det uttalandet att styrelsen av princip ej betalade mer än 15 kronor i månaden i
fosterbarnsarvode och finge endast i undantagsfall högre belopp utbetalas för varje fosterbarn.
§9.
På därom gjorda framställningar beviljades följande personer förhöjning räknat från den 1/7 1917 i till
dem utgående fosterbarnsarvoden, nämligen
Fredrika Åström, Luleå, från 10 till 15 kronor per månad för Fredrik William Jansson;
H.P.Sellberg, Smedsbyn, från 100 till 125 kronor per år för Helge Emanuel Nilsson;
Nils Hansson, Gammelstad, från 12 till 15 kronor per månad för Ebba Johanna Snabb;
Olof Rosén, Antnäs, från 150 till 180 kronor per år för Ingeborg Lundström.
§10.
Beslöt styrelsen avslå framställningar från P.A.Gustafsson, Öhn, Gammelstad, och N.P.Olsson, Norra
Sunderbyn, angående förhöjning av fosterbarnsarvode till Axel Georg Johansson och Gerda Brita
Amynta Engfors.
§11.
En framställning från Gustaf Larsson att bliva intagen å vanföreanstalt avslogs och beslöt styrelsen i
samband härmed att Larsson skulle intagas å fattiggården.
§12.
En framställning från Judit Carlsson angående ansvarsförbindelse för sanatorievård bordlades.
§13.
Boutredningsmannen i Eva Boströms sterbhus, G.A.Jansson, Åbyn, Brännfors, hade i skrivelse till
styrelsen anhållit om uppgift å styrelsens fordran i boet och hade sekreteraren i skrivelse den 28/6 1917
uppgivit att sterbhusets skuld till fattigvårdsstyrelsen vore 365 kronor samt anhållit om avskrift av
bouppteckningen för att styrelsen skulle sättas i tillfälle att, om så anses lämpligt, bevaka sin rätt i boet.
Åtgärden godkändes.
§14.
Till handlingarna lades en skrivelse från Svenska Fattigvårdsförbundet, varav inhämtades, att det icke
var möjligt att detta år sända någon matlagnings- och hushållskonsulent till Luleå, enär förutsättningen
var, att ett antal andra kommuner inom länet även önskade besök.
§15.
Till handlingarna lades en skrivelse från Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning, däri
meddelades och styrktes med läkarebetyg, att därstädes intagne schaktmästaren Alexander Johansson
för närvarande ej kunde förflyttas till hemorten.
§16.
Till handlingarna lades:
Konungens Befallningshavandes i Kopparbergs län utslag i fattigvårdsmål rörande Axel Leander
Nilsson samt
Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Elin Blomqvist, Ida
Wikholm, Alexander Johansson, Gustaf Holger Karlsson, Olivia Maria Liljedahl och Hedvig Elisabet
av Klercker.
§17.
Åt sekreteraren uppdrogs att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Maria Johanna Littner och Karl
Oskar Bergström.
§18.
Biföll styrelsen en begäran av Anna Lovisa Olofsson att få utgå från fattiggården.

§19.
Beslöt styrelsen inköpa 100 ex. ’Dyrtidsrecept’ till ett pris av 3:- kronor till utdelning bland
understödstagarne.
§20.
Föredrogs och godkändes 2:dra kvartalets utackorderingslista, slutande å ett belopp av kronor 2326:25.
§21.
Biföll styrelsen en framställning från Maria Elisabet Lindvall att få utgå från fattiggården för att bosätta
sig i Gammelstad och beslöt styrelsen därjämte, att bevilja henne ett understöd av 20:- kronor pr månad.
§22.
Beslöt styrelsen bifalla en framställning från Charlotta Augusta Ström att bliva intagen å fattiggården
och beslöts vidare debitera henne med 250 kronor pr år för vård och underhåll, därest hennes tillgångar
så medgåvo.
§23.
På därom gjord framställning beviljades arb. C.V.Jansson ett understöd å kr. 25:- för juli månad 1917.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeras
Axel Nilsson
J.Lindgren.”
Protokoll juli 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 juli 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Sjöstedt, Thurfjell och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 4 och 11 sistlidne juni.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för den 14 nästlidne maj för kännedom beträffande i § 4 av protokollet förtecknade ärende
ang. fastställelse av reglemente för Luleå stads byggnadskontor och instruktion för dess tjänstemän.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för verkställighet överlämnat från magistraten inkommen
avskrift av Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 april 1917 ang. tillstånd för staden Luleå att avhända sig
viss donationsjord.
Sedan antecknats, att Kungl. Maj:t förklarat att hinder från kronans sida icke möter för staden att för
anordnande av ett bostadsområde för personalen vid järnvägsverkstaden vid Notviken till Statens
Järnvägar på vissa angivna villkor upplåta mark av utom stadsplanen belägna vretarna n:ris 686, 687,
688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 707 och 738 ävensom att utbyta 6615 kvadratmeter av vreten n:ris
418-420 mot lika stor areal av en Lina Linder tillhörig vret n:r 447, beslutade nämnden vid föredragning
av ärendet att i skrivelse till Statens Järnvägar anhålla om besked, vilken del av det upplåtna
egnahemsområdet järnvägen önskar att i första hand få sig upplåtet.

§4.
Sedan drätselkammaren med överlämnande av utdrag av dess protokoll för den 7 augusti 1916, § 10, i
skrivelse hos hamndirektionen anhållit, att direktionen ville medgiva kammaren att anordna en kolgård,
20 x 20 meter i fyrkant och 3 meter hög, å södra delen av Pontuskajen, föredrogs nu från
hamndirektionen inkommet utdrag av dess protokoll för den 16 september 1916, däri direktionen lämna
bifall till drätselkammarens hemställan och uppdraget åt hamnmästaren att bestämma platsen för berörda
kolgård.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att, sedan området blivit
fastställt, inrita detsamma å karta.
§5.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 4 sistslidne juni, § 3, beslutat att av det till kammarens
förfogande ställda anslaget å 1000 kronor bevilja bl.a. fru Hanna Tjelldén ett lån å 2300 kronor för
inredande av en lägenhet om ett rum och kök å vinden i fastigheten n:r 5 i kvarteret Staren, anmälde nu
i skrivelse t.f. stadskamreraren, att fru Tjelldén meddelat, att hon icke är i tillfälle mottaga det erbjudna
lånet av anledning att den ifrågavarande inredningen visat sig praktiskt outförbar.
Efter anteckning härav lades skrivelsen till handlingen.
§6.
Olof Wallin, som erhållit byggnadsnämndens tillstånd till och för närvarande håller på att uppföra en
fastighet å tomten n:r 3 i kvarteret Hästen, innehållande 2 lägenheter om 1 rum med kök och 2 lägenheter
om enkelrum, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om ett lån av 2300 kronor för inredningen
av ena lägenheten om 1 rum och kök, vilken lägenhet i händelse av bifall härtill ställes till stadens
disposition, tills lånet blivit betalt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla ansökningen på förut bestämder grunder.
§7.
Till byggnadskontoret remitterades
1) G. & J.Edbergs i skrivelse till drätselkammaren gjorda anhållan om insättning dels av ett
värmeelement i stadshotellets portierloge dels av en täljstenskamin i hotellvärdens våning;
2) Statens Järnvägars anhållan om ett få köpa mark för omläggning av järnvägslinjen vid Kallkällan;
3) Av arbetare gjord framställning om erhållande av samma timpenning, som utgår till arbete vid
hamnen.
§8.
Sedan Wiktor Wiberg, enligt egen uppgift ägare av fastigheten n:r 3 i kvarteret Simpan, i skrivelse till
drätselkammaren anhållit, att vattenledningen till fastigheten måtte ställas i ordning, sedan den av staden
blivit avstängd och tillfrusit, meddelade byggnadschefen vid föredragning av ärendet att vattenledningen
i fråga tinat upp av sig själv, varför fastigheten icke saknade vatten.
Nämnden beslutade vidare på förekommen anledning att den fordran av kr. 1:50, som staden har hos
föregående ägares sterbhus skall av stadskassören uttagas av sterbhuset, icke av förenämnda Wiberg.
§9.
Beslutade nämnden att sedan arrendatorn genom sitt ombud F.V.Granlund, Edefors, Harads, gjort
anmärkning att förutvarande arrendatorn icke utfört 6 famnar obodd not och att kolken för övrigt är i
dåligt stånd, i det att enkla telar finnas, där det skall vara dubbla sådana m.m., att tillskriva förutvarande
arrendatorn med anmodan att fullgöra sina skyldigheter i föreliggande avseende.
§10.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 4 sistlidne juni, § 19, beslutit att meddela
hamndirektionen, att kontrollen vid uppförande av hamnförvaltningsbyggnaden kan utövas av
byggnadskontoret samt att kammaren avsåg att framdeles överenskomma med hamndirektionen om den
ersättning som bör utgå för arbetet, hade hamndirektionen medelst utdrag av dess protokoll den 12
sistlidne juni, § 15, meddelat, att direktionen beslutat att hemställa hos drätselkammaren att kontrollen
vid ovansagda byggnadsföretag omedelbart måtte övertagas av byggnadskontoret; dock förklarade

hamndirektionen sig icke kunna godtaga, att särskild ersättning härför utgår till staden, synnerligast som
hamnen betalar en icke oväsentlig del av avlöningen till vissa å byggnadskontoret anställda tjänstemän.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att omedelbart
påbörja utövandet av kontrollen över byggnadsföretaget i fråga; och skulle frågan om ersättning för
kontrollen sedermera underställas stadsfullmäktiges avgörande.
§11.
Magistraten hade sedan vid stadsfullmäktiges den 21 sistlidne juni hållna sammanträde
stadsfullmäktigen D.Andersson anmärkt, att af fullmäktige den 22 sistlidne februari, § 15, fattade beslut
beträffande uppsättande av stängsel vid vissa områden å Notviken ännu icke bragts till verkställighet, i
skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren omedelbart ville vidtaga åtgärder för att
ifrågavarande stängsel skyndsammast möjligt måtte uppsättas; och anhöll magistraten om upplysning,
av vilken anledning stadsfullmäktige förenämnda beslut ännu icke verkställts.
Vid föredragning av ärendet anmälde byggnadschefen att, sedan armén numera borttagit av den på sin
tid uppsatta stängsel utefter Gäddviksvägen, uppsättandet av det utav stadsfullmäktige beslutade
stängsel icke skulle göra någon nytta, med mindre än att det av armén borttagna stängslet återuppföras.
Efter anteckning vidare att den av armén borttagna stängselsträckan utgjorde 325 meter och att ett
återuppförande av detsamma skulle draga en kostnad av c:a 600 kronor, vartill drätselkammaren saknade
medel, beslutade nämnden att meddela magistraten, att drätselkammaren med hänsyn härtill och till, vad
byggnadschefen anfört, anser, att stadsfullmäktiges ifrågavarande beslut på grund av den av armén nu
vidtagna åtgärd f.n. icke bör utföras.
§12.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknade ärende, beslutade nämnden, att
frågan om utstängande från stadens mark av Neder-Luleå socken tillhöriga kokreatur skulle i sin helhet
remitteras till byggnadskontoret för yttrande och förslag.
§13.
Sedan vagnkarlen Ludvig Sandström företett skriftligt medgivande från fröken M.Åkerström att från
hennes sida intet hinder möter för honom att arrendera staden tillhöriga del av tomt n:r 3 i kvarteret
Pelikan, beslutade nämnden att med frångående av sitt beslut den 4 sistlidne juni, § 18, godkänna
vidtagen åtgärd att till Sandström utarrendera området ifråga, innehållande 54 kvm, på ett år mot en
arrendeavgift av 3 kronor.
§14.
Föredrogs dels protokoll, fört vid arrendeauktion den 29 sistlidne juni rörande höslottern å staden
tillhöriga delar av egendomarne Erikslund och Hagalund dels ett efter auktionen under hand inkommet
anbud, avgivet av J.L.Edlund m.fl.
Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att avslå samtliga ingivna anbud såsom varande för låga;
och skulle ny auktion utlysas på tid, som ordföranden och stadskamreraren gemensamt skulle bestämma.
§15.
Beslutade nämnden på tillstyrkan av byggnadschefen att till N.P.Almqvist utarrendera ett område vid
s.k. Löfskatan till potatisland för ett år i sänder mot en avgift av 5 kronor pr år.
§16.
Sedan källarmästarne G. & J.Edberg anhållit att få flytta den i stadshusets trädgård stående
musikpaviljong upp på terassen, hade byggnadskontoret i avgivet yttrande föreslagit, att
drätselkammaren ville tillsvidare lämna bifall till deras begäran, med förbehåll, att de på tillsägelse
borttaga densamma.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden lämna bifall till framställningen på av
byggnadskontoret angivna villkor.
§17.

Olof Wallin hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få vattenledning indragen i den byggnad,
han håller på att uppföra å tomt n:r 3 i kvarteret Hästen.
Sedan byggnadskontoret i infordrat yttrande meddelat att i Parkgatan förbi tomten ej finnes vatten- och
avloppsledning och att rör f.n. äro så gott som omöjliga att anskaffa, beslutade nämnden i anslutning till
vad byggnadskontoret föreslagit, att hemställa hos stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta att en
provisorisk vattenledning, med anslutning till byggnaden såsom väggutkastare, måtte få utföras för en
beräknad kostnad av 400 kronor.
§18.
Linjedirektören vid Kungl. Telegrafverkets VII linjedistrikt hade i skrivelse till drätselkammaren
anhållit om tillstånd att under innevarande år få nedlägga kabelblock och kablar samt anordna
kabelbrunnar i följande av stadens gator,
Stationsgatan: Kabelblock från Nygatan till Hermelinsgatan; kabel under plåtrännor från
Hermelinsgatan till Prästgatan; 5 st kabelbrunnar enligt bilagd kartskiss.
Prästgatan: Kabel under plåtrännor från Stationsgatan till Lotsgatan.
Lotsgatan: Kabel under plåtrännor från Prästgatan till bron över järnvägen.
I avgivet yttrande över framställningen hade byggnadskontoret med framhållande av fördelen för staden
att så många ledningar som möjligt nedläggas i jorden tillstyrkt framställningen mot följande villkor
att ledningarna nedläggas efter överenskommelse med byggnadskontoret;
att grävning och reparationer av gatorna för ledningarnas nedläggning utföres genom byggnadskontoret
på telegrafverkets bekostnad;
att en karta över ledningarna med utsatta mått efter ledningarnes nedläggning överlämnas till
byggnadskontoret, samt
att telegrafverket tillförbinder sig att bekosta ändringar tillfölje eventuella förändringar av gatornas läge
eller dylikt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna telegrafverkets framställning till
stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma på av byggnadskontoret föreslagna villkor.
§19.
I enlighet med drätselkammaren erhållet uppdrag hade byggnadschefen och herr Sjöstedt föreslagit att
såsom första åtgärd för minskningen av strömförbrukningen måtte få vidtagas ett utbyte av nuvarande
båglampsbelysning mot sådan med 1/2 watts lampor om 400 nlj:s styrka, varigenom skulle vinnas en
besparing av dels c:a 16 kw dels en trådkvantitet av c:a 12000 meter.
Med bifall härtill beslutade nämnden vidare att bemyndiga elektricitetsverket att inköpa för ändamålet
erforderliga c:a 60 st armaturer, 30 st av Kandemtyp från Bröderna Olsson á 21:50 pr st och 30 st n:r
5675 från Allmänna Svenska á 6:50 pr st.
§20.
Sedan byggnadschefen under hand infordrat anbud å metalltrådslampor och 1/2 wattslampor för
elektricitetsverkets behov, beslutade nämnden på förslag av byggnadschefen att antaga det av Elektriska
aktiebolaget Siemens-Schukert lämnade anbudet å 1000 st vanliga lampor och 300 st 1/2 wattslampor.
§21.
Byggnadschefen hade med anmälan att bergmästaren Trysén innehar fasta på 34,28 ar av vreten n:r 722
å Mjölkudden och att eftersom stämning icke uttagits, donationsjordslösen för vretdelen icke är erlagd,
föreslagit att, som Trysén aldrig odlat eller på något sätt nedlagt någon kostnad på vretdelen, staden
måtte genom process söka återvinna densamma.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med framhållande av att de handlingar i saken, som
Trysén företetts för stadsingenjören, icke tillerkände honom någon äganderätt till vretdelen i fråga, i
skrivelse till bergmästare Trysén hemställa, att han ville till drätselkammaren inkomma med sådant
erbjudande till uppgörelse i saken, att kammaren kunde antaga detsamma.
§22.
Beviljade brandchefen U.Ullman semester under 4 veckor f.o.m. den 4 innevarande juli.

§23.
Uppdrogs till byggnadskontoret att så snart ärendet bleve av magistraten expedierat till drätselkammaren
upprätta förslag till kontrakt med Råneå elektriska kvarnaktiebolag ang. strömleverans.
§24.
Beslutade nämnden att till förhindrande av att å parkområdet å Gültzauudden träd och buskar skadas
medelst kvisttagning eller avbrytning av buskar och träd, uppdraga till byggnadskontoret att uppsätta
taflor, upptagande förbud mot dylik vandalisering av parken i fråga.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 juli 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Sjöstedt, Nilsson och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Byggnadschefen hade inlämnat arbetsbeskrivning å reparations- m.fl. arbeten i stadens husbyggnader,
vilka borde utföras under innevarande år, jämte tablå över inkomna 7 st anbud å utförande av i
arbetsbeskrivningen upptagna arbeten.
Härefter föredrogs protokoll, fört vid öppnande av de förenämnda anbuden.
Vid prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga följande av dessa:
beträffande Vipan n:1:
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen punkt 1 upptagna snickeriarbeten å kr. 135:-;
Beträffande Örnen n:r 7:
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 3, 4, 5, 6 och 7, upptagna snickeriarbeten, Kr.
210:-;
A.Elfgrens anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 5 och 8, upptagna målningsarbeten, Kr. 65:-;
Beträffande Göken n:r 411;
A.Elfgrens anbud å i arbetsbeskrivningen, punkt 10, upptaget måleriarbete, Kr. 60:-;
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkt 11, upptaget arbete, Kr. 14:-;
beträffande Kråkan n:r 435;
Nya Bleck- och Plåtslageriets anbud å i arbetsbeskrivningen, punkt 12, upptaget arbete, Kr. 19:-;
beträffande Saluhallen:
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 13 och 14, upptagna snickeriarbeten, Kr. 350:-;
A.Elfgrens anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 13 och 14, upptagna målningsarbeten, Kr. 20:-;
beträffande Kycklingen n:r 361:
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 16 och 17 upptagna arbeten, Kr. 95:-;
beträffande Bocken n:r 1;
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 21-30, upptagna snickeriarbeten, Kr. 515:-;
beträffande Kalkonen n:r 5;
J.Johanssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 34-61, upptagna snickeriarbeten, Kr. 887:-;
Osk.Olssons anbud å i arbetsbeskrivningen, punkterna 34-63, upptagna målningsarbeten, Kr. 1066:53;
Nya Bleck- och Plåtslageriets anbud å i arbetsbeskrivningen punkterna 34-39 och 57, Kr. 1027:-;
beträffande fastigheterna n:ris 103 och 104:
Nya Bleck- och Plåtslageriets anbud å i arbetsbeskrivningen upptaget arbete, Kr. 18:-;
Beträffande boställshuset, n:r 3 Strutsen:
Nya Bleck- och Plåtslageriets anbud å i arbetsbeskrivningen upptaget arbete, Kr. 5:-.

Nämnden beslutade vidare
att avslå övriga inkomna anbud;
att nya anbud skulle infordras beträffande i arbetsbeskrivningen punkt 2 upptagna målningsarbeten i
fastigheten n:r 1 Vipan, vilka anbud skulle upptaga bättring av målningen i st.f. fullständig målning; och
skulle anbuden prövas av byggnadschefen och stadskamreraren;
att i punkt 14 av arbetsbeskrivningen upptaget arbete med inredning av evakueringstrummor i Saluhallen
skall betalas av Luleå stads livsmedelsnämnd;
att i punkt 15 av arbetsbeskrivningen upptaget arbete med rengöring och målning av Saluhallens tak
skall uppskjutas; dock skall nödig bättring av taket utföras av byggnadskontoret och kostnaden för
arbetet anmälas till drätselkammaren;
att i punkterna 18 och 19 av arbetsbeskrivningen upptagna arbeten i Pontusudden n:r 53 skola anstå samt
att den i punkt 20 upptagna spisen skall utbytas genom byggnadskontorets försorg;
att nya anbud skola infordras beträffande i punkterna 21-29 av arbetsbeskrivningen upptagna
målningsarbeten i fastigheten n:r 1 Bocken, varvid oljemålning 2 gånger skall utbytas mot oljemålning
med strykning en gång; och skulle anbuden prövas av byggnadschefen och stadskamreraren;
att de i punkterna 66 och 67 av arbetsbeskrivningen upptagna arbeten i karantänsstallarne skola
uppskjutas och upptagas i förslaget till nästkommande års stat, sedan byggnadskontoret verkställt
utredning i vad mån nu i arbetsbeskrifningen upptagna arbeten äro av verkligt behov påkallade.
§2.
K.A.Forsén, Vargbacken, Axel Strand och P.Flodin i Luleå hade var för sig i skrivelse till
drätselkammaren anhållit att få arrendera strandlägenhet mellan det av H. & F.Backteman arrenderade
verkstadsområdet och det till Robertsviks ångsåg upplåtna området jämte tillhörande vattenområde,
samtliga för cirkelsågdrift och upplag av virke och ved.
I infordrat yttrande hade byggnadskontoret avstyrkt upplåtelsen av strandlägenheten som enligt gammalt
som varit använd som badplats och utgör en av de platser, där befolkningen med magistratens tillstånd
kan få bada i öppna sjön.
Skulle emellertid drätselkammaren icke desto mindre vilja utarrendera platsen, som i vidd innehåller c:a
4300 kvm föreslog byggnadskontoret att arrendeavgiften måtte sättas till 300 kronor pr år utom plats för
bommar, för vilka tillstånd och hyra torde utverkas av och erläggas till hamnen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på av byggnadskontoret anförda skäl, och då staden
tillika borde kunna för egen del förfoga över en strandlägenhet med lämplig bomplats, avslå resp.
framställningar.
§3.
AB Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att i fönstret till förrummet
i den av banken i stadshuset förhyrda banklokalen för anbringa en dörr, varigenom möjlighet vunnes att
underrödja olägenheten av gemensam ingång till banklokalen och stadshotellet; och förband sig banken,
vid eventuel avflyttning från lokalen, återställa fönstret i sitt nuvarande skick.
Sedan byggnadskontoret i avgivet yttrande tillstyrkt bankens framställning med det ytterligare villkor,
att banken själv uppgör med hyresgästen i vindslägenheten om 2 rum och kök i nordöstra delen av
stadshuset, vilken innehar källaren under lokalen, om ersättning för det fönster, han genom den
eventuella ändringen förlorar, beslutade drätselkammaren att med överlämnande av ärendet till
stadsfullmäktige tillstyrka bifall till bankens framställning, trots att byggnadens fasad otvivelaktigt
kommer att undergå någon försämring i utseendet genom den föreslagna ändringen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 juli 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hortlander, Hjelm och Nordin äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 12 juni 1917 upplästes och justerades.
§2.
Godkände Direktionen de åtgärder, som vidtagits för afgifvande af förklaring i anledning af revisorernas
anmärkningar mot 1916 års räkenskaper.
§3.
K.G.Åkerlunds Eftr. hade hos Hamndirektionen anhållit om bland annat bomplats för timmer nedanför
Tjärhofsgatan i viken öster om kallbadhuset. Hamnmästaren, hvilkens yttrande i anledning häraf
infordrats, hade anfört att det område, som i framställningen afsåges, sedan fjolåret tagits i anspråk för
proppsupplag, därtill enligt uppgift uthyrt af Drätselkammaren. På grund häraf, och då för öfrigt timmer
och andra stränderna osnyggande upplag icke borde få komma till stånd å sådana platser, som man med
afsevärda kostnader sökt göra tilltalande för stadens innebyggare, hade Hamnmästaren hemställt om
afslag på framställningen.
Efter föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att afslå framställningen på de skäl, som af
Hamnmästaren anförts.
§4.
Föredrogs utdrag af Magistratens i Luleå protokoll angående polismans skydd och befogenhet för
Hamnservisen Carl Friberg, Hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk och Hamnbetjänten Reinhold
Jansson vid tillsyn å efterlevnaden af gällande utförselförbud för lifsmedel m.m. under seglationen
innevarande år hvarefter detsamma lades till handlingarna.
§5.
P.Flodin hade anhållit att på tjugo år få förhyra det område å Pontuskajen han för närvarande enligt
Hamndirektionens medgifvande disponerade, och att där få uppföra vissa byggnader, eller, därest detta
icke kunde bifallas att på ofvannämnda tid få åt sig upplåtet området mellan H & T Backtemans
mekaniska verkstad och Robertsviks ångsåg.
Hamnmästaren hade i infordrat yttrande anfört att det icke kunde anses lämpligt att det område Flodin
f.n. tillfälligtvis å Pontusudden innehade upplätes på längre tid och ej heller att byggnader där uppfördes.
Det område Flodin alternativt önskade att få åt sig upplåtit låge utom hamnplanen och disponerades af
Drätselkammaren. Skulle emellertid denna anse lämpligt uthyra området, hade Hamnmästaren hemställt
att Hamndirektionen måtte förklara sig icke hafva något att erinra mot en sådan upplåtelse.
Vid föredragning af ärendet beslöt Hamndirektionen att afslå framställningen i hvad den afsåge
upplåtelse af området å Pontuskajen.
Hamndirektionen beslöt vidare att göra det uttalandet, att Direktionen icke hade något att erinra mot en
upplåtelse af upplagsplats åt Flodin å det af denne alternativt föreslagna området, därest sådan upplåtelse
eljest kunde varda Flodin beviljat.
§6.
I.L.Jakobsson mfl. Anställda å stadens mudderverk samt eldaren å ångfärjan John Lindquist hade, med
hänsyn till rådande dyra lefnadskostnader, anhållit att till dem utgående aflöning måtte från och med 1
juni 1917 höjas till 165 kronor för månad.
Hamnmästaren hade i begärt yttrande anfört att sedan Hamndirektionen beslutat om höjning af
timpenningen för grofarbetare i hamnens tjänst till 60 öre för timme, ersättning till en sådan arbetare
uppginge till 150 kronor.
Mudderverkets besättning torde i aflöningshänseende närmast böra jämställas med grofarbetare.
Visserligen vore enhvar af dem anställd mot af Stadsfullmäktige bestämd månadslön men då
befattningarna på intet sätt kunde betraktas som ordinarie, hvarken med hänsyn till anställningsvillkor

eller till anställningstid, torde innehafvarna böra hänföras till dagsverkare och böra aflönas såsom
sådana. Då lönerna för framtiden komme att blifva beroende af gällande timpenning hade
Hamnmästaren hemställt att besättningen å mudderverket finge från och med 1 juli anställas mot
timpenning samt att lönen åt dessa under tiden därförut under året måtte höjas til 150 kr. för månad.
Därjämte hade han hemställt att aflöningen till eldarne å ångfärjan och bogserångaren måtte från den 1
juli höjas till 135 kronor för månad, hvilket f.n. vore normallön för eldare å bogserångare, värdet af kost
däri inbegripet.
Vid föredragning häraf beslöt Hamndirektionen, att då det visat sig omöjligt att, med de aflöningar, som
förut utgått till ofvannämnda befattningshafvare, i tjänst anskaffa eller kvarhålla dugligt folk för driftens
behöriga upprätthållande, från och med den 1 juni 1917 dels anställa besättningen å mudderverket mot
timpenning dels ock höja aflöningen åt eldarne å färjan och bogserångaren på sätt Hamnmästaren
föreslagit dock endast till dess Stadsfullmäktige hunnit beslut i denna sak. Därest Stadsfullmäktige
beslutade att medgifva framtida tillämpning af denna förändring i aflöningssättet och att medgifva
löneförhöjning för eldarne å färjan och bogserångaren beslöt Hamndirektionen att hos Fullmäktige för
innevarande år begära ett anslag för ändamålet af 1220 kronor. Protokollet justerades i denna del
omedelbart.
§7.
N.Oskar Åström hade anhållit att hans aflöning som tillförordnad muddermästare måtte höjas till sådant
belopp att den motsvarande den dagaflöning han uppbure under den tid han icke uppehölle befattningen
som muddermästare eller 7 kronor pr dag.
Hamnmästaren hade i infordrat yttrande anfört att Åström, som varit anställd i hamnens tjänst i elfva år,
hvarunder han de senare åren uppehållit muddermästarebefattningen, därunder åtnjutit aflöning dels i
form av timpenning dels i form af månadslön. Under den tid mudderverket varit upplagt hade han varit
anställd som fackarbetare, därvid han senast åtnjutit en timpenning af 70 öre. Hamnmästaren hade under
påpekande af hvad han anfört beträffande det under nästföregående § antecknade ärende hemställt att
Åström finge från och med 1 juli 1917 anställas mot en timpenning af 70 öre samt att hans aflöning för
juni månad måtte höjas till 175 kronor.
Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att från och med 1 juni 1917 anställa Åström mot
timpenning dock endast till dess Stadsfullmäktige beslutat i anledning af Hamndirektionens under § 6
här ofvan antecknade beslut angående förändring i sättet för aflöning af mudderverkets personal.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna Kngl. Lotsstyrelsens resolution å Hamndirektionens ansökan att
få anordna fyrbelysning och utpricka farleden vid Finnklipporna och Altappen.
§9.
Tullkammaren hade anhållit att för kontrollvägning af fartygsproviant få disponera sydöstra delen af
varuskjulet å hamnpiren.
Då Hamndirektionen på framställning af Tullkammaren anordnat tre rum i varuskjulet å Hamnpiren,
hvaraf det ena rummet enligt Tullkammarens egen uppgift varit afsett för kontrollvägning af de för
fartygen bestämda lifsmedelsransonerna, beslöt Hamndirektionen att lämna framställningen utan
afseende.
§10.
Till Hamnmästaren remitterades en framställning från Israel Nordin att få arrendera vattenområde
utanför nuvarande Luleå Verkstäder.
§11.
Med bifall till en af Byggmästaren C.A.Flemström gjord framställning beslöt Hamndirektionen att
medgifva honom tillstånd att för upplag af sand och grus disponera ett område om cirka 60 kvm. invid
järnvägsspåret vid södra båthamnen.
§12.
Till Hamnmästaren remitterades en framställning från J.A.Sandström om sjukhjälp.

§13.
Beslöt Hamndirektionen på därom gjord framställning att kostnadsfritt ställa bogserångaren Balder till
Luleå Segelsällskaprs förfogande vid kappsegling planerad att afhållas den 29 juli.
§14.
En framställning från John Landström att förskottsvis få bekomma af honom sökt lönetillägg,
remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§15.
Hamnmästaren hade, under påpekande att det vållat trafikanterna svårigheter att vid användandet af
stora lyftkranen anskaffa erforderliga slingor, hemställt att Hamndirektionen måtte besluta att inköpa 2
st 10 meter slingor af 1” kätting och 2 stycken 8 meters af 7/8” kätting för ett pris af 615 kronor.
Afgiften före uthyrning hade Hamndirektionen föreslagit skola utgå med 10 % af den enligt särskild
taxa för kranen utgående hyran för timme.
Efter föredragning beslutade Hamndirektionen att bifalla hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit och
lämnades honom i uppdrag att anskaffa de erforderliga slingorna.
§16.
Beslöt Hamndirektionen att ej till pröfning upptaga en från ’samtliga arbetare vid Luleå hamn’
inkommen framställning om förhöjning af timpenningen, enär denna framställning icke vore af någon
person underskrifven.
§17.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen återremitterat dess framställning om ett anslag af 13004 kr.
94 öre för gäldande af 1915 års arbeten för södra hamnplanens ordnande för utredning huruvida anslag
för samma endamål icke redan förut beviljats.
I hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad Hamnmästaren och sekreteraren i infordrat yttrande
föreslagit beslöt Hamndirektionen att till Stadsfullmäktige aflåta följande yttrande.
’Till Stadsfullmäktige i Luleå.
Sedan det för Hamndirektionen under år 1915 anmälts att årets anslag till södra hamnens ordnande
öfverskridits med omkring 8350 kronor och att efter förfrågan Stadsingeniören i december samma år
denne meddelat att omkring 13600 kronor återstode olikviderade för nämnda arbete, begärde
Direktionen hos Stadsfullmäktige den 7 december 1915 ett tillägg till 1915 års anslag å 22000 kronor.
Framställningen bifölls af Stadsfullmäktige den 11 mars 1916.
Räkning inkom till Hamndirektionen den 12 december 1916 från Luleå stads gatuarbeten för arbeten,
som utförts under år 1915 vid hamnplanens ordnande. Direktionen fann emellertid att räkningen icke
utan en grundligare granskning kunde likvideras, hvarföre dess utanordnande under året icke medhanns.
Enär Stadsfullmäktige beviljat anslaget under år 1916 och Direktionen vid statens uppgörande i oktober
detta år var af den tanken att räkningarna under år 1916 skulle kunna likvideras, har Direktionen icke
ansett nödigt att balansera beloppet till staten för år 1917, hvarföre Direktionen ansett sig böra ånyo hos
Stadsfullmäktige begära anslag för ändamålet.’
§18.
Hamnmästarens kassarapport för juni månad föredrogs och lades till handlingarna med godkännande.
§19.
På förslag af Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att inköpa en dykardräkt och uppdrogs åt
Hamnmästaren att anskaffa densamma.
§20.
Sedan Kngl. Lotsstyrelsens resolution å Hamndirektionens ansökan om ändring och belysning af
farleden förbi Finnklipporna ingått och Kngl. Styrelsen däri bestämt vissa ändringar i fyrkarakteren,
hade Hamnmästaren från Svenska A.Bol.Gasaccumulator infordrat nytt anbud å fyrarna.

I årets stat funnes för ändamålet upptaget ett belopp af 3590:40 men då de nuvarande
anskaffningskostnaderna för de af Lotsstyrelsen bestämda fyrarna enligt af Svenska Aktiebolaget
Gasaccumulator afgifvet anbud uppginge till 6968 kronor beslöt Hamndirektionen på förslag av
Hamnmästaren att, med antagande af det af nyssnämnda bolaget afgifna anbudet, ingå till
Stadsfullmäktige med begäran om ett tilläggsanslag för nämnda ändamål å kr. 3377:60. Protokollet
förklarades i denna del omedelbart justerat.
§21.
Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen återremitterat Direktionens framställning om anvisande af
en kajbyggnad af trä mellan Hamnpiren och östra båthamnen för uppgörande af kostnadsförslag för
kajens utförande i betong å ett djup af 24 fot alternativt 18 fot hade Direktionen uppdragit åt
Baningeniören Ludvig Hjelm att upprätta program för och låta verkställa borrningar till utrönade af
bottenbeskaffenheten å platsen för den tilltänkta kajbyggnaden.
Hjelm hade inkommit med borrningsprotokoll äfvensom profilritning å bottnen vid denna plats.
Med återkallande af sitt den 8 maj 1917 fattade beslut angående införskaffande af ritningar och
kostnadsförslag för byggnadsföretaget beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt Baningeniören Hjelm att
uppgöra sådana ritningar och kostnadsförslag.
§22.
Beslöts att tillskrifva Statens Industrikommission om att för Hamnens räkning få inköpa två fat
maskinolja.
§23.
Enligt anmodan hade vice konsuln Thorsten Åkerström i Kalix offererat torrfurutimmer till ett pris af
42 öre för kubikfot fritt Luleå dock under förutsättning att minst 5000 timmer köptes.
Visserligen öfverstege det offererade minimipartiet förefintligt behof af torrfurutimmer men då priset å
andra sidan vore så billigt, att detsamma väsentligt understege gällande vedpriser, hvarför, om så skulle
erfordras, den obehövliga virkesmängden, sedan den på lämpligt sätt försågats, skulle kunna försäljas
som ved beslöt Hamndirektionen att från Åkerström inköpa 5000 stycken torrfurutimmer till ett pris af
42 öre per kubikfot fritt lefvereradt i Luleå senast i September månad detta år.
Vidare beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige begära ett anslag å 5000 kronor för ändamålet.
§24.
Beviljades Hamnmästaren ledighet under tiden från och med den 16 till och med den 21 juli 1917.
§25.
Utanordnades diverse räkningar.
§26.
Kontrollanten vid Hamnförvaltningsbyggnaden hade anmält att brandmursgrunden för uthuset å
tomterna Nr. 5 och 6 i kvarteret Ripan delvis vore belägen å tomten för Hamnförvaltningsbyggnaden
och att den således låge i vägen för denna byggnads brandmur mot denna tomt hvarföre den måste
nedtagas och uthuset uppstöttas tills den nya brandmuren bleve färdig.
Vid föredragning beslöt Hamndirektionen uppdraga åt byggnadsutskottet att låta utföra det arbete, som
i anledning häraf erfordrades, och skulle kostnaden för detta arbete, hvilket enligt kontrollantens uppgift
orsakats genom felutsättning af stadsingeniören, hvarför ägaren till uthusbyggnaden icke kunde göras
ansvarig för kostnaden, utkräfvas af Drätselkammaren.
§27.
Byggnadskontoret hade anmält att, enär tomten Nr. 4 ofvanför blivande Hamnförvaltningsbyggnaden
enligt fastställd stadsplan måste fyllas upp så att den lutade mot Sandviksgatan den stödjemur som
visades af Arkitekten Wikbergs ritningar bleve för låg och för svag.
I anledning häraf hade byggnadskontoret uppgjort ett nytt förslag till stödjemur hvarå ritning bifogades
hvarjämte byggnadskontoret föreslagit att en 15 cm. afloppsledning skulle dragas genom uthuset till en
afloppsbrunn å tomt Nr. 4 för dränering af denna tomt tills vidare.

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen låta utföra de af Byggnadskontoret sålunda föreslagna
arbetena.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 14/8 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 18 juli 1917.
Närvarande: Herrar Sundberg, Lindqvist, Nilsson och Lantz.
§1.
Föredrogos och godkändes nämndens protokoll för den 11 och 18 sistlidne juni.
§2.
Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 sistlidne juni, § 39, ang. beslut att för
lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor anslå ett belopp av 20000 kronor att anskaffas genom
uttaxering ävensom att uppdraga åt drätselkammaren att göra underdånig ansökan om ett bidrag å 60000
kronor av det utav riksdagen för ändamålet anvisade anslag, beslutade drätselkammaren
att lämna Luleå stads livsmedelsnämnd i uppdrag att handhava förvaltningen av de dyrtidsmedel, som
kan komma att av Kungl. Maj:t beviljas; samt
att överlämna granskningen av sagda medel till de revisorer, som tillsättas av stadsfullmäktige för
granskning av stadens förvaltning och räkenskaper i övrigt.
Drätselkammaren beslutade vidare att omedelbart justera protokollet vad detta ärende beträffar.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 19 juli 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 5 juni 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Biföll nämnden en av folkskolläraren O.Åhrström gjord framställning om tillstånd att få inmontera två
vattenklosetter i fastigheten n:r 6 i kvarteret Strutsen.
§3.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 21 juni 1917, § 41, angående ansvarsfrihet för 1916 års räkenskaper
och förvaltning föredrogs och lades till handlingarna.
§4.

På därom gjord framställning beviljades stadsbarnmorskan Ida Öström tjänstledighet under tre veckor
f.o.m. den 5 augusti 1917.
§5.
Av förekommen anledning beslöt nämnden förständiga gårdsägaren I.J.Wikström att anskaffa kärl för
uppsamling av sopor och avfall i fastigheten n:r 126 i kvarteret Mården.
§6.
Telegrafkommissarien hade i skrivelse till nämnden meddelat, att abonnementsavgiften för
stadssjuksköterskans telefon komme att höjas från 40 till 60 kronor per år f.o.m. den 1 juli 1917, och
beslöt nämnden med godkännande härav underskriva ny abonnementssedel för nämnda telefon.
§7.
Tillsyningsmannens rapport för juni månad föredrogs och lades till handlingarna.
§8.
Beslöt nämnden till allmänna åklagaren överlämna en rapport från tillsyningsmannen angående
anmärkningar vid inspektionen i slaktaren Axel Hultqvists slakteri.
§9.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden…………………………………………………’se bil. A.
Efter föredragning härav beslutade nämnden föranstalta om åtal mot fastighetens ägare, grosshandlaren
E.O.Olsson, för vilket ändamål utdrag av detta protokoll skulle tillställas allmänna åklagaren.
§10.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 14 maj 1917, § 11, angående förhöjning i utgående ersättning för
kosthåll å epidemisjukhuset föredrogs och lades till handlingarna.
§11.
På därom gjord framställning beviljades stadssjuksköterskan Esther Österberg 6 veckors tjänstledighet
f.o.m. den 18 juni 1916 med skyldighet för henne att själv skaffa vikarie.
§12.
Med anledning av de anmärkningar, som gjorts vid inspektion den 29 maj 1917 i firman N.T.Petterssons
efterträdares korvfabrik, beslöt nämnden förelägga innehavaren av firman, slaktaren Karl Axel Abel
Pettersson, att inom en månad efter delfåendet vid vite av 50 kronor hava låtit tvätta tak och väggar i
fabriken ävensom omkläda det där befintliga plåtbeslagna trätråget med ny plåt.
Nämnden beslöt vidare förständiga Pettersson och hålla syltformarna fria från rost samt tillse, att
arbetarnes överkläder hållas i snyggt skick och att ventilering av lokalerna genom fönsters eller dörrars
öppnande icke äger rum med mindre myggnät eller dylikt skydd anbringas till förhindrande af flugors
och andra insekters inträngande i fabrikslokalerna.
§13.
Med anledning av de anmärkningar, som gjorts vid inspektion den 29 maj 1917 i firman Erica Burmans
efterträdares korvfabrik beslöt nämnden förelägga innehavaren av firman, handlande Johna Ludvig
Jonsson, att inom en månad efter delfåendet vid vite av 50 kronor hava låtit uppsnygga rökrummet,
vidtaga åtgärder för avlägsnande därifrån av rök och ånga samt måla där befintliga maskiner och
redskap.
Nämnden beslutade vidare förständiga Jonsson tillse, att smutsiga överdragskläder ej finge användas
under arbetet, att arbetskläder icke finge upphängas å väggarna i arbetsrummet samt att kärl och
maskiner hölles rena och snygga.
§14.

Med anledning av de anmärkningar, som gjorts vid inspektion den 29 maj 1917 i C.O.Backlunds
korvfabrik, beslöt nämnden förelägga Backlund att inom en månad efter delfåendet vid vite av 50 kronor
låta uppmåla kärl, redskap och maskiner samt rengöra och måla väggar, kötthängare och krokar.
Nämnden beslutade vidare förständiga Backlund tillse, att arbetskläder icke upphängas på väggarna i
arbetsrummet.
§15.
Beslutade nämnden, att den vikarierande sjuksköterskan vid epidemisjukhuset skulle förutom bostad
och kostpengar åtnjuta ett arvode, beräknat efter 500 kronor per år.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 26 juli 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 2 och 5 innevarande juli.
§2.
Sedan Ordföranden meddelat, att vid denna dag hållen arrendeauktion å höslottern å staden tillhöriga
delar av egendomen Erikslund å Mjölkudden följande högsta anbud avgivits:
å lott 1 C.F.Wikström
200 kr.
å lott 2 N.P.Wikström
34 kr.
å lott 3 N.P.Wikström
200 kr.
å lott 6 L.O.Lövgren
213 kr.
beslutade drätselkammaren att antaga de sålunda avgivna anbuden.
§3.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 4 sistlidne juli, § 3, beslutat att av det till
drätselkammarens förfogande ställda anslaget å 10000 kr. bevilja bl.a. bokföraren E.Fahlesson ett
byggnadslön av 3500 kronor för förändring och nyinredning av en del lägenheter i gårdsbyggnaden å
tomt n:r 5 i kvarteret Spiggen, hade Stadskamreraren i skrifvelse till drätselkammaren anmält, att herr
Fahlesson vid personligt besök å drätselkontoret förklarat sig icke kunna mottaga förenämnda lån av
skäl att de anbud, han erhållit å arbetets utförande, voro så höga, att företaget måste bringa förlust.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att lägga skrivelsen till handlingarna.
§4.
Sedan mekaniker J.Marklin i skrivelse till drätselkammaren anhållit att drätselkammaren i och för
inredning av en bostadslägenhet om 2 rum och kök i en å fastigheten n:r 184 befintlig verkstadsbyggnad
ville bevilja honom ett lån å 3500 kronor, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att bevilja
sökanden den begärda summan under förutsättning att företaget icke möter hinder från
byggnadsnämndens sida; och skulle lånet utlämnas enligt förut bestämda grunder.
§5.

Stadskamreraren hade upprättat förslag till avtal mellan drätselkammaren och fru Maria Husberg resp.
arbetaren G.E.Enström och gårdsägaren Olof Wallin rörande de dem av drätselkammaren beviljade
byggnadslånen; och beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att godkänna desamma.
Nämnden beslutade vidare att söka inteckning de i blivande avtalshandlingarne.
§6.
Meddelade byggnadschefen att Betongaktiebolaget Effektiv förklarat sig icke med säkerhet kunna hava
sin entreprenad beträffande det kommunala bostadshuset färdig förrän den 1 instundande september
samt att byggmästaren Flemström med anledning av denna försening gjort det uttalandet, att han icke
anser sig kunna bli fullt färdig med sin del av arbetet förrän den 1 december 1917.
Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden i avsikt att söka förebringa utredning, i vad mån de
familjer, som erhållit besked om, att de erhållit bostad i byggnaden, kunna provisoriskt kvarbo i resp.
nu innehavda lägenheter eller vilka provisoriska anordningar, som skulle kunna vidtagas för att bereda
dem husrum, tills inflyttning kan ske i bostadshuset, att uppdraga till arbetsutskottet att efter
sammankomst med de blivande hyresgästerna utföra en dylik utredning; och skulle stadskamreraren i
skrivelse till resp. hyresgäster göra anhållan, att de ville för frågans dryftande tillstädeskomma i
stadsfullmäktiges sessionssal i stadshuset lördagen den 28 innevarande juli gruppvis mellan kl. 11.30
f.m. och 1.30 e.m.
§7.
Johan Olsson, sterbhusdelägare i avlidne skräddaren Magnus Olssons i Gammelstad dödsbo hade i
skrivelse till drätselkammaren anhållit att få köpa eller arrendera den del av vreten n:r 151 å Stadsön,
figur n:r 68, som vid försiggången lantmäteriförrättning tillfallit Luleå stad.
Vid föredragning av ärendet meddelade stadskamreraren vidare att stadens arrendator å lott n:r 12 b,
G.L.Bergman, vid besök å drätselkontoret anhållit, att drätselkammaren ville medgiva att förenämnda
från vreten n:r 151 avskiljda ägofiguren n:r 12 b av Skatan och Viken.
Efter anteckning härav beslutade nämnden först, att icke till behandling upptaga Johan Olssons begäran
att få köpa området ifråga, samt vidare att uppdraga till stadskamreraren att under hand från Johan
Olsson och G.L.Bergman infordra anbud å arrende av ägofigur n:r 68 för innevarande år; och skulle
anbuden pröfvas af ordföranden.
§8.
Gas- och vattenledningsentreprenören Carl J.Lundin hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få
utföra vatten- och avloppsledningar uti Tornedalens Skidfabriks fastighet i Luleå på eget ansvar och
enligt för staden gällande bestämmelser.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på tillstyrkan av byggnadschefen att lämna bifall till
framställningen.
§9.
Ägaren av fastigheten n:r 220 a J.E.Dahl hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då han hade
för avsikt att indraga vattenledning i fastigheten i fråga, drätselkammaren ville lämna honom tillstånd
att anordna sin vattenledning i förbindelse med sotarmästaren A.W.Kösters vattenledning, med vilken
han träffat bilagd överenskommelse i saken.
Sedan av förenämnda överenskommelse antecknats, att den bl.a. innefattade rätt för staden att i det fall,
att någon av de båda förenämnda personerna skulle uraktlåta att betala av staden utfärdad räkning å
vatten avstänga den för dem gemensamma vattenledningen, beslutade nämnden på tillstyrkan av
byggnadskontoret att bifall sökandens framställning.
§10.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadschefen att efter utredning inkomma med förslag till de
åtgärder, som behöva vidtagas för att bereda Bergviken tillgång till elektrisk belysning.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 juli 1917.
Närvarande: Herrar Nilsson, Lindgren, Wikén, fru Stenudd, fröken Sundberg, tillsyningsmannen och
diakonissan.
§1.
Utsågs herr Nilsson att leda dagens förhandlingar.
§2.
Protokollet för den 29 juni 1917 föredrogs och justerades.
§3.
Understödslistorna för augusti månad föredrogos och godkändes.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under juli, slutande å kr. 181:-.
§5.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 90 kronor.
§6.
Beslöt styrelsen låta uppsätta telefon i tillsyningsmannens bostad.
§7.
Anmälde tillsyningsmannen, att poststationsföreståndaren i Sandträsk obehörigen utbetalat
pensionsunderstöd till Maria Elisabet Drugge, vilken vårdas å Sandträsk sanatorium på fattigvårdens
bekostnad.
Med anledning härav beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att utreda, vartill pengarna använts,
varefter styrelsen skulle vidare besluta i ärendet.
§8.
På därom gjord framställning beviljades fru Anna Eriksson förhöjning i fosterbarnsarvodet för Sven
R.Westman från 15 till 20 kronor per månad f.o.m. den 1 juli 1917.
§9.
Biföll styrelsen kronolotsen Karl Axel Åströms anhållan att få utan ersättning taga flickebarnet Ingrid
Jansson till fosterdotter.
§10.
Sedan det utrönts, att änkan Charlotta Augusta Ström, som den 30 juni 1917 intogs å fattiggården,
antagligen äger hemortsrätt i Films socken, Uppsala län, beslöt styrelsen uppdraga åt sekreteraren att
utsöka kostnaden för hennes vård och underhåll hos hemortskommunen.
§11.
En avskrift av bouppteckningen efter avlidna änkan Eva Boström föredrogs och lades till handlingarna.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att flickebarnet Inga Rigmor Pettersson utackorderats hos stallkarlen Johan
Jakob Öqvist i Kiruna för 15 kronor per månad och blev denna åtgärd av styrelsen godkänd.

§13.
På därom gjord framställning beviljades E.A.Karlsson i Roknäs ett månatligt bidrag av 15 kronor för
Johan Paul Häll.
§14.
Beslöt styrelsen antaga E.A.Fäkt i Persön till fosterfar för Sven Gösta Löfgren mot en årlig ersättning
av 180 kronor.
§15.
Beslöt styrelsen antaga stallkarlen Johan Öqvist i Kiruna till fosterfar för Rune Pettersson mot en årlig
ersättning av 180 kronor, vartill modern skulle anmodas bidraga med 5 kronor per månad.
§16.
Till handlingar lades
1/ stadsfullmäktiges protokoll den 21 juni 1917, § 41, angående ansvarsfrihet för 1916 års räkenskaper
och förvaltning;
2/ stadsfullmäktiges protokoll s.d., § 20, angående förhöjning i understödet till F.J.Palm;
3/ utslag i fattiggvårdsmål rörande Frida Amanda Isaksson.
§17.
Godkändes till utbetalning en räkning från lasarettsläkaren E.Feltström å kr. 363:-.
§18.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande E.J.Holmberg, Kristina
Matilda Karlsson och Alf Erland Alexander Johansson samt förklaringar i fattigvårdsmål rörande Maria
Johanna Littner och Anna Greta Littner.
§19.
Till handlingarna lades en skrivelse från Gellivare fattigvårdsstyrelse angående förhöjning i understödet
till J.J.Hellström.
§20.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 30 juni: Charlotta Augusta Ström
den 9 juli:
Isak Valdemar Pettersson
samt att följande personer utgått, nämligen
den 4 juli:
Anna Lovisa Olofsson
den 4 juli:
Maria E.Lindvall
den 9 juli:
Maria Hedin-Bäcklin (död)
den 10 juli: Isak Valdemar Pettersson
den 19 juli: Anna Elisabet Danell
den 19 juli: Bertil Danell
den 20 juli: Anna Brita Kjellsson
den 22 juli: Inga Rigmor Pettersson
den 29 juli: Karl Oskar Jansson.
§21.
På därom gjord framställning beviljades N.P.Olsson i Sunderby förhöjning i fosterbarnsarvodet för
Greta Engfors från 15 till 20 kronor per månad f.o.m. den 1 juli 1917 och skulle styrelsens utlägg utsökas
hos barnets fader, arbetaren F.O.Engfors.
§22.
Diakonissans rapport över juli månads utgifter lades till handlingarna.

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
Axel Nilsson
J.Lindgren”
Protokoll augusti 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 6 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson, Lantz och Forsgren.
§1.
Föredrogs nämndens protokoll för den 18 sistlidne juli.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Från Magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 14 nästlidne
maj beträffande §§ 5,6, 11-13 och 14;
2:o) Inventeringsinstrument över Luleå stads livsmedelsnämnds tillgångar och skulder den 30 juni 1917;
3:o) Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 nästlidne
juni beträffande §§ 4, 9, 11, 20, 29-34 och 36-38;
4:o) Utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 nästlidne juni ang. beviljande av ansvarsfrihet för
1916 års räkenskaper och förvaltning åt drätselkammaren.
§3.
Biföll nämnden stadsbokhållaren Georg Ohlsons anhållna, att få under innevarande år åtnjuta semester
under en månad å tid, som skulle bestämmas av ordföranden och stadskamreraren gemensamt.
§4.
Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att nämnden beslutat
erbjuda staden att av å dess verksasmhet t.o.m. den 30 nästlidne juni uppkommet överskott täcka den
förlust, som uppstått å stadens reservlager av vetemjöl.
Sedan antecknats, att stadsfullmäktige genom fastställande av 1917 års utgiftsstat för drätselkammaren
beslutat att uttaxera förlustbeloppet, utgörande enligt Luleå stads huvudbok för år 1916 Kr. 4808:23,
beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av skrivelsen i fråga tillstyrka, att
fullmäktige ville mottaga det av nämnden gjorda erbjudandet.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren överlämnat en avskrift av Kungl. Civildepartementets
skrivelse den 19 maj 1917 rörande höjning av den kontanta minimiavlöningen till i kommunens tjänst
anställd barnmorska, beslutade nämnden att överlämna avskriften i fråga till hälsovårdsnämnden, under
vilken myndighet i stadens tjänst anställda barnmorskor sortera.
§6.
F. schaktmästaren A.J.Landh, som under maj, juni och juli år 1916 haft tillfällig anställning vid stadens
arbeten, hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit, att, då han på grund av de utav honom utgjorda
arbetstimmarne endast uppgingo till 428 st., icke kommit i åtnjutande av det dyrtidstillägg, som de
stadens arbetare, som utfört arbete under minst 500 timmar, erhållit, han måtte tilldelas dyrtidstillägg
med 10 öre pr. arbetstimme för de 428 timmar, som han under förutnämnda tid arbetat i stadens arbeten.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då ett bifall till framställningen dels strider mot av
stadsfullmäktige den 26 april 1917, § 8, fattade beslut dels helt visst skulle komma att draga med sig
oberäkneliga konsekvenser, avstyrka bifall till den gjorda ansökningen.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för tekniska skolan inkommen
skrivelse, däri styrelsen på anförda skäl hemställer om ett tilläggsanslag å 500 kronor för år 1918 till det
kontanta anslag å 1500 kronor, som skolan förut beviljats för nämnda år.
Sedan antecknats att stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 augusti 1915, § 7, beviljat skolan ett
anslag av 1500 kronor för vart och ett av åren 1916-1918 förutom fri upplåtelse av lokaler, över vilka
skolan då förfogade, beslutade nämnden att med återställande av remitterade skrivelsen hemställa hos
stadsfullmäktige, att fullmäktige ville bevilja det begärda tilläggsanslaget ävensom att lämna styrelsen
för tekniska skolan i uppdrag att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om ökat statsbidrag
till skolan.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll
för den 21 nästlidne juni, § 42, ang. sänkande av mjölkpriset för de mindre bemedlade och familjer med
större barnantal och införande av ransoneringssystem för mjölkdistribueringen inom staden.
§9.
Livsmedelsnämndens mjölknämnd hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville
bestämma sättet för utbetalande av de medel, som av stadsfullmäktige vid sammanträde den 21 juni
1917, § 42, beviljats för sänkande av mjölkpriset för mindre bemedlade och familjer med större
barnantal.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna skrivelsen till livsmedelsnämnden med
anhållan att nämnden måtte fatta beslut i saken med framhållande dock dels att ifrågavarande medel,
som komma att utgå av anslaget till lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor, icke böra av
formella hinder utbetalas kontant dels ock att de personer, som erhålla sina inkomster av räntemedel
icke borde få ifrågakomma vid distributionen av den förbilligade mjölken.
Nämnden beslutade vidare att blivande utbetalningar för mjölknämndens räkning böra ske genom Luleå
stads drätselkontor.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§10.
Byggnadskontoret hade med anmälan, att sedan elektriska strömmen till guldsmeden G.Forsell den 24
februari 1917 avstängts för bristande betalning, denne genom en sladdledning erhållit ström från
intilliggande affär, som innehaves av Körsnär J.Forsell, i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att då
körsnär Forsell härigenom måste anses ha på obehörigt sätt använt den ström staden levererat honom,
byggnadskontoret måtte bemyndigas att avstänga även dennes ledning, tills räkningarne blivit betalade.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill.
§11.
Sedan kontorsskrivaren Elsa Johansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få komma i
åtnjutande av en månads semester under år 1917, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att
bevilja henne semester under 3 veckor på tid, som ordföranden och stadskamreraren gemensamt
bestämmer.
§12.
Sedan stadskamreraren företett en tablå över de personer, som hösten 1916 erhöllo husrum i av staden
anordnade provisoriska bostäder, men icke erlägga hyra enligt resp. hyreskontrakts bestämmelser,
antecknades först att enligt muntlig uppgift av fattigvårdsstyrelsens sekreterare styrelsen förklarat sig
ansvara för hyran beträffande änkan Anna Ström och arbetaren Erik Sundström, vilka hade bostad i
fastigheten n:r 104 resp. 411.

Nämnden beslutade vidare att tillskriva Fattigvårdsstyrelsen, att då drätselkammaren icke lagligen kan
efterskänka resterande hyresbelopp, styrelsen även måtte ansvara för hyran beträffande Anna S.Nilsson
och Kristina M.Westerlund, båda boende i fastigheten n:r 411.
De, som betala i efterskott, skulle vidare anmanas att betala densamma i förskott såsom kontraktet
föreskriver.
§13.
Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då i hans instruktion ingen
bestämmelse finnes, att han har till åliggande att handhava tillsynen och vården av stadens förråd av
ved, byggnadskontoret, som trätt i stadsbyggmästarens ställe att alltså f.n. är stadens förrådsförvaltare,
måtte anses vara skyldigt att handhava vården och tillsynen av vedförrådet och därmed
sammanhängande angelägenheter såsom fördelning av veden och distribueringen av densamma.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på nämnda och i skrivelsen i övrigt anförda skäl
lämna bifall till framställningen.
§14.
Godkändes till utbetalning A.B. P.Ericssons & C:o räkning å 3 st. markiser till byggnadskontoret, Kr.
123:75.
§15.
Sedan vaktmästaren i saluhallen Robert Johnsson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då hans
arbete med städning och renhållning avsevärt ökats, sedan livsmedelsnämnden till saluhallen förlagt sin
soppkokningsanstalt, att få sig tilldelat ett lönetillägg av 125 kronor f.o.m. 1917 års början.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att f.om.m den 1 juli s.å., då soppkokningsanstalten
kom i verksamhet, öka arvodet för städning och renhållning med 125 kronor pr. år räknat.
Johnssons i samma skrivelse gjorda begäran om erhållande av dyrtidstillägg avslogs på skäl, att
befattningen måste anses vara en bisyssla.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 augusti 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter, ledamoten av planteringsnämnden dr Axel Ulander,
byggnadschefen och trädgårdsmästaren F.O.Blomqvist.
§1.
Som det visat sig, att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd del
beroende på dålig jordmån och vattningssvårigheter, ävensom att gräsmattorna äro svåra att hålla i stånd
särskilt på grund av allmänhetens omilda behandling av desamma, har drätselkammaren ansett att
planteringen bör omändras på så sätt, att gräsmattorna borttagas, att grävning kring träden göres, varefter
matjorden från gräsmattorna tillföres, att vidare galler av trä om c:a 1 meter i fyrkant lägga omkring
träden samt att området i gatan mittelparti mellan trädraderna iordningsställas med tjärning.
Sedan vid sammanträdet närvarande representanter för planteringsnämnden förklarat sig vara ense med
drätselkammaren beträffande den föreslagna nya anordningen av gatuplanteringen i fråga, beslutade
nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville med godkännande härav anslå ett
belopp av 7500 kronor enligt närlagda av byggnadskontoret uppgjorda kostnadsberäkning.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.

§2.
Sedan stadsfullmäktige godkänt kommitterades av drätselkammaren tillstyrkta förslag att
Hermelinsmonumentet skall resas i kvarteret Duvan eller i norra delen av Stadsparken, företogs till
behandling frågan om lämplig plats för densamma.
Efter besök å platsen beslutade nämnden med instämmande av vid sammanträdet närvarande
representanter för planteringsnämnden att uttala, att monumentet borde få sin plats upp mot nordöstra
hörnet med bakgrund af där stående popplar och att den i mitten av kvarteret Duvan belägna gräsmattan
måtte givas sådan form att den giver lämplig ram åt monumentet.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att i samråd med kommitterade och
konstnären bestämma detaljerna och utföra arbetet; och skulle såvitt möjligt trädgårdsdirektören
E.Cederpalms yttrande införskaffas, innan arbetet med gräsmattans omläggning utföres.
§3.
Sedan frågan om lämplig plats för den fontän, som enligt stadsfullmäktiges beslut skall förläggas till
kvarteret Tuppen bragts på tal, beslutade nämnden att, innan definitivt beslut fattas, söka erhålla ett
uttalande av trädgårdsdirektören E.Cederpalm.
§4.
Avlägsnade sig representanterna för planteringsnämnden från sammanträdet.
§5.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 26 juli 1917.
§6.
Sedan N.A.Eriksson i Mjölkudden anhållit att drätselkammaren ville borttaga en del träd, stående intill
sökandens bostadshus å vreten n:r 451, av skäl att vid torr väderlek eldfara kunde uppstå, beslutade
nämnden, sedan upplyst blivit, att träden utgöras av lövträd, att avslå framställningen.
§7.
Fortifikationsbefälhavaren i Boden hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att, sedan plan för
de i kammarens skrivelse den 13 december 1916 medgivna arbetena å Hamnholmsnäset blivit av Kungl.
Maj:t fastställda, desamma komma att inom närmaste tiden påbörjas, varvid ledaren för arbetena komme
att sätta sig i förbindelse med stadsingenjören.
Sedan antecknats, att stadskamreraren med anledning av förenämnda skrivelse från
fortifikationsbefälhavaren till jägmästaren i Bodens revir och byggnadskontoret överlämnat utdrag av
drätselkammarens protokoll för den 4 december 1916, § 7, däri de ovannämnda arbetena finnas angivna,
lades ärendet till handlingarna.
§8.
Vid föredragning av från jägmästaren i Bodens revir inkommen skrivelse rörande verkställigheten av
den i Kungl. Domänstyrelsens skrivelse till drätselkammaren den 23 nästlidne maj omförmälda
avverkning å stadsskogen för tillgodoseendet av det inom landet rådande behovet av bränsle, beslutade
nämnden, att ärendet skulle vila i avvaktan på av jägmästaren utlovade närmare utredning i saken.
§9.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 21
nästlidne juni för nämndens kännedom beträffande i §§ 3, 14, 15, 18, 19 och 21-28 omförmälda ärenden;
och beslutade nämnden
ang. § 14: att beviljat tillstånd för O.F.Boström att å vreten n:r 383-385 i Mjölkudden uppföra ett
sommarkök skulle delgivas byggnadskontoret med erinran att det givna tillståndet endast gäller Boström
personligen;
ang. § 15: att beviljat tillstånd för jordbrukarne inom staden att utan ersättning taga gödsel från
sopplatsen m.m. skulle delgivas byggnadskontoret, planteringsnämnden och livsmedelsnämnden;

ang. § 16: att beviljat belopp av 300 kronor till uppränsning av diken och iordningsställande av stängsel
å det område å Mjölkudden, som upplåtits till potatisodlingskommittén, skulle delgivas
byggnadskontoret;
ang. § 19: att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta köpebrev å till Olof Wallin försåld del av
tomten n:r 3 i kvarteret Hästen;
ang § 26: att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta köpebrev å till H.Burman försåld del av tomten
n:r 2 i kvarteret Måsen;
ang. § 28: att uppdraga till byggnadskontoret att skyndsamt inkomma med förslag till de åtgärder, som
staden har att vidtaga för mottagandet av den elektriska energi, som enligt avtal skall levereras av Råneå
elektriska kvarnaktiebolag.
§10.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från AB Luleå Kol- & Materialaffär ingiven
förnyad framställning att få köpa och arrendera vissa mark- och vattenområden utanför Falken m.m.,
beslutade drätselkammaren att anhålla att hamndirektionen, till vilken stadsfullmäktige remitterat
föregående framställning i saken, benäget ville, innan drätselkammaren tager ärendet i behandling,
avgiva det av stadsfullmäktige begärda yttrandet.
§11.
Poliskonstapeln A.Strand hade i förnyad skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då det visat sig
omöjligt att till rimligt pris upptaga timmer från sjön och transportera det till kvarteret Loet, som han av
drätselkammaren förhyrt till den 1 januari 1918, få hyra den plats å Pontusudden, som ligger mellan det
område, som arrenderas av H. & T.Backteman och det område, som innehaves av Robertsviks ångsåg,
f.o.m. den 15 innevarande augusti och till den 1 januari 1919 eller, därest detta icke kan bifallas till den
15 juni 1918, för att å platsen ifråga uppsätta en motorsåg för sågning och kapning av virket; och utfäste
sig Strand, att, om bifall lämnas till framställningen, uppsätta skydd av bräder för de badandes av- och
påklädning.
Vid föredragning av ärendet antecknades, att byggnadskontoret avstyrkt upplåtelse av platsen för
förenämnda ändamål av skäl, att strandlägenheten ifråga av magistraten upplåtits till badning i öppen
sjö.
Efter anteckning härav beslutade nämnden med frångående av sitt vid sammanträde den 5 nästlidne juli,
§ 2, fattade beslut, att uthyra området ifråga i den mån, detsamma icke erfordras för de badande, f.o.m.
den 15 innevarande augusti t.o.m. den 31 december 1918 på följande villkor:
att hyresgästen erlägger en hyra av 300 kronor pr år räknat;
att betryggande skyddsanordningar för de badande utföras efter anvisning av byggnadskontoret;
att hyresgästen efter överflyttningen från kvarteret Loet till strandlägenhetern ifråga omedelbart rengör
det av honom innehavda området å Loet;
att vattnet utanför området, vilket förfogas av hamnen, icke ingår i denna upplåtelse; men skall, därest
hamndirektionen tillstånd utverkas för dessa användning till bomplats el.dl., timret vara uppdraget ur
vattnet senast före den 15 juni 1918.
§12.
Sedan N.P.Almqvist i skrivelse till drätselkammaren anhållit att å av staden för potatisodling arrenderad
tomt vid Lövskatan få uppföra en stuga om ett rum och kök, beslutade nämnden att avslå
framställningen.
§13.
Ledamoten herr Sjöstedt och byggnadschefen hade enligt av drätselkammaren erhållet uppdrag
inkommit med följande förslag till restriktioner i den elektriska strömförbrukningen under tiden 15
augusti – 31 december 1917:
att hamnbelysningen minskas genom insättning av 6 á 800 nlj.-lampor i stället för 1500 nlj.;
att värmeelement få användas endast efter drätselkammarens tillstånd i varje fall;
att användandet av ytterlampor vid biografer och affärer m.m. förbjudes;
att butiker incl. skyltfönster endast erhålla ström till det antal normalljus, som av byggnadskontoret i
varje fall bestämmes;

att trapp- källare- och vindsbelysningar endast få förekomma där de skötas så, att de ej brinna annat än
vid behov;
att inga motorer få användas under högbelastningstid, å vilken byggnadskontoret lämnar uppgift, utom
särskilt tillstånd av samma kontor;
att skolorna åläggas att såtillvida inskränka sin belysning att de endast i verkliga ritsalar få använda
indirekt belysning;
att förbrukare av ström endast erhålla 2/3 av sin under förra året förbrukade strömkvantitet till nuvarande
priser under det att förbrukning utöver denna kvantitet betalas med 60 öre pr kwt. Nytillträdda
abonnenter – efter den 15 augusti 1916 – erhålla en kvantitet till lägre priset som av byggnadskontoret
bestämmes med hänsyn till lägenhetens storlek, personantal m.m.; i varje fall erhålles dock 50 kwt. till
nuvarande taxepriser;
att accordspriset höjes till 35 öre pr watt dock att vid förbrukning av högst 40 watt nuvarnade taxa gäller;
att fri belysning under första året ej lämnas nytillträddande abonnenter och ej heller till förutvarande
sådana, som efter den 15 augusti detta år abonnera på mer än 40 watt;
att rätten till kombination mellan mätare- och accordssystem borttages;
att anläggningar, som ej uteslutande erhålla ström från stadens elektricitetsverk, ej må tillkopplas eller
bibehållas tillkopplade stadens nät utan efter med byggnadskontoret träffad särskild överenskommelse;
att kyrkan och samlingssalar endast få nödtorvtigt upplysas under högbelastningstider, å vilka
byggnadskontoret lämnar uppgift; och
att allmänheten genom annonsering m.m. uppmanas att i största möjliga grad nedbringa
strömförbrukningen i synnerhet under tiden kl. 2 – 8 e.m.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna förslaget samt uppdraga till
byggnadskontoret att i tidningarna införa kungörelse ang. restriktionerna och till allmänheten distribuera
avdrag av densamma.
§14.
Beslutade nämnden att i skrivelse till Statens industrikommission göra framställning om erhållande av
tillstånd för staden att använda befintlig ångcentral under förutsättning av vedeldning.
§15.
Godkändes av stadsingenjören upprättat köpebrev å till Atle Burman försåld del av tomten n:r 1 i
kvarteret Laken.
§16.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas onsdagen den 8
innevarande augusti kl. 5 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:L
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Hellsten och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 19 juli 1917 föredrogs och justerades.
§2.

Godkändes till utbetalning en räkning från doktor O.H.Elfsberg å kr. 40:- och från t.f.
stadssjuksköterskan Gerda Wahlström å kr. 132:§3.
Tillsyningsmannens rapport för juli månad föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Biföll nämnden en av konditor H.L.Siewertz gjord framställning om tillstånd att få inmontera en
vattenklosett i fastigheten n:r 7 i kvarteret Tjädern.
§5.
En anmälan från Sigurd Lindström, att han öppnat handel i fastigheten n:r 5 i kvarteret Kaninen med
adressnummer 29 vid Timmermansgatan föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
En skrivelse från epidemisjuksköterskan Lilly Harlin med hemställan, att nämnden ville reservera de av
stadsfullmäktige anslagna medel till förhöjning i ersättningen för kosthållet å epidemisjukhuset till
täckande av eventuelt uppkommande förlust för den, som nu ombesörjer mathållningen vid sjukhuset,
föranledde icke till någon åtgärd, då stadsfullmäktiges ovanberörda beslut tydligt anger, att den beviljade
förhöjningen skall utgå till de personer, som under den i beslutet omförmälda tid ombesörjt
mathållningen vid sjukhuset.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 8 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström och Sjöstedt.
§17.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från F.O.E. Johansson m.fl. gjord
framställning om framdragning av elektrisk belysning till Bergvikens samhälle.
Sedan drätselkammaren för yttrande remitterat skrivelsen till elektricitetsverkets föreståndare, hade nu
byggnadskontoret inkommit med följande förslag:
En transformator uppsättes å första stolpen i luftledningen till vattenledningsverkets pumpstation, från
vilken transformator ledningen drages dels sydost med grenledningen mellan byggnaderna för området
söder om järnvägen dels åt norr i rör under landsvägen och järnvägen och därefter på stolpar med
grenledningen genom gatorna och mellan byggnaderna för området norr om järnvägen.
Fastighetsägarne bekosta själva servis i likhet med vad som beslutats beträffande fastighetsägarne invid
Hertsögatan, varjämte, då elektricitetsverket saknar mätare, utlämning av ström göres enligt
accordssystemet efter ett pris av 35 öre pr watt.
Kostnaden för anläggningen utgör enligt bilagt kostnadsförslag 8300 kronor. Beträffande anslutningen
har utredningen visat att 280 á 300 st. 20 watts lampor kunna påräknas bliva anslutna till anläggningen.
Vid ett årspris av 35 öre pr watt kan sålunda staden påräkna en årsinkomst av 1960 á 2100 kronor, medan
utgifterna bliva ränta, amortering och underhåll 1100 kronor samt strömavgift till Råneå elektriska
kvarnaktiebolag 880 á 940 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande hemställa,
att stadsfullmäktige ville med godkännande av förslaget anvisa 8300 kronor till anläggningens
utförande.

§18.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en från Luleå Fastighetsägareförening
inkommen skrivelse, däri hemställes, att, då fråga uppstått om försäljande av Luleå
Renhållningsaktiebolags tillgångar och överlåtande av dess verksamhet på ett konsortium av åkare inom
staden, stadsfullmäktige ville taga i övervägande om icke staden borde försäkra sig om
renhållningsbolagets drift, möjligen i samverkan med stadens fastighetsägare, dels ock ett från
hälsovårdsnämnden inkommet utdrag av dess protokoll den 20 mars detta år, däri nämnden, med
anledning av att Luleå Renhållningsaktiebolag sannolikt komme att upphöra, uttalar att, då det måste
anses vara av synnerligen stor betydelse för stadens fastighetsägare och därmed även för samhället i
dess helhet att fortfarande få renhållningen inom fastigheterna, särskilt tömningen av latrinkärl, utförd
på ett betryggande och fullt tillfredsställande sätt, stadsfullmäktige måtte i god tid vidtaga åtgärder för
förebyggande av de svårigheter, som skulle komma att uppstå, därest en ordnad renhållningsverksamhet
komme att upphöra.
Sedan drätselkammaren vid ärendets föredragning beslutat dels att uppdrag till byggnadskontoret att
förebringa utredning om det skulle löna sig för staden att till i Fastighetsägareföreningens skrivelse
angivet pris, c:a 40 000 kronor övertaga renhållningsaktiebolagets tillgångar dels att utse tvenne
representanter för underhandling med Luleå Renhållningsaktiebolag eventuelt på grundval av bildandet
av ett aktiebolag för övertagande av bolagets tillgångar och verksamhet, i vilket aktiebolag staden skulle
ingå som aktieägare, hade Luleå Renhållningsaktiebolag inkommit med en skrivelse till
drätselkammaren, däri meddelas att bolaget på extra bolagsstämma beslutat att hembjuda staden att för
en lösensumma av 40 000 kronor övertaga bolagets egendom av hästar och inventarier, värderade 10 000
kronor och fastigheten n:r 158 a i kvarteret Räven, taxerad till 36 500 kronor; och anhöll bolaget att
erhålla svar före den 1 instundande september.
Vid förnyad föredragning av ärendet upplästes först av byggnadskontoret avgivet yttrande i saken, däri
kontoret dels framhåller vådan av att genom sammanslagning av de nu inom staden verkande
renhållningsverken den välbehövliga konkurrensen komme att bortfalla dels att stadens åkare bildat ring
med påföljd att dessa hädanefter skulle kunna ensidigt bestämma priserna för sitt arbete för staden.
Byggnadskontoret hade vidare verkställt värdering av renhållningsaktiebolagets egendom
tomter, zonvärde
8580 kronor
byggnader
29000 kronor
hästar (värderade av brandchefen U.Ullman)
5875 kronor
inventarier
3459
tillhopa
46914
Efter anteckning härav beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige att övertaga Luleå
Renhållningsaktiebolags förenämnda egendom för en köpeskilling av 40 000 kronor och att tillsvidare
bedriva dess verksamhet i nuvarande omfattning.
Nämnden beslutade vidare att meddela stadsfullmäktige, att nämnden har för avsikt att snarast till
fullmäktige inkomma med förslag till bildandet av ett aktiebolag med stadens fastighetsägare som
meddelägare, vilket bolag skulle under stadens kontroll övertaga renhållningsverksamheten inom
staden.
§19.
Sedan stadens arbetare i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då arbetet är av samma beskaffenhet
och levnadskostnaderna lika höga, få komma i åtnjutande av samma timpenning, som betalas till
hamnens arbetare, hade byggnadskontoret i avgivet yttrande föreslagit, att, då timpenningen vid stadens
arbeten f.n. utgår med till medelgoda arbetare med 55 öre pr timme under det att hamnen betalar 60 öre
och Statens Järnvägar 56 öre, drätselkammaren måtte tillåta en höjning f.o.m. den 2 innevarande augusti
med 5 öre över hela linjen d.v.s. att de äldsta och minst arbetsföra, som nu hava 30 öre, få 35 öre o.s.v.,
till timmermän och rörhantlangare, som nu hava 60 öre få 65 öre och elektriska montörer, som nu hava
75 öre få 80 öre.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla framställningen på sätt byggnadskontoret
föreslagit att utgå som en tillfällig löneförhöjning under kristiden.

§20.
Med anledning av K.W.Fägnells och Bror Hj.Fägnells i skrivelse till drätselkammaren gjorda anhållan
att få elektrisk ledning framdragen till deras fastighet, tomt n:r 5 i kvarteret Enen, hade byggnadskontoret
anfört följande:
Som ledning f.n. finnes framdragen till seminariet, blir utsträckningen av densamma c:a 240 meter och
skulle kostnaden bliva:
480 meter koppartråd 44 kg. á 600/
264:5 st stolpar á 1800/
90:10 st isolatorer med krok á 204
20:40
arbete med uppsättning av stolpar
50:uppsättning av isolatorer i träd
50:oförutsett
25:60
Kronor
500:Inkomsterna bliva för 13 ljuspunkter enligt förut föreslagna priser 7 kronor pr 16-ljus-lampa eller 91
kronor pr år, vilken summa således är tillräcklig att betala amortering och ränta ävensom täcka stadens
självkostnadspris för strömmen. Som vidare kopparn finnes i lager och de direkta utgifterna ej bliva
mera än 236 kronor, tillstyrkte byggnadskontoret ansökningen.
Sedan vidare antecknats, att sökanden förklarat sig avstå från förmånen av fri ström, beslutade nämnden
att lämna bifall till framställningen på sätt byggnadskontoret föreslagit.
§21.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av särskilda kommitterade upprättat förslag till
nytt reglemente för Luleå stads brandstyrka, hade drätselkammaren vid sammanträde den 5 nästlidne
maj beslutat att detsamma skulle delgivas tekniska nämndens ledamöter i tur och ordning för att bereda
dem tillfälle att närmare sätta sig in i förslaget.
Vid nu företagen förnyad föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av
remitterade handlingar till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville med godkännande av
förslaget bestämma, att reglementet omedelbart skall träda i tillämpning.
§22.
En från Aktiebolaget Järnverksmagasin inkommen skrivelse ang. drätselkammarens upphandling av
geysirspisar överlämnade till byggnadschefen för besvarande.
§23.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 4 sistlidne juni, § 5, beslutat till Anton Lindgren i
Gammelstad på arrende upplåta ett område av 75 kvadratmeter på stadens mark å Stadsön invid Luleälv
för uppförande av en mindre tvättstuga, hade stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren meddelat
att enligt av stadsingenjören Erik Kinnman erhållen uppgift Lindgren förklarat sig avstå från arrendet,
då han ansåg arrendeavgiften, 5 kronor, vara för hög.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan ledamoten herr Brännström upplyst att området
i fråga utgjorde en ofruktbar stenbacke, att med ändring av sitt förenämnda beslut bestämma
arrendeavgiften till 1 krona.
§24.
En från Svenska Brandchefsföreningen inkommen cirkulärskrivelse med förfrågan om drätselkammaren
skulle önska inträda i en svensk Brandskyddsförening, till vilken Svenska Brandchefsföreningen enligt
förslag skulle ombildas.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att skrivelsen skulle delgivas nämndens ledamöter och
brandchefen.
§25.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 26 sistlidne juli dels uppdragit till stadskamreraren att
under hand infordra anbud å arrende av ägofiguren n:r 68 för innevarande år dels lämnat ordföranden i
uppdrag att pröva anbuden, framlämnade nu stadskamreraren de tvenne inkomna anbuden, nämligen

G.L.Bergmans anbud å 25:- och Johan Olssons å 10 kronor, med meddelande att ordföranden vid
prövning av desamma antagit Bergmans anbud å 25 kronor såsom varande det högre av anbuden; och
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att lägga detsamma med godkännande till handlingarne.
§26.
Vid föredragning av från byggnadskontoret inkommet förslag till ordnandet av den elektriska
installationen f.o.m. den 1 nästkommande oktober, då kontraktet med den nuvarande entreprenören
utgår, beslutade nämnden att återremittera ärendet till byggnadskontoret för beaktande av
stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914, § 16.
§27.
Kungl. Arméförvaltningens skrivelse den 14 juli 1917 ang. av drätselkammaren framställd protest mot
inhägnad av ett område vid Notviken remitterades till stadskamreraren för yttrande.
§28.
Källarmästare Gaston & James Edbergs skrivelse till drätselkammaren ang. reparation av rum n:r 4 i
stadshotellet remitterades till byggnadskontoret för yttrande.
§29.
Med anledning av Axel Björk i skrivelse till drätselkammaren gjorda framställning att få upptaga och
tillgodogöra sig den tjärskorpa, som finnes å gamla tjärhovet, hade byggnadskontoret, då det är en fördel
att tjäran kommer bort, i avgivet yttrande tillstyrkt ansökan med villkor, att den borttages i ett
sammanhang och icke fläckvis och att platsen väl rengöres efter arbetet samt att sand eller annat
bindeämne utbredes, så att området kan trafikeras.
Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bifalla framställningen på af byggnadskontoret
föreslaget sätt.
§30.
Brandmästaren O.P.Stråhle hade för bevistande av Svenska Brandmanna Förbundets årsmöte i
Stockholm anhållit om erhållandet av tjänstledighet under tiden den 26 augusti – 1 september
innevarande år utan avdrag av löneförmåner.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna bifall.
§31.
Godkändes av stadsingenjören upprättat köpebrev å till hamndirektionen i Luleå försålda tomten n:r 7 i
kvarteret Ripan.
§32.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 4 november 1914, § 7, beslutat tilldela förste och andra
rörläggningshantlangaren, ångvältsmaskinisten, arbetsförmannen vid stadens arbeten, timmermannen,
eldaren vid stadshuset och lampskötaren vid elektricitetsverket semester med den bestämmelsen, att
innehavaren av någon av dessa befattningar må av vederbörande arbetschef kunna årligen tilldelas en
veckas tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon av dessa befattningar under minst två
fulla kalenderår, samt fjorton dagars tjänstledighet, om denna anställning varat minst tre fulla kalenderår,
allt med bibehållen avlöning.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren med meddelande, att i stadens tjänst numera
vore anställda en del förmän, montörer m.m., vilka kunde i lika grad, som de ovan uppräknade anses
vara fast anställda, föreslagit, att drätselkammaren måtte gå i författning om, att förutnämnda den 4
november 1914 av stadsfullmäktige fattade beslut måtte ändras därhän, att i förenämnda förteckning
’arbetsförmannen vid stadens arbeten’ utbytes mot ’arbetsförmän vid stadens allmänna arbeten’ och att
extra maskinisten och förste extra montören, båda vid elektricitetsverket införas i densamma, beslutade
nämnden vid föredragning av ärendet att hemställa hos stadsfullmäktige om bifall till ifrågavarande av
byggnadskontoret gjorda förslag.
§33.

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en från Oskar Asplund och Sven A. Johansson hos
drätselkammaren i skrivelse gjord anhållan att få elektriskt ljus till deras vid Björkskataviken belägna
fastigheter.
§34.
Föredrogs protokoll, fört vid öppnande av anbud å målning och kaminkakelugnar till tekniska skolans
lokaler i fastigheten Bocken n:r 1; och antecknades att byggnadschefen och stadskamreraren, vilka
erhållit drätselkammarens uppdrag att pröva anbuden å målning, antagit det av M.C.Nordström avgivna
anbudet å målning, 1200 kronor, såsom varande det lägsta av de inkomna anbuden.
Nämnden beslutade vidare att antaga kakelugnsmakaren Nils Lundholms anbud å kaminkakelugnar alt.
I 570 kronor, såsom varande det lägsta av de inkomna anbuden.
§35.
Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Järnvägsstyrelsens skrivelse ang. transport av cement för
bostadshuset från Stockholm till Luleå.
§36.
Från Matilda Lindgren, August Gustafsson och Einar Lundberg inkomna resp. ansökningar om
erhållande av bostad i det under uppförande varande bostadshuset å tomten n:r 1 kvarteret Lejonet
överlämnades till arbetsutskottet.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat
C.A.Schultz”

”Protokoll fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Nordin och Hamnmästaren.
§1.
Entreprenören för uppförande av Hamnförvaltningsbyggnaden hade anhållit om anstånd med dels
grunden till hufvudbyggnaden till den 1 september 1917 dels ock grunden och stommen till
uthusbyggnaden till nästkommande vår.
Vid föredragning häraf beslöt Hamndirektionen medgifva det sökta anståndet dock under framhållande
att detta uppskof icke innebure något eftergifvande af entreprenadkontraktets bestämmelser angående
tiden för de olika arbetenas aflämnande i öfvrigt.
§2.
Sedan Hamndirektionen infordrat anbud å utförande af uppvärmningsanläggning samt sanitärinredning
med vatten- och afloppsledningar för Hamnförvaltningsbyggnaden hade sådana anbud inkommit från
1.Värmelednings A.Bol. Celsius slutande år 61000 kr.
2. Värme & Ventilations A.Bol. slutande å 65400 kr.
3. A.Bol. Gas, Vatten & Värme slutande å 66886 kr.
4. Värmelednings A.Bol. Calor slutande å 67500 kr.
5. A.Bol. Installatör slutande år 64445 kr.
och beslöt Hamndirektionen att antaga det af Värmelednings A.Bol. Celsius afgifna anbudet såsom
varandet det lägsta och skulle hos Stadsfullmäktige göras framställning om ett anslag å 61000 kronor
för arbetets utförande. A.Bol. Celsius skulle underrättas att bolagets anbud antagits, hvarjämte kontrakt
med bolaget skulle upprättas.

§3.
Sedan önskemål uttryckts att ändring i tiden för Hamnkontorets öppethållande måtte åstadkommas
därhän att kontoret måtte hållas öppet i en följ från klockan 9 f.m. till 5 e.m. söckendagar hade
Hamnmästaren, sedan vissa af de större trafikanterna lämnats tillfälle att yttra sig öfver förslaget och
dess odelat uttalat sin anslutning till förslaget, erhållit Herr Ordförandens och vissa ledamöters tillstånd
till denna förändring i tiden för hamnkontorets öppethållande.
Hamndirektionen beslutade nu att med godkännande af hvad som sålunda härutinnan åtgjorts bestämma
att Hamnkontoret skall tills vidare hållas öppet under tiden 9 f.m. till 5 e.m. söckendagar.
§4.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 11 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Sjöstedt och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Med anledning av stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914, § 16, beslutade nämnden att meddela
fullmäktige, att drätselkammaren, som genom vunna erfarenheter funnit monopolsystemet i praktiken
mindre tilltalande, har för avsikt att f.o.m. den 1 nästkommande oktober, då avtalet med den nuvarande
entreprenören utgår, ordna den elektriska installationsverksamheten så
att tillsvidare 2:ne entreprenörer antagas med förbehåll om rätt för elektricitetsverket att utföra
installationsarbeten i stadens fastigheter ävensom, om det skulle visa sig lämpligt eller nödvändigt, i
enskilda fastigheter, samt
att statens verk och inrättningar erhålla entreprenörsrätt till utförande av egna anläggningar.
§2.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 8 innevarande augusti beslutat att hos stadsfullmäktige
tillstyrka framdragning av elektrisk belysning till Bergviken, meddelade nu byggnadschefen att
föreslagen transformator icke kunde erhållas på kortare tid än 5 á 6 månader.
Med anledning härav beslutade drätselkammaren, att begagnande sig av tillfället för ändamålet inköpa
en mindre transformator för 1400 kronor incl. instrumentering, olja och uppsättning; och skulle denna
åtgärd anmälas till stadsfullmäktige med hemställan om godkännande.
§3.
Sedan infordrade anbud å leverans av transformator för mottagande av elektrisk energi från Råneå
elektriska kvarnaktiebolag visat sig ofullständiga, beslutade nämnden, att sedan anbuden genom
byggnadskontorets försorg gjorts jämförliga med varandra, uppdraga till ordföranden och ledamoten
herr Sjöstedt att å drätselkammarens vägnar pröva desamma.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
C.A.Schultz”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 10 juli 1917 upplästes och justerades.
§2.
Johan Landström å ångfärjan Trafik, hvilken hos Stadsfullmäktige ansökt om löneförbättring från och
med år 1916 hade då denna ansökan icke ännu varit föremål för Fullmäktiges slutliga pröfning, anhållit
att Hamndirektionen måtte förskottsvis till honom utbetala hvad af den ansökta löneförbättringen
belöpte å 1916.
Hamnmästarens hvilkens yttrande infordrats hade påpekat att Direktionen vid sammanträde den 10
oktober 1916 beviljat Landström ett lönetillägg å 300 kronor ehuru detta af förbiseende icke till
Landström utbetalats under år 1916. Då Landström emellertid nu bekommit det honom sålunda för 1916
beviljade beloppet hade Hamnmästaren hemställt att Landströms framställning icke för närvarande
skulle till vidare åtgärd föranleda, hvilken hemställan af Hamndirektionen bifölls.
§3.
Till Hamnmästaren remitterades en från Stadsfullmäktige öfverlämnad framställning från N.A.Sandberg
mfl om anläggande af en brygga vid Framnäs å Mjölkudden.
§4.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll angående anstånd tills vidare med
iordningsställande af Södra Strand- och Skomakaregatorna.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll angående beviljad ansvarsfrihet för
1916 års räkenskaper och förvaltning för bland andra Hamndirektionen.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna Drätselkammarens protokoll angående Byggnadskontorets
öfvertagande af kontrollen vid Hamnförvaltningsbyggnadens uppförande.
§7.
Borgmästaren Axel Fagerlin, Ingeniören Erik Kinnman och Rådmannen Pontus Sandström hade i
särskilda skrifvelser anhållit att få förhyra våning i den under uppförande varande
Hamnförvaltningsbyggnaden hvilka framställningar bordlades.
§8.
K.B. hade till Magistraten för yttrande öfverlämnat en skrifvelse från Tarifföreningen angående åtgärder
för förekommande af eldskada genom vedeldande ångare, hvilken skrifvelse Magistraten remitterat till
Hamndirektionen för yttrande efter brandchefens hörande.
Skrifvelsen öfverlämnades till Brandchefen och Hamnmästaren för yttrande.
§9.
Tarifföreningens delegation i Stockholm hade hos Hamndirektionen påpekat att hamnens ångpålkran
saknade gnistersläckare och hemställt om åtgärders vidtagande till undanrödjande af eldfara från
pålkranen.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen att öfverlämna skrifvelsen till Hamnmästaren för den åtgärd
hvartill densamma kunde föranleda.
§10.

Då det visat sig omöjligt att för föreskrifven signalbelysning å ångaren Balder anskaffa erforderlig
fotogén och annan belysning för ändamålet ej heller stode till buds beslöt Hamndirektionen att å nämnda
ångare omedelbart låta införa så kallad Agabelysning i enlighet med ett från Svenska A.Bol.
Gasaccumulator föreliggande förslag.
I samband härmed och på enahanda skäl beslöt Hamndirektionen att vid färjläget å Bergnässidan
anordna dylik belysning.
För kostnadernas bestridande skulle hos Stadsfullmäktige begäras ett anslag af 5000 kronor. Protokollet
justerades i denna del omedelbart.
§11.
L.A.Häggström mfl. arbetare i Hamnens tjänst hade anhållit om förhöjning i till dem utgående
timpenning med 10 öre pr timma.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen att öfverlämna denna framställning till Hamnmästaren under
hänvisning till Direktionens beslut den 8 juni 1915 antecknadt under § 12 i protokollet för nämnda dag.
§12.
Maskinisten C.L.Malmström å ångaren Balder hade anhållit om bidrag till inköp av kläder åt sig och sin
familj.
Då det vore omöjligt att i ansökt anseende tillmötesgå framställningen beslöt Hamndirektionen afslå
densamma.
§13.
Befäl och besättning å ångaren Balder hade anhållit om utbekommande af ersättning för öfvertidsarbette
vid ångarens användande vid muddringen i farleden vid Finnklipporna.
Hamndirektionen beslöt efter föredragning att afslå framställningen.
§14.
På förslag af Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för Hamnens verkstad inköpa en smidesfläkt
för elektrisk drift för ett pris av 235 Kr.
§15.
Axel Björk mfl. befattningshafvare i hamnens tjänst hade hos Hamndirektionen på anförda skäl
hemställt att Direktionen måtte hos Stadsfullmäktige utverka att deras löneförmåner omedelbart måtte
höjas i rimligt förhållande till rådande dyrtid.
Efter antecknande däraf att lefnadsomkostnaderna inom landet enligt Kngl. Socialstyrelsesns senast
föreliggande uppgifter (maj månad 1917) stigit med omkring 52 % beslöt Hamndirektionen, som med
hänsyn härtill och då Direktionen nödgats för driftens behöriga upprätthållande höja timpenningarna för
hamnens arbetare i den mån att dessa f.n. uppbure en ersättning som med omkring 40 % öfverstege hvad
som under normala förhållanden till dem utginge funne den föreliggande framställningen värd allt
behjärtande, att öfverlämna densamma till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige måtte
besluta att Hamnens befattningshafvare måtte utöfver till dem f.n. utgående dyrtidstillägg komma i
åtnjutande af ytterligare dylikt tillägg med 25 % på vederbörande enligt stat utgående aflöning.
Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§16.
Värmelednings A.Bol. Celsius, hvilket antagits som entreprenör för utförande af värmeledning samt
vatten- och afloppsledningar i Hamnförvaltningsbyggnaden hade öfverlämnat förslag till
entreprenadkontrakt för detta arbetes utförande.
Hamndirektionen beslöt att uppdraga åt arbetsutskottet att i samråd med kontrollanten vid
byggnadsföretaget granska förslaget äfvensom bemyndiga Herr Ordföranden att efter skedd granskning
underteckna kontraktsförslaget å Hamndirektionens vägnar.
§17.
Hamnmästarens kassajournal för juli månad föredrogs och lades med godkännande till handlingarne.

§18.
Jonas Oskar Sandström hade anhållit att Hamndirektionen måtte bevilja honom något understöd under
hans iråkade sjukdom.
Sedan Hamnmästaren i infordrat yttrande upplyst att Sandström endast haft tillfälligt arbete hos Hamnen
fann Hamndirektionen sig icke kunna bifalla framställningen.
§19.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 11/9 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 16 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Olsson och stadsingenjören.
§55.
Protokollet för den 8 juni 1917 föredrogs och justerades.
§56.
Hos byggnadsnämnden hade Johan Landström anhållit om tillstånd att få hava en å tomt n:r 2 i kvarteret
Ejdern uppförd mindre byggnad kvarstående tillsvidare samt inreda densamma till höns- och gethus.
Enär byggnaden, som är belägen intill ett å angränsande tomt uppfört uthus, saknar brandmur samt ligger
på mindre än 4,5 meters avstånd från boningshuset, beslutade nämnden avslå ansökningen.
§57.
Sedan Konungens Befallningshavande infordrat nämndens yttrande med anledning av de besvär
E.O.Olsson anfört över nämndens belsut den 9 februari 1917 att vägra tillstånd till inredande av
vindslägenheter i boningshuset å tomt n:r 9 i kvarteret Lejonet, beslutade nu nämnden uppdraga åt herrar
ordföranden och stadsingenjören att å dess vägnar avgiva sådant yttrande.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§58.
Hos byggnadsnämnden hade Hulda A.Johansson anhållit, att nämnden ville med frångående av sitt den
9 februari 1917 fattade beslut lämna henne tillstånd att bibehålla butikslägenheten i fastigheten n:r 106
i kvarteret Strutsen samt där insätta ett större butiksfönster i enlighet med ingiven ritning.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§59.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden E.Grahn anhållit om tillstånd att få på sätt en ansökningen
bilagd karta närmare utvisade, flytta avträdet å tomt n:r 3 i kvarteret Fenix från dess nuvarande plats till
gränsen mot tomt n:r 7 inom samma kvarter.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§60.

Hos byggnadsnämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra ett trapphus samt inreda rum å vinden i fastigheten n:r 8 i kvarteret
Hackspetten.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§61.
Hos byggnadsnämnden hade bokföraren E.Fahlesson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra den vagnbod å tomt n:r 5 i kvarteret Spiggen, vartill byggnadslov erhållit
den 8 juni 1917, till en längd av 15 meter.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§62.
Med överlämnande av överintendentsämbetets underdåniga utlåtande i ärende angående fastställelse av
särskilda byggnadsföreskrifter för viss del av Luleå stads donationsjord å Mjölkudden, hade t.f.
byråchefen i civildepartementet J.V.Wallin i skrivelse till nämndens ordförande anhållit om uppgift,
huruvida med anledning av överintendentsämbetets berörda utlåtande någon åtgärd av nämnden vore att
förvänta.
Efter föredragning härav beslutade nämnden remittera utlåtandet till stadsingenjören för uppgörande av
förslag till yttrande i ärendet.
§63.
Hos byggnadsnämnden hade bröderna Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
och tomtkarta uppföra ett boningshus av trä å tomt n:r 3 i kvarteret Flundran.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§64.
För den åtgärd, som kunde ankomma på nämnden, hade tj.f. brandchefen O.P.Stråhle anmält, att å övre
våningen i fastigheten n:r 2 i kvarteret Braxen hade i ett kakelugnsrum, för att detsamma skulle kunna
användas till kök, provisoriskt och utan något som helst murat underlag insatts en järnspis framför
kakelugnen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, fru Hanna Tjelldén vid vite
av 50 kronor att inom åtta dagar efter härav erhållen del hava låtit borttaga spisen.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§65.
Hos byggnadsnämnden hade fru Hilda Boholm anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
och tomtkarta uppföra en provisorisk uthusbyggnad å tomt n:r 6 i kvarteret Poppeln.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören tillstyrkt bifall till ansökningen med villkor att byggnaden
borttages, då nämnden så påfordrar, samt att den med undantag för höjdläge och brandmurar uppföres
enligt byggnadsordningens föreskrifter.
Efter föredragning härav och sedan antecknats, att tomten ligger så lågt i förhållande till angränsande
gata, att byggnaden, därest den uppfördes permanent i enlighet med föreskrifterna i gällande
byggnadsordning, skulle komma att ligga cirka 1½ meter över jordytan, beslutade nämnden bifalla
ansökningen på de av stadsingenjören föreslagna villkor.
§66.
Hos byggnadsnämnden hade bagaren Rudolf Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning inreda en snickareverkstad samt uppföra en eldstadsmur för limfyr i uthuset å tomt n:r 5
i kvarteret Strutsen.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören avstyrkt bifall till ansökningen, enär byggnaden vore belägen
å oreglerad tomt.
Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen.

§67.
Hos byggnadsnämnden hade Gunnar Hellsén anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
förändra verkstadslokalen i fastigheten n:r 184 i kvarteret Laxen till bostadslägenhet.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§68.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden L.H.Larsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning ombygga fotografiateljén i fastigheten n:r 359 i kvarteret Kycklingen.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören avstyrkt bifall till ansökningen, enär byggnaden vore belägen
å oreglerad tomt.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, enär den tilltänkta ombyggnaden innebure en väsentlig
förbättring av fotografiateljén, utan att fastighetens värde därav i nämnvärd mån ökades, bifalla
ansökningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeradt
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid Luleå folkskolestyrelses sammanträde d. 21 aug. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Ohlsson, G.Nyberg, V.Oskarsson, D.Andersson, O.E.Wester
samt undert. Åhrström vid prot.
§1.
Att justera dagens protokoll utsågos hrr D.Andersson och W.Oskarsson.
§2.
Skolkökslärarinnan fröken Anna Hellgrens ansökan om tjänstledighet under höstterminen beviljades.
§3.
Arvodet åt fröken Hellgrens vikarie bestämdes skola utgå av fröken Hellgrens lön med 145 kr pr. läsmån.
§4.
Såsom sökande till förenämnda vikariat hade anmält sig fröknarna Ingegerd Wahlgren, Adelé Ernlund
och Märta Nordström.
Sedan ordf. relaterat deras ansökningshandlingar, företogs val, varvid fr. Ingegerd Wahlgren erhöll 4
röster och fr. Märta Nordström 3, i följa varav fröken Wahlgren förklarades vald.
§5.
Folkskoll. A.Forsén hade med stöd av läkarebetyg sökt tjänstledighet på grund av sjukdom under sept.
och okt. månader instundande hösttermin, vilken ansökan bifölls.
§6.
Till vikarie under A.Forséns tjänstledighet förordnades pens. Folkskollärarinnan Maria Åhrström.
§7.
Vid åtskilliga föreg. sammanträden hade betänkligheter framställts beträffande ofta förekommande
biografbesök av skolbarn, även då för dem opassande program företes.

Från biografen Metropol hade nu erbjudande gjorts om anordnande av särskilda
barnbiografföreställningar med för barn lämpliga program. Sålunda hade föreslagits anordnande av 3
sådana föreställningar dock under villkor av, att en garanti ställdes å 35 kr. pr föreställning.
Då styrelsen ej ansåg sig böra lämna ifrågasatta garanti, erbjöd sig grosshandl. G.Nyberg åtaga sig den,
varefter styrelsen tacksamt antog förslaget och beslöt uppdraga åt ordf., överläraren ävensom åt någon
av lärarekårens medlemmar att å styrelsens vägnar lämna sitt biträde vid anordnandet av bemälda
föreställningar och att rikta en uppmaning till föräldrar om att i regel ej låta sina skolbarn besöka
biografer annat än vid barnbiografföreställningar, vid vilka det vore önskligt, att medlemmar av
lärarekåren övervakade barnen.
§8.
Angående ärenden från nämnderna upplystes, att arbetet med gårdsplanens ordnande vid Karlsviks
skolhus påbörjats, ävensom att reparationsarbetena i Östra skolhuset snart vore avslutade.
Då ännu endast en bro tillverkats vid Notvikens skolhus, uppdrogs åt hr W.Oskarsson att jämte de enl.
§ 11 vid föreg. sammanträde utsedde kommitterade skyndsamt verkställa syn å vilka reparationer där
ytterligare vore nödiga.
§9.
Med anledning av från Folkskoleöverstyrelsen ingånget cirkulär angående rekvisition av för
skollokalerna nödig fotogén under läsåret 1917-18 och av dess uppmaning till skolstyrelsen om ’att intet
må underlåtas, som kan göras för att anskaffa annan belysning än genom fotogén, såsom genom
införande, så vitt möjligt är, av elektriskt ljus’, beslöt styrelsen, att ingå till Stadsfullmäktige med
ansökan om så skyndsamt införande som möjligt av elektriskt ljus i Mjölkuddens skolhus samt, därest
så ske kan, även i Notvikens.
Mot förestående beslut i vad det gällde uttalande från styrelsen om indragning av elektriskt ljus till
Notvikens n.v. skolhus anfördes av ordf. reservation under erinran, att skolstyrelsen vore skyldig
bortskaffa huset, när så av vederbörande fordrades, samt att det här endast vore fråga om en lärosal.
Protokollet förklarades omedelbart beträffande denna § justerat.
§10.
Från Folkskoleöverstyrelsen hade även framhållits angelägenheten av, att den dagliga lästiden så
ordnades, att undervisningen så mycket som möjligt komme att pågå vid dagsljus, i följd varav
skolstyrelsen uppdrog åt överläraren att till nästföljande sammanträde inkomma med förslag härom.
§11.
Från Stadsfullmäktige hade ingått tvenne protokollsutdrag av d. 21 sistl. juni: det ena (§ 5) med beslut
om, att tre läraretjänster, varav en manlig och två kvinnliga skulle från den 1 jan. 1918 uppföras på
ordinarie stat; det andra (§ 41) att Fullmäktige även beviljat folkskolestyrelsen full ansvarsfrihet för
1916 års räkenskaper och förvaltning.
Båda utdragen lades till handlingarna.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justeras
D.Andersson
Wilh.Oskarsson”

/Oskar Åhrström

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 23 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell,
Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herr Lind, Fröken Svensson, Herrar
Edström, Axel Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Lindquist och J. A.

Nilsson, varemot som frånvarande antecknades Herrar Brändström, Falk, Hanson, Palm, Svensén och
Hedman samt Fru Bohlin.
Av dessa hade Herr Falk, Hanson och Fru Bohlin ej kunnat med kallelse anträffas, Herr Hedman var
borta utan anmält laga förfall och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ l.
Utsågos Herrar Axel Nilsson och Sölvén att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 28 i denna månad kl.
5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 21 sistlidne juni förda protokoll.
§ 3.
Föredrogs en skrivelse från Magistraten med tillkännagivande, att vid den 2 innevarande augusti
verkställd röstsammanräkning målaren J. A. Nilsson utsetts till efterträdare åt ur Stadsfullmäktige
avgångne Rådmannen P. Th. Aurén; och hälsades den nyvalde ledamoten av Herr Ordföranden
välkommen i Stadsfullmäktiges krets.
§ 4.
Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ledamöterna och suppleanterna i årets
taxeringsnämnd anhållit om ersättning för taxeringsarbetet med 4 kronor för varje dag de deltagit i
detsamma, utgörande tillhopa enligt intyg från taxeringsnämndens ordförande 166 dagar.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bevilja den begärda ersättningen, tillhopa 664 kronor, att utgå av tillgängliga medel.
§ 5.
Sedan Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande över en av Sällskapet W:6 i Luleå hos
Konungens Befallningshavande gjord anhållan om tillstånd att fortfarande under ett år från den l
november 1917 få åt Sällskapets medlemmar och inbjudna gäster utskänka brännvin, hade
Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville för sin del avstyrka bifall till framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 14 röster mot 9, vilka
avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att då några sådana omständigheter, såvitt
Stadsfullmäktige hade sig bekant, icke förekommit, på grund varav den begärda rättigheten lagligen
kunde förvägras sällskapet, för sin del tillstyrka bifall till framställningen.
§ 6.
Sedan Föreståndarinnan vid elementarläroverket för flickor härstädes hos Stadsfullmäktige anhållit om
utseende av ny delegerad för Luleå stad vid läroverket efter avlidne rådmannen H. Örtenblad, beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att företaga sådant val samt till delegerad utse bankdirektören A. Ljungberg.
§ 7.
Konungens Befallningshavande i länet hade med överlämnande av styrkt avskrift av Riksdagens
skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om
utredning och förslag angående det kommunala utskyldsstreckets begränsning, anmodat
Stadsfullmäktige att inkomma med yttrande i ärendet senast den 15 augusti 1917.
Sedan antecknats, att motionerna åsyfta sådan ändring i gällande kommunalförfattningar, att den tid,
under vilken obetalda kommunalutskylder medföra förlust av kommunal rösträtt, skulle begränsas enligt
i huvudsak samma grunder, som äro bestämda i fråga om politisk rösträtt, d. v. s. inskränkas från tio till
tre år, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att förorda det ifrågasatta
ändringsförslaget, såsom av behovet påkallat, särskilt ur den synpunkten, att därigenom en välbehövlig
lättnad skulle vinnas i fråga om kontrollen över att den fordrade skattskyldigheten fullgjorts.

§ 8.
Infann sig Herr Hedman till sammanträdet.
§ 9.
Med överlämnande av ett exemplar av Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion
angående sammanförande av kommunala val till färre valkampanjer hade Magistraten anmodat
Stadsfullmäktige att avgiva yttrande i ärendet före ingången av instundande september månad.
Under framhållande av att de i motionen avsedda ändringarne för städernas vidkommande endast torde
beröra valen av Stadsfullmäktige, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
såsom sitt yttrande i ärendet anföra, att Stadsfullmäktige funne de av motionären framförda
synpunkterna värda beaktande och icke hade något att erinra emot en omläggning av nämnda val på så
sätt, att den succesiva förnyelsen bortfölle och hela korporationen valdes på en gång.
§ 10.
Uti till Stadsfullmäktiges ordförande ställd skrivelse hade Konungens Befallningshavande, under
erinran att jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 20 juli 1917 angående lokala myndigheter för
livsmedelsregleringen de åligganden och befogenheter, som handhafts av motsvarande för
livsmedelsregleringen hittills inom kommunerna fungerande myndigheter, skola övertagas av
livsmedelsnämnder, bestående av ordförande och minst två ledamöter jämte suppleanter för ordföranden
och minst halva antalet ledamöter, samt att ordföranden och dennes suppleant skola förordnas av en utav
Folkhushållningskommissionen tillsatt livsmedelsstyrelse, som är det centrala organet för länet, varemot
ledamöter och suppleanter för dessa för viss tid utses av den myndighet, som utövar kommunens
beslutanderätt, anmodat Stadsfullmäktige att före den 20 augusti 1917 företaga val av ledamöter i
Livsmedelsnämnden jämte vederbörligt antal suppleanter för dessa.
Med anledning härav beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att företaga val av tre
ledamöter och lika många suppleanter i stadens livsmedelsnämnd för tiden intill 1917 års utgång samt
utsagos därvid till ordinarie ledamöter
Herrar Elof Lindberg och Gustaf Lindqvist med vardera 21 röster och Herr A. J. Boholm med 17 röster
samt till suppleanter Herr Axel Ulander, Fruarna Louise Bennet och Julia Fernlund.
§ 11.
Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 31 maj 1917.
§ 7.
Hamndirektionen hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att, då dels en sammanblandning av
stadens och hamnens räkenskaper blivit följden av 1912 års omorganisation av stadens förvaltning,
vilken vore olämplig och i saknad av stöd i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående taxor å
Hamnavgifter av den 30 december 1907 dels svårighet uppstått för hamndirektionen att, så länge
räkenskapen delvis föres å drätselkontoret, när som helst kunna överblicka hamnens finansiella
ställning, hamnens förvaltning helt och hållet måtte skiljas från drätselkammaren.
Sedan Stadsfullmäktige remitterat denna framställning till Drätselkammaren, inkom Stadskamreraren
den 11 mars 1916 med av kammaren Infordrat yttrande, däri han dels gendriver att någon
sammanblandning mellan hamnens och stadens räkenskaper skulle föreligga, dels framställer vissa
förslag för att ställa Hamndirektionen i stånd att vid behov tillfredställande kunna överblicka hamnens
ställning i ekonomiskt avseende. Vid föredragning av ärendet med Drätselkammarens ekonominämnd
den 13 i samma månad, beslutar emellertid ekonominämnden att uppskjuta behandlingen av detsamma
för att bereda nämndens ledamöter tillfälle att närmare sätta sig in i ärendet, varefter ekonominämnden
vid förnyad föredragning av detsamma den 8 maj 1916, § 2, beslutar att anhålla hos Hamndirektionen,
att den ville till drätselkammaren inkomma med yttrande över stadskamrerarens i ärendet avgivna
yttrande och förslag.
Sedan Drätselkammaren den 27 november 1916 från hamndirektionen återfått stadskamrerarens
skrivelse jämte den 10 oktober samma år daterat yttrande av hamndirektionen, däri direktionen med
avvisande av stadskamrerarens förslag ändrar sitt förslag i saken därhän:
att hamnens bokföring sker å hamnkontoret,

att till hamnkassan inflytande medel inlevereras såsom hittills till drätselkontoret, vilket mot av
hamnmästaren utställd check därav tillhandahåller nödiga medel till hamnens utgifter,
att hamnen övertager och bokför det av Luleå stad för Tjuvholmssundet upptagna obligationslånet samt
slutligen att samma arvode som hittills utgår till drätselkontorets tjänstemän såsom ersättning för
bokföring och ränteberäkning av hamnens medel,
beslutar drätselkammaren vid förnyad föredragning av ärendet i överensstämmelse med vad
stadskamreraren i avgivet förnyat yttrande föreslagit att, då hamndirektionen fortfarande vidhölle sin
mening att sammanblandning vore tillfinnandes mellan hamnens och drätselkammarens räkenskaper,
utse ledamöterna herrar Schultz och Fernlund att efter undersökning, huruvida nu tillämpade system för
räkenskaps- och kassaväsende innebär någon möjlighet till sammanblandning av räkenskaper och kassa
drätselkammaren och hamndirektionen emellan, efter samråd med hamndirektionen inkomma med
yttrande och förslag i ärendet.
Sedan de utsedda kommitterade inkommit med det av drätselkammaren begärda yttrandet, beslutade nu
kammaren vid slutlig behandling av ärendet att i överensstämmelse med vad dessa föreslagit med
remisshandlingarnas återställande till stadsfullmäktige avgiva följande yttrande och förslag:
Ehuruväl drätselkammaren anser, att nuvarande bokföring av hamnens räkenskaper å drätselkontoret
icke såsom hamndirektionen i sin skrivelse till stadsfullmäktige den 28 oktober 1915 angiver kan
föranleda någon sammanblandning av stadens och hamnens räkenskaper, har kammaren dock med
hänsyn till det av hamndirektionen uttalade önskemålet, att hamnens utgiftsverifikationer städse måtte
finnas tillgängliga å hamnkontoret ansett, att hamndirektionens hemställan till drätselkammaren den 10
oktober 1916 bör av stadsfullmäktige bifallas på så sätt, att nämnda verifikationer hädanefter icke skola
bokföras å drätselkontoret utan att där i stället endast skall bokföras av hamndirektionen utfärdade
checker å de belopp, som för bestridande av hamnens utgifter äro nödiga, börande härvid å varje sådan
check vara antecknade numren å de verifikationer i hamnens räkenskap, vilka avses likviderade med det
anordnade beloppet
Drätselkammaren får sålunda föreslå Stadsfullmäktige att besluta
att bokföring av hamnens utgiftsverifikationer skall ske å hamnkontoret;
att till hamnkassan inflytande medel inlevereras såsom hittills till drätselkontoret;
att nödiga medel till hamnens utgifter tillhandahållas av drätselkontoret mot av hamndirektionen
utfärdade checker, därvid å varje sådan check skall antecknas numren å de verifikationer, som avses att
bliva likviderade med det anordnade beloppet samt
att samma arvode, som hittills, utgår till drätselkontorets tjänstemän såsom ersättning för bokföring och
ränteberäkning av hamnens medel.
Drätselkammaren beslutade vidare, att sedan drätselkammaren ur innevarande års stat uteslutit eljest
upptagna medel för amortering och räntning av 1909 års obligationslån, och att hamndirektionen i
enlighet härmed i sin stat upptagit medel för ifrågavarande ändamål, hamndirektionens förslag i denna
del icke måtte föranleda vidare åtgärd.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
C. A. Schultz.
K. H. Santeson.’
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 12.
Linjedirektören vid Kungl. Telegrafverkets VII linjedistriktsbyrå hade hos Drätselkammaren anhållit
om tillstånd att under innevarande år få nedlägga kabelblock och kablar samt anordna kabelbommar i
följande stadens gator:
Stationsgatan: kabelblock från Nygatan till Hermelinsgatan, kabel under plåtrännor från
Hermelinsgatan till Prästgatan, 5 st. kabelbommar enligt bilagd kartskiss;
Prästgatan: kabel under plåtrännor från Stationsgatan till Lotsgatan;
Lotsgatan: kabel under plåtrännor från Prästgatan till bron över järnvägen.
I avgivet yttrande över framställningen hade Byggnadskontoret, med framhållande av fördelen för
staden att så många ledningar som möjligt nedläggas i jorden, tillstyrkt densamma mot följande vilkor:

att ledningarna nedläggas efter överenskommelse med Byggnadskontoret;
att grävning och reparationer av gatorna för ledningarnas nedläggning utföres genom Byggnadskontoret
på Telegrafverkets bekostnad;
att karta över ledningarna med utsatta mått efter desammas nedläggning överlämnas till
Byggnadskontoret;
att Telegrafverket förbinder sig att bekosta ändringar till följd av eventuella förändringar av gatornas
läge eller dylikt.
Drätselkammaren hade överlämnat Telegrafverkets framställning till Stadsfullmäktige med hemställan
om bifall till densamma på av Byggnadskontoret föreslagna vilkor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att
bifalla Drätselkammarens förslag med den ändring, att 2:dra villkoret här ovan erhåller följande lydelse:
’att grävning och reparationer av gatorna med anledning av ledningarnas nedläggning utföres genom
Byggnadskontoret på Telegrafverkets bekostnad’.
§ 13.
Olof Wallin hade i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att få vattenledning indragen i den byggnad,
han håller på att uppföra å tomt N:o 3 i kvarteret Hästen.
Sedan Byggnadskontoret i infordrat yttrande meddelat att i Parkgatan förbi tomten ej finnes vatten- och
avloppsledning och att rör f. n. äro så gott som omöjliga att anskaffa, hade Drätselkammaren i anslutning
till vad Byggnadskontoret föreslagit, beslutat hemställa hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville
besluta, att en provisorisk vattenledning, med anslutning till byggnaden såsom väggutkastare, måtte få
utföras för en beräknad kostnad av 400 kronor.
Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
Drätselkammarens förslag.
§ 14.
Aktiebolaget Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att i fönstret till
förrummet i den av banken i stadshuset förhyrda banklokalen få anbringa en dörr, varigenom möjlighet
vunnes att undanrödja olägenheten av gemensam ingång till banklokalen och stadshotellet; och hade
banken förbundit sig att vid eventuell avflyttning från lokalen, återställa fönstret i sitt nuvarande skick.
Sedan Byggnadskontoret i avgivet yttrande tillstyrkt bankens framställning med det ytterligare villkor,
att banken själv uppgör med hyresgästen i vindslägenheten om 2 rum och kök i nordöstra delen av
stadshuset, vilken innehar källaren under lokalen, om ersättning för det fönster, han genom eventuella
ändringar förlorar, hade Drätselkammaren, med överlämnande av ärendet till Stadsfullmäktige, tillstyrkt
bifall till bankens framställning, trots att byggnadens fasad otvivelaktigt kommer att undergå någon
försämring i utseendet genom den föreslagna ändringen.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 15.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av Fredrika Rehnlund gjord
framställning om erhållande av pension i egenskap av f. d. städerska vid brand- och polisstationen samt
elektricitetsverket.
Sedan antecknats, att Rehnlund städat å brandstationen åren 1899-1911, å polisstationen l augusti 1904
- 30 april 1917 samt å elektricitetsverket l augusti 1914 - 31 mars 1916 hade Drätselkammaren hemställt,
att Stadsfullmäktige ville bevilja henne ett understöd av 100 kronor per år fr. o. m. den l maj 1917.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag samt bestämde, att för innevarande år utgående understöd skulle anskaffas
genom uttaxering.
§ 16.
Som det visat sig att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd del
beroende på dålig jordmån och vattningssvårigheter, ävensom att gräsmattorna äro svåra att hålla i stånd
särskilt på grund av allmänhetens omilda behandling av desamma, hade Drätselkammaren ansett att
planteringen bör omändras på så sätt, att gräsmattorna borttagas, att grävning kring träden göres, varefter

matjorden från gräsmattorna tillföres, att vidare galler av trä om c:a l meter i fyrkant lägges omkring
träden samt att området i gatans mittelparti mellan trädraderna iordningsställes med tjärning.
Sedan vid sammanträdet närvarande representanter för Planteringsnämnden förklarat sig vara ense med
Drätselkammaren beträffande den föreslagna nya anordningen av gatuplanteringen i fråga, hade
Drätselkammaren beslutat hemställa hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville med godkännande härav
anslå ett belopp av 7,500 kronor enligt närlagda av Byggnadskontoret uppgjorda kostnadsberäkning.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden, att endast så till vida bifalla Drätselkammarens förslag, att ett anslag av 1,224
kronor beviljas för anskaffande av galler av trä omkring träden, samt att Stadsfullmäktige ville uppdraga
åt Planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av gräsmattorna i
Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma.
Därjämte beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att ovannämnda belopp
skulle anskaffas genom uttaxering.
§ 17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från F. O. E. Johansson m. fl. gjord
framställning om framdragning av elektrisk belysning till Bergvikens samhälle.
Sedan Drätselkammaren för yttrande remitterat skrivelsen till elektricitetsverkets föreståndare, hade nu
Byggnadskontoret inkommit med följande förslag:
En transformator uppsattes å första stolpen i luftledningen till vattenledningsverkets pumpstation, från
vilken transformator ledningarna dragas dels sydost med grenledningar mellan byggnaderna för området
söder om järnvägen dels åt norr i rör under landsvägen och järnvägen och däretter på stolpar med
grenledningar genom gatorna och mellan byggnaderna för området norr om järnvägen.
Fastighetsägarna bekosta själva servis i likhet med vad som beslutats beträffande fastighetsägarne invid
Hertsögatan, varjämte då elektricitetsverket saknar mätare, utlämning av ström göres enligt
accordsystemet efter ett pris av 35 öre pr watt.
Kostnaden för anläggningen utgör enligt bilagt kostnadsförslag 8,300 kronor. Beträffande anslutningen
har utredning visat att 280 à 300 20-watts lampor kunna påräknas bliva anslutna till anläggningen. Vid
ett årspris av 35 öre per watt kan sålunda staden påräkna en årsinkomst av 1,960 å 2,100 kronor, medan
utgifterna bliva ränta, amortering och underhåll 1,100 kronor samt strömavgift till Råneå elektriska
kvarnaktiebolag 880 å 940 kronor.
Drätselkammaren hade beslutat att med remisshandlingarnas återställande hemställa, att
Stadsfullmäktige ville med godkännande av förslaget anvisa 8,300 kronor till anläggningens utförande.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde att kostnaden 8,300 kronor skulle anskaffas genom lån.
§ 18.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 4 november 1914, § 7, beslutat tilldela förste och andre
rörläggningshantlangaren, ångvältsmaskinisten, arbetsförmannen vid stadens arbeten, timmermannen,
eldaren vid stadshuset och lampskötaren vid elektricitetsverket semester med den bestämmelsen, att
innehavaren av någon av dessa befattningar må av vederbörande arbetschef kunna årligen tilldelas en
veckas tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon av dessa befattningar under minst två
fulla kalenderår, samt 14 dagars tjänsteledighet, om denna anställning varat minst tre fulla kalenderår,
allt med bibehållen avlöning.
Sedan Byggnadskontoret i skrivelse till Drätselkammaren med meddelande att i stadens tjänst numera
vore anställda en del förmän, montörer m. m., vilka kunde i lika grad, som de ovan uppräknade, anses
vara fast anställda, föreslagit, att Drätselkammaren måtte gå i författning om, att förutnämnda den 4
november 1914 av Stadsfullmäktige fattade beslut måtte ändras därhän, att i förenämnda förteckning
’arbetsförmannen i stadens arbeten’ utbytes mot ’arbetsförmännen i stadens allmänna arbeten’ och att
extra maskinisten och förste extra montören, båda vid elektricitetsverket, införas i densamma, hade
Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutat hemställa hos Stadsfullmäktige om bifall till
ifrågavarande av Byggnadskontoret gjorda förslag.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren i detta ärende
föreslagit.

Därjämte beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Drätselkammaren att inkomma med utredning och
förslag om lämpligheten av att bevilja semester även åt andra, som lika länge haft anställning vid
elektricitetsverket eller i stadens arbeten i allmänhet.
§ 19.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat dels en från Luleå fastighetsägareförening
inkommen skrivelse, däri hemställes, att, då fråga uppstått om försäljande av Luleå Renhållningsbolags
tillgångar och överlåtande av dess verksamhet på ett konsortium av åkare inom staden, Stadsfullmäktige
ville taga i övervägande om icke staden borde försäkra sig om Renhållningsbolagets drift, möjligen i
samverkan med stadens fastighetsägare, dels ock ett från Hälsovårdsnämnden inkommet utdrag av dess
protokoll den 20 mars detta år, däri nämnden, med anledning av att Luleå renhållningsbolag sannolikt
komme att upphöra, uttalar att, då det måste anses vara av synnerligen stor betydelse för stadens
fastighetsägare och därmed även för samhället i dess helhet att fortfarande få renhållningen inom
fastigheterna, särskilt tömningen av latrinkärl, utförd på ett betryggande och fullt tillfredsställande sätt,
Stadsfullmäktige måtte i god tid vidtaga åtgärder för förebyggande av de svårigheter, som skulle komma
att uppstå, därest en ordnad renhållningsverksamhet komme att upphöra.
Sedan Drätselkammaren vid ärendets föredragning beslutat dels att uppdraga till Byggnadskontoret att
förebringa utredning om det skulle löna sig för staden att till i fastighetsägareföreningens skrivelse
angivet pris, cirka 40,000 kronor övertaga Renhållningsbolagets tillgångar, dels att utse tvenne
representanter till underhandling med Luleå Renhållningsbolag enventuellt på grundval av bildandet av
ett aktiebolag för övertagande av bolagets tillgångar och verksamhet, i vilket aktiebolag staden skulle
ingå som aktieägare, hade Luleå renhållningsbolag inkommit med en skrivelse till Drätselkammaren,
däri meddelas, att bolaget på extra bolagsstämma beslutat att hembjuda staden att för en lösesumma av
40,000 kronor övertaga bolagets egendom av hästar och inventarier, värderade till 10,000 kronor, och
fastigheten N:r 158 a i kvarteret Räven, taxerad till 36,500 kronor; och anhöll bolaget att erhålla svar
före den l instundande september.
Vid förnyad behandling av ärendet i Drätselkammaren upplästes först av Byggnadskontoret avgivet
yttrande i saken, däri kontoret dels framhåller vådan av att genom sammanslagning av de nu inom staden
verkande renhållningsverken den välbehövliga konkurrensen komme att bortfalla, dels att stadens åkare
bildat ring med påföljd att dessa hädanefter skulle kunna ensidigt bestämma priserna för sitt arbete för
staden. Byggnadskontoret hade vidare verkställt värdering av renhållningsbolagets egendom
tomter, zonvärde .. ................................................... 8,580 kr.
byggnader ................................................................ 29,000 ”
hästar (värderade av brandchefen U. Ullman) 5,875 ”
inventarier ............................................................... 3,459 ”
tillhopa 46,914 kr.
Efter anteckning härav hade Drätselkammaren beslutit föreslå Stadsfullmäktige att övertaga Luleå
Renhållningsbolags förenämnda egendom för en köpeskilling av 40,000 kronor och att tills vidare
bedriva dess verksamhet i nuvarande omfattning.
Nämnden hade vidare beslutit meddela Stadsfullmäktige, att nämnden hade för avsikt att snarast till
Fullmäktige inkomma med förslag till bildande av ett aktiebolag med stadens fastighetsägare som
meddelägare, vilket bolag skulle under stadens kontroll bedriva renhållningsverksamhet inom staden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde att för inköpet erforderliga medel skulle anskaffas
genom lån.
Dessa beslut fattades enhälligt.
§ 20.
Med anledning av Stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914, § 16, hade Drätselkammaren beslutit
meddela Fullmäktige, att Drätselkammaren, som genom vunna erfarenheter funnit monopolsystemet i
praktiken mindre tilltalande, har för avsikt att fr. o. m. den l nästkommande oktober, då avtalet med den
nuvarande entreprenören utgår, ordna den elektriska installationsverksamheten så

att tillsvidare 2:ne entreprenörer antagas med förbehåll om rätt för elektricitetsverket att utföra
installationsarbeten i stadens fastigheter, ävensom, om det skulle visa sig lämpligt eller nödvändigt, i
enskilda fastigheter, samt
att statens verk och inrättningar erhålla entreprenörsrätt till utförande av egna anläggningar.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att förklara
sig ej hava något att erinra emot de av Drätselkammaren sålunda vidtagna anordningar.
§ 21.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Kungl. Lotsverkets framställning om åläggande för Luleå stad att upplåta tomt åt lotsverket;
2:o) B. Hellis' begäran om avskrivning av kommunalutskylder;
3:o) Rektor A. Falks begäran om avschaktning av allmänna läroverkets tomt;
4:o) H. Burmans begäran att få köpa stadens del av fastigheten N:o 495;
5:o) En framställning från invånare i Mjölkudden om framdragande dit av elektriska
belysningsledningar;
6:o) En begäran från innevånare i Skurholmsstaden om framdragande dit av elektriska
belysningsledningar;
7:o) Hamndirektionens utredning rörande anslag för gäldande av 1915 års arbeten för södra
hamnplanen;
8:o) Folkskolestyrelsens framställning om inledande av elektrisk belysning i Mjölkuddens och
Notvikens skolor;
9:o) F. Maskinisten A. Westerlunds begäran om återfående av erlagda pensionsavgifter till staden m.
m.
§ 22.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Hyresnämndens framställning i fråga om avgiftsfri bostadsförmedling;
2:o) Hamndirektionens begäran om tilläggsanslag för fyrbelysning av farleden förbi
Filmklipporna;
3:o) Hamndirektionens begäran om anslag å 50,000 kronor till inköp av torrfurutimmer;
4:o) Hamndirektionens förslag till utförande av uppvärmningsanläggning samt vatten- och
avloppsledning i hamnförvaltningsbyggnaden;
5:o) Hamndirektionens begäran om anslag för införande av agabelysning å Balder m. m.;
6:o) Lok.föraren B. Johnssons avsägelse av ledamotskap i Fattigvårdsstyrelsen m. m.
§ 23.
Till Lönenämnden remitterades:
l:o) Eldaren K. J. Anderssons begäran om löneförhöjning;
2:o) En framställning från stadens tjänstemän om löneförhöjning;
3:o) En begäran om löneförhöjning från befattningshavare i hamnens tjänst;
4:o) Framställning om löneförhöjning från arbetare å stadens mudderverk m. fl.
§ 24.
Till Lönenämnden och Hamndirektionen remitterades en framställning om löneförhöjning från
borgmästaren A. E. Fagerlin.
§ 25.
Till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades en skrivelse från Fortifikationsbefälhavaren i
Boden med förslag till kontrakt om upplåtelse av markområde vid Tjuvholmssundet.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Axel Nilsson,

M. Sölvén.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 29 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson och Lantz.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 6 innevarande augusti.
§2.
Sedan livsmedelsnämndens ordförande, komministern H.T.Berlin, under hand anhållit, att
drätselkammaren ville taga i övervägande frågan om beredande av lämpliga lokaler för
livsmedelsnämnden, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet till nämndens förfogande
tillsvidare f.o.m. den 1 nästkommande oktober ställa den nu av Aktiebolaget Agentur innehavda
lägenheten i stadshuset; och skulle i samband härmed kontraktet med Aktiebolaget Agentur uppsägas.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§3.
Sedan skorstensfejaremästaren A.W.Köster i skrivelse gjort framställning om tilldelande till honom av
ett dyrtidstillägg för år 1917 i likhet med vad stadens övriga befattningshavare erhållit, hade
stadskamreraren i till drätselkammaren avgivet yttrande över framställningen på anförda skäl hemställt,
att drätselkammaren ville beslut att med stöd av stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916 bevilja
Köster ett dyrtidstillägg á 300 kronor jämte vederbörligt familjetillägg för år 1917.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna bifall; och förklarades protokollet vad
detta ärende beträffar genast justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Wikén, Lindgren, Nilsson och t.f. tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 31 juli 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för september månad föredrogos och godkändes samt antecknades att på grund av
kristiden alla bidrag skulle utdelas kontant.
§3.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under augusti, slutande å kronor 133:12.
§4.
Beslöt styrelsen indraga det understöd, som utgått till Maria Holmqvist i Malmberget.

§5.
Beslöt styrelsen utdela ett extra understöd å 40 kronor åt Albertina Westin till betalning av en räkning
från Zanderinstitutets ortop. Bandageverkstad å rep. av ett bandage och beslöts vidare att det månatliga
understödet till henne skulle upphöra f.o.m. den 1/9 1917.
§6.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75:- kronor.
§7.
Anmälde vaktmästaren att följande personer intagits å fattiggården, nämligen:
den 2 augusti: Sven Evert Bergman
den 3 augusti: Johan Gustaf Adolf Larsson
den 3 augusti: Johan Arvid Burström
den 6 augusti: Hilma Maria Håkansson
den 6 augusti: Karl Gunnar Håkansson
den 6 augusti: Bertil Ruben Håkansson
den 17 augusti: Ernst Johan Holmberg
samt att följande utgått, nämligen
den 6 augusti: Gustaf Hedin-Bäcklins 6 barn (hemsända)
den 7 augusti: Rune Pettersson (utackorderad)
den 9 augusti: Hulda Granbom med 1 barn
den 11 augusti: Sven Gösta Lövgren (utackorderad)
den 17 augusti: Johanna Charlotta Pettersson
den 18 augusti: Ernst Johan Holmberg (till hospital)
den 23 augusti: Magnus Baudin (död)
§8.
Beslöt styrelsen tilldela Alma Helena Andersson ett begärt understöd av 40 kronor och skulle beloppet
utsökas av hemortskommunen.
§9.
N.J.Olsson, Mjösön, Hednoret hade inkommit med anhållan att få åtnjuta samma fosterbarnsarvode,
som förut för fostersonen Gustaf Sigurd Eriksson, trots det att gossen fyllt 15 år den 4 april 1917.
Vid föredragning härav beslöt styrelsen att samma ersättning som hittills skulle utgå intill 1917 års
utgång.
§10.
På därom gjord framställning beviljades L.A.Jonsson, Lakafors, Håkansön, en förhöjning i
fosterbarnsarvodet för Lilly Viola Engström från 10 till 13 kronor pr månad.
§11.
Sedan fru Anna Berggren i Gammelstad uppsagt sitt kontrakt med styrelsen ang. leverans av mjölk till
fattiggården men tillika förklarat sig villig att efter förmåga leverera mjölk till ett pris, som med ½ öre
understege gällande mejeripriser, beslutade styrelsen att antaga detta erbjudande under förutsättning att
därmed menades partipriset, men, om däremot utförsäljningspriset avsåges, ville styrelsen enbart gå med
på att betala ett pris, som vore lika med mejeriernas partipris.
§12.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen tilldela Frans Mattias Teodor Stenmark anvisning på
fria bad 1 á 2 gånger i veckan under 2 månaders tid.
§13.
Med upphävande av i protokollet för den 31 juli 1917 fattade beslut beslutade styrelsen nu, att
fosterbarnet Ingrid Jansson skulle få kvarstanna hos sin fosterfader K.V.Augustsén, Östra Bovallen,
Övre Svartlå, enär denne förklarat sig villig hysa henne utan ersättning.

§14.
En skrivelse från G.V.Sandorff, Luleå, med anhållan att styrelsen måtte avhämta fosterbarnet Greta
Svensson den 1 instundande oktober lades till handlingarne och uppdrogs åt tillsyningsmannen att
anskaffa nytt fosterhem för barnet.
§15.
En skrivelse från Annebergs asyl med anhållan om bidrag av havre och potatis till vid asylen
inackorderat barn bordlades.
§16.
Beslöt styrelsen antaga ett av Elektriska A.B. Fram avlämnat anbud å Kr. 55:- för installation av elektrisk
belysning i fastigheten n:r 3 i kvarteret Laxen.
§17.
Beslöt styrelsen tilldela Jonas O. Sandströms hustru Emma Sandström ett begärt extra understöd å Kr.
8:75 för inköp av en maggördel.
§18.
Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Johan Enok Häggman
lades till handlingarna.
§19.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Johan Oskar Valdemar
Sundström, Gustaf Jacobsson Fahlgren och Olof Ferdinand Lundberg.
§20.
Beslöt styrelsen utackordera gossen Bror Tore Torbjörn Nilsson till änkefru Svea Segergren i Luleå för
20 kronor i månaden och skulle beloppet utsökas av hemortskommunen.
§21.
Beslöt styrelsen tillskriva Spannmålsbyrån i Luleå med begäran att få köpa fodermjöl för utfodring av
svinen å fattiggården.
§22.
Avslog styrelsen en begäran från Fr. Berglund om ersättning med 30 kronor i månaden för skötsel av
svinhuset.
§23.
De personer, som brukat biträda med likbärning hade inkommit med begäran att ersättningen måtte
höjas till 2 kronor för varje bärare.
Vid föredragning härav beslutade styrelsen att ersättningen skulle utgå med kr. 1:50.
§24.
På därom gjord framställning beviljades Kasper Svensson ett bidrag av 10 kronor för inköp av kläder
till dottersonen Folke.
§25.
Beslöt styrelsen att utskriva Anna Lövgren från fattiggården.
§26.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Signe Maria Lindbäcks vård å Piteå hospital.
§27.

Beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige tillstyrka fattigvårdstillsyningsmannen N.Bomans begäran att få
åtnjuta första ålderstillägget från och med den 1 april 1916.
§28.
Antecknades att herr Nilsson med styrelsens medgivande avlägsnade sig från sammanträdet.
§29.
På framställning av drätselkammaren beslöt styrelsen att ansvara för hyrans erläggande för Anna Ström,
Erik Sundström, Anna S.Nilsson och Kristina Westerlund samt att utanordna de hyresbelopp, som
resterade vid augusti månads utgång.
§30.
Beslöt styrelsen att bifalla ett av herr Gullberg ingivet förslag att låta införa elektrisk belysning i s.k.
Bodellska villan.
§31.
Beslöt styrelsen erbjuda herr G.Isaksson en förhöjning i hyran för Abr. Enqvists lägenhet med 5 kronor
i månaden under 6 månaders tid mot villkor att elektriskt ljus indrages i lägenheten.
§32.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelser för Martin Åström och Göran Hellmans vård å sanatorium.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeras
H.T.Berlin
Alfr.Gullberg
J.Lindgren”

Protokoll september 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 september 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson ävensom byggnadschefen.
Därjämte närvar på särskild anmodan trädgårdsdirektören E.Cederpalm.
§1.
Efter inhämtande av trädgårdsdirektören Cederpalms åsigt i saken beslutade nämnden
att fontänen skall placeras i mittelrundeln i kvarteret Tuppen,
att uppdraga till byggnadskontoret att för den avschaktning av kvarteret, som blir nödvändig för
fontänens placering på nu bestämt ställe, verkställa nödiga avvägningar, kostnadsberäkningar och
ritningar, de senare även utvisande på vad sätt de nu närmast mittelrundeln stående träden kommer att
fördelas ut mot planteringens periferi, samt
att, sedan dessa handlingar inkommit, förslaget skall underställas direktör Cederpalms ytterligare
granskning.
§2.
Sedan ordföranden meddelat att enligt överenskommelse med kommitterade och konstnären
Hermelinsmonumentet skall resas i mitten av den öppna platsen i kvarteret Duvan, beslutade nämnden
att till utförande godkänna den av direktör Cederpalm å blyertsskiss angivna anordningen för
utsmyckning av den närmast intill monumentet liggande planen.
§3.

Sedan direktören Cederpalm med framhållande av flera olika skäl föreslagit den förändrade anordning
av gatuplanteringen i Storgatan, att de nu befintliga båda trädraderna med grässträngar och
mellanliggande gångbana utbytas mot en i mitten av gatan anordnad bredare gräsmatta med en rad träd,
exempelvis popplar, beslutade nämnden att anhålla att direktör Cederpalm ville i en särskild P.M.
framlägga de nu angivna skälen för en omläggning av Storgatans gatuplantering på föreslagna sätt; och
skulle byggnadskontoret tillhandahålla ritning och övriga uppgifter rörande bredd å gatans farplan,
trottoarer etc.
§4.
Förklarade sig direktör Cederpalm villig att lämna förslag till ordnande av parkplantering dels å
kvarteren Loet och Fisken dels å den del av kvarteret Oxen, som enligt av stadsfullmäktige godkänd ny
stadsplan skall utgöra öppen plats; och beslutade nämnden i anslutning härtill att uppdraga till
byggnadskontoret att tillhandahålla direktör Cederpalm de ritningar och uppgifter, som han anser
erforderliga för uppdragets fullgörande.
§5.
Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 7, 8 och 11 nästlidne augusti med det tillägg i §
2 av protokollet för den 7 nästlidne augusti, att nämnden beslutat att utse ledamöterna herrar Schultz
och Thurfjell att i samråd med kommitterade och konstnären träffa bestämmelse om plats för
Hermelinsmonumentet.
§6.
Föredrogos och godkändes av stadskamreraren upprättade förslag till avtal mellan drätselkammaren och
gårdsägaren Olov Wallin resp. Gunnar Hellsén rörande de dem av kammaren beviljade byggnadslånen.
§7.
Sedan byggnadschefen dels i skrivelse till drätselkammaren hemställt att åtgärder måtte vidtagas för
expropriation av fastigheten n:r 227 dels överlämnat ett anbud från Maria Johansson å försäljning till
staden av 186,68 kvm av fastigheten n:r 233, beslutade nämnden att anhålla hos byggnadschefen att han
ville till nästa sammanträde inkomma med samtliga befintliga handlingar rörande frågan om reglering
av Kungsgatan mellan Stations- och Storgatorna.
§8.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ Frimurarlogens i Luleå begäran om reparation av rum n:r 34 i stadshusets hotellavdelning;
2/ E.Nilssons m.fl:s framställning om utredning av frågan om elektrisk belysnings framdragande till
Stadshertsön;
3/ N.J.Holmgrens m.fl:s erbjudande om överlåtelse på staden av en vattenkastare mot erhållande av
vatten på för Bergviken stadgade grunder.
§9.
Sedan F.W.Granlund i egenskap av ombud för arrendatorn av Edefors’ laxfiske i skrivelse till
drätselkammaren påyrkat vissa reparationer å fiske- och husbyggnader, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att uppdraga till stadskamreraren att ordna med tillträdessyn å fisket i samband
med avsyning av de av E.J.Sandling i Wuollerim under året utförda reparations- och underhållsarbeten
å fisket.
Nämnden beslutade vidare att nu värdering av byggnader och inventarier skulle göras i och för behövlig
förändring av gällande brandförsäkringar.
I denna förrättning skulle förutom stadskamreraren en ingenjör från byggnadskontoret deltaga.
§10.
Med anledning av drätselkammarens skrivelse den 9 sistlidne maj angående upplåtelse av vissa områden
till kreatursbete hade distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i skrivelse till drätselkammaren
meddelat, att, som områdena ifråga för innevarande år redan äro utarrenderade till en banvakt, upplåtelse

av dessa kan ske först nästkommande år, vartill förvaltningen icke hade något att erinra under följande
villkor:
att ett stadigt stängsel enligt baningenjörens anvisning anbringas på sätt bilagda skiss utvisar, samt
att upplåtelsen upphör att gälla omedelbart efter av distriktsförvaltningen när som helst gjord
uppsägning; och anhöll förvaltningen att få emotse drätselkammarens godkännande av ovanstående
villkor, innan medgivna upplåtelse anses gällande.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av villkoren uppdraga till
byggnadskontoret att i samband med det av nämnden vid sammanträde den 2 nästlidne juli § 12 lämnade
uppdrag om utredning av frågan om utestängande från stadens mark av Neder-Luleå socken tillhöriga
kokreatur medelst rågångsstängsel, inkomma med kostnadsuppgift å uppförande av det nu av
distriktsförvaltningen fordrade stängslet.
§11.
Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till instruktion för parkvakten å Gültzauudden, beslutade
nämnden att med godkännande av densamma bestämma
att arvodet till parkvakten skall utgå i form av fri bostad i tennispaviljongen å Gültzauudden, bestående
av 1 rum och kök jämte 1 kallrum samt
att erbjuda rörläggningshantlangaren Edvin Nilsson att bliva parkvakt f.o.m. den 1 instundande oktober.
§12.
Föredrogs av t.f. stadskamreraren J.O.Dahl verkställd utredning rörande de omständigheter, under vilka
flickläroverket kom till stånd samt huruvida staden kunde anses äga förpliktelse att ikläda sig kostnader
för dess utvidgning.
§13.
Beslutade nämnden att av byggnadskontoret infordra uppgift å de ritningar över stadens byggnader, som
finnas förvarade å byggnadskontoret.
§14.
Sedan borgmästaren Axel E.Fagerlin i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då han på grund av
offentligt uppdrag varit med familj borta allt sedan år 1914 från början av varje år intill juni månad,
beräkningen av hans strömförbrukning måtte bestämmas med ledning av den strömkvantitet, han
förbrukat under belysningsåret 1912-1913, beslutade nämnden meddela borgmästaren Fagerlin att vid
debiteringen av hans strömförbrukning för tiden 15 augusti – 31 december 1917 förbrukningen för
motsvarande tid förra året tages till grund vid beräkningen och icke hela årsförbrukningen.
§15.
En från Emelia Nordström till drätselkammaren ingiven skrivelse med anhållan att få av staden arrendera
den del av vreten n:r 801, som utvisas av bilagd karta, remitterades till byggnadskontoret.
§16.
Sedan rektorn vid högre allmänna läroverket A.Falk anhållit att staden ville utföra behövlig
avschaktning av läroverkstomten för anordnande därstädes av skridskobana, beslutade nämnden att
uppdraga till byggnadskontoret att skyndsamt inkomma med yttrande och förslag.
§17.
På förslag av herr Fernlund beslutade nämnden att, då det torde visa sig att tillräckliga källarlokaler icke
finnas för förvaring av den väntade rikliga potatisskörden, uppdraga till byggnadskontoret att skyndsamt
förebringa utredning var en kommunal potatiskällare lämpligen kan inredas och vilken kostnad
anordningen skulle draga.
§18.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att snarast inkomma med förslag till
bestämmelser och avtal med de entreprenörer, som komma att tillsättas för utförande av elektriska
installationsverksamheten inom staden.

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat
C.A.Schultz.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 3 sept. 1917.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fröken Märta Bucht, hrr O.E.Wester samt undert. sekr.
§1.
Nämnden meddelade tillstånd för nedannämnda elever att erhålla avgångsbetyg efter folkskolestadgans
§ 48 under villkor, att de ordentligt bevista ersättningsskolan:
Greta Stina Edlund, f 28/12 1903
Anna Maria Karlsson, f 17/5 1903
Svea Liljedahl, f 10/12 1903
Gertrud Pettersson, f 28/3 1903 samt
Valfrid Englund, f 11/10 1903, den sistnämnda dock under förutsättning att genom bevis styrkes, det
gossen hade anställning.
Liknande ansökningar för
Klara Viola Sundgren, f 13/10 1904,
Helga Sundström, f 2/8 1903,
Lilly Erina Lidgren, f 28/12 1903,
Karl Johan Rehnlund, f 28/8 1903, samt
Karl Köster, f 29/9 1905,
blevo av nämnden avslagna.
§2.
Nämnden beslöt bifalla gjord ansökan, att flickan Ragnhild Odelia Englund som är född den 11 mars
1902, och som under de senaste två åren på grund av sjukdom ej kunnat bevista skolan, skulle befrias
från vidare skolgång.
§3.
För flickan Sofia Johansson, som är född den 2/5 1904 och under senaste läsåret av sjukdom hindrats
att bevista skolan, hade begärts avgångsbetyg enligt folkskolestadgans § 48. Nämnden beslöt bordlägga
ärendet och under tiden låta inhämta läkares utlåtande.
§4.
Småskollärarinnan Maria Högström, som tjänstgjort som lärarinna vid småskolan härstädes sedan den
14 juni 1897 och under denna tid varit tjänstledig höstterminen 1906, 15/1-1/3 1911, 17)-31/10 1911,
26/4-31/5 1916, 1/9-15/12 1916 samt under innevarande hösttermin, hade anhållit om
tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden tilldela henne så lydande vitsord
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
Luleå som ovan
Oskar Åhrström.
/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 september 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin och Åhrström.
Därjämte närvar t.f. 1:ste provinsialläkaren K.F.Hollström.
§1.
Protokollet för den 7 augusti 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Från magistraten i Luleå hade med begäran om nämndens yttrande inkommit ansökningshandlingar till
ledigförklarade stadsläkarebefattningen här i staden jämte Kungl. Medicinalstyrelsens yttrande
angående sökandenas kompetens.
I anledning av förenämnda yttrande förklarade sig nämnden ej hava något att erinra mot legitimerade
läkaren Paul Wilhelm Morsings antagande till befattningen i fråga.
Då emellertid, såväl vid förra ledigheten till samma tjänst endast en sökande anmält sig, vilken dock
omedelbart efter erhållande av befattningen avsagt sig densamma som ock nu endast en av de två
sökandena kunde ifrågakomma, hade nämnden sökt om möjligt utröna härtill och hade nämnden därvid
kommit till den uppfattningen, att orsaken vore att söka antingen uti ett allt för stor arbetsbörda för
endast en stadsläkare eller ock, att stadsläkarelönen ansåges allt för liten.
Det torde därför, enligt nämndens förmenande, kunna ifrågasättas, huruvida icke, före befattningens
tillsättande, av stadsfullmäktige borde tagas i övervägande om ej en andra stadsläkaretjänst borde
inrättas härstädes eller därest, efter skedd utredning, så ej ansåges nödvändigt, lönen till stadsläkaren
borde höjas.
Protokollet blev i denna del genast justerat.
§3.
Hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson hade i ingiven skrivelse anhållit om tjänstledighet under
tiden 8-28 innevarande september och till sin vikarie föreslagit förre tillsyningsmannen C.M.Rosén.
Vid föredragning härav beslutade nämnden att bifalla den gjorda framställningen mot villkor – i
anledning av tyfus- och paratyfusepidemin – att Oscarsson återinträder i tjänstgöring om nämnden så
påfordrar.
§4.
Tillsyningsmannens rapport för augusti månad föredrogs och lades till handlingarna.
§5.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Det har vid tillfällen anmärkts att åkaren Oscar Enmark i Bergviken
försummat bortforsling av slask från sin fastighet. I stället för att köra slask och avfall till
avstjälpningsplatsen så har han tömt det flytande innehållet i tunnorna på gården i en större stenhage.
Då tunnornas innehåll delvis utgöres av avfall från slakteriet så inses ju lätt den stora vådan av att dylikt
avfall får ligga och ruttna samt sprida stank och flugor omkring, särskilt i dessa farsotstider. Det är för
övrigt ren vårdslöshet av Enmark, vilken själv äger häst samt bor så nära avstjälpningsplatsen att bete
sig på slikt sätt, allrahelst som han flera gånger varnats för följderna. Jag anhåller nu om nämnden ville
befordra rapporten till åklagaren med begäran om åtal. Vittnen finnes. Luleå den 5 september 1917.
Wilh. Oscarsson. Tillsyningsman för hälsovården i Luleå.’
Efter föredragning härav beslutade nämnden att anmäla förhållandet till allmänna åklagaren för åtals
anställande mot Enmark.
§6.
I till nämnden ingiven skrivelse hade 1:ste provinsialläkaren K.F.Hollström förslagit följande åtgärder
för hämmande av tyfus- och paratyfusepidemien:

1/ Försök att uppspåra smittkällan (-källorna) t genom att ta mjölkprov från alla mjölkproducenter, som
leverera mjölk till Luleå stad;
2/ Upprop till allmänheten om att koka mjölken, försöka få mjölk från ett och samma ställe, i allmänhet
undvika okokt föda samt att tvätta händerna före varje måltid;
3/ Uppsättande av anslag i matvaruaffärerna med uppmaning till allmänheten att ej beröra matvarorna
och ej medtaga hundar i affären. Dessutom förbud för allmänheten att gå in i korvfabrikerna och där
beröra köttvarorna.
4/ Anskaffande av provisorisk sjukrum för isolering och vård av dem, som ej få plats i epidemisjukhuset
och ej kunna vårdas i hemmen.
5/ Försök att skaffa en vikarierande stadsläkare.
Efter föredragning härav beslutade nämnden:
beträffande punkt 1:
att bordlägga frågan, i avvaktan på svar från Kungl. Medicinalstyrelsen hos vilken förfrågan gjorts om
mjölkproven kunde fås kostnadsfritt;
beträffande punkterna 2 och 3;
att följande annons skulle införas i ortstidningarna: ’Med anledning av nervfeber- (tyfus- och paratyfus) epidemien i Luleå uppmanas allmänheten allvarligen att koka mjölken och så mycket som möjligt
undvika okokt föda samt att endast taga mjölk från ett och samma mjölkförsäljningsställe.
Vidare erinras om vikten av noggrann renlighet. Särskilt framhålles nödvändigheten av händernas
tvättning före måltiderna.
Slutligen uppmanas allmänheten att vid besök i matvaruaffärerna ej vidröra matvarorna, varjämte
obehörigas tillträde till korvfabriker och förvaringsrum för matvaror förbjudes.’
att låta uppsätta anslag i matvaruaffärerna med uppmaning till allmänheten att ej beröra matvarorna och
att ej medtaga hundar i affärerna;
att i korvfabriker uppsätta anslag med förbud för allmänheten att gå in i fabrikerna och där beröra
köttvarorna;
beträffande punkt 4:
att uppdraga till ordföranden att vidtaga föreberedande åtgärder för inrättande av en provisorisk
sjukstuga genom att söka anskaffa lämplig lokal, sköterska och nödiga sjukhuseffekter;
beträffande punkt 5:
att uppdraga till herr Fagerlin att genom annons i Svensk Läkaretidning söka anskaffa en vikarierande
stadsläkare.
Dessutom meddelade herr Fagerlin och t.f. 1:ste provinsialläkaren att de å resp. Magistratens och 1:ste
provinsialläkarens vägnar skulle hos Kungl. Medicinalstyrelsen göra telegrafisk anhållan om
hitsändande av en vikarierande stadsläkare.
§7.
Kungl. Civildepartementets cirkulär den 3 augusti 1917 ang. åtgärder för möjliggörande av svins
hållande å vissa orter med sammanträngd befolkning föranledde ej till någon nämndens åtgärd, enär
svinhållning är tillåten i staden, om blott anmälan därom göres hos magistraten.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna en av drätselkammaren överlämnad avskrift av Kungl.
Civildepartementets skrivelse den 19 maj 1917 rörande höjning av den kontanta minimiavlöningen till
i kommunens tjänst anställd barnmorska.
§9.
Biföll nämnden en av skräddaren Johan Olsson gjord framställning om tillstånd att få inmontera en
vattenklosett i fastigheten n:r 2 i kvarteret Hackspetten.
§10.
Epidemisjuksköterskan Lilly Harlin hade inkommit med begäran att för epidemisjukhusets räkning få
inköpa följande effekter:
3 st. vilstolar á 16 kronor pr st.
2 st. chäslonger á 45 kronor pr st.

12 st sängöverkast á 6:50 kr pr st.
12 st servetter á 0:85 kr pr st, samt
1 elektrisk termostat.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att inköpa
3 st. vilstolar á 16 kronor pr st.
12 st servetter á 0:85 kronor pr st och
1 elektrisk termostat.
Vad övriga effekter anginge, skulle därmed anstå, tills utgiftsstaten för år 1918 uppgjordes.
§11.
Beslöt nämnden låta trycka 500 st. anmälningsblanketter om sjukdomsfall för utdelning till läkarne i
staden.
§12.
Hälsovårdstillsyningsmannen hade ingivit en så lydande skrivelse:
’Till hälsovårdsnämnden i Luleå. Med anledning av de anmärkningar, som förekommit mot den
nedanför länsfängelset härstädes liggande planteringsnämnden tillhöriga gödselstacken, gjorde förste
provinsialläkaren ett besök på platsen under sin inspektion inom staden i år. Han framhöll därvid att
gödselstacken skulle ej läggas så nära gata utan i fortsättningen utfyllas inåt parken och nedåt. Vidare
skulle den ordentligt uppläggas och övertäckas med ett lager av torvströ tillräckligt tjockt för att hindra
flugor och stank att uppstå. Han uppdrog åt undertecknad att bringa detta till nämndens kännedom. Luleå
den 31 augusti 1917. Vilh.Oscarsson. Tillsyningsman för hälsovården i Luleå.’
Efter föredragning härav beslutade nämnden att skrivelsen skulle delgivas planteringsnämnden samt
vidare att förelägga planteringsnämnden att vid stacken uppsätta ett anslag med anvisning om, att
gödsellassen endast få avstjälpas inåt och nedåt området, så att stacken kommer att ligga längre från
gatan.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarna från stadens läkare inkomna anmälningar om smittosamma
sjukdomsfall.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeras
F.Rosengren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 10 september 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Sundell, Hellsten och Åhrström, varjämte herr förste
provinsialläkaren bevistade sammanträdet.
§1.
Sedan nämnden vid sammanträde den 5 september uppdragit åt ordföranden att söka anskaffa lokal för
anordnande av ett provisoriskt sjukhus, meddelade nu ordföranden, att styrelsen för N.G.T.O:s
byggnadsförening förklarat sig villig att för ifrågavarande ändamål i föreningens fastighet upplåta stora
salen, köket, en större skrubb, vedbod och avträde med fri belysning i salen, köket och förstugan mot en
hyra av 10 kronor per dygn jämte skyldighet för hyresgästen att själv ombesörja renhållning och
bortforsling av sopor och avfall samt att vid avflyttning låta verkställa noggrann rengöring av lokalerna.
Med anledning härav beslutade nämnden uppdraga åt herrar ordföranden och t.f. stadsläkaren att bese
nämnda lokaler och, därest de befunnos för ändamålet lämplig, förhyra desamma.

§2.
Beslutade nämnden uppdraga åt t.f. stadsläkaren att anskaffa lämplig sköterska å det provisoriska
sjukhuset.
§3.
t.f. Stadsläkaren meddelade, att han erhållit Kungl. Medicinalstyrelsens förordnande att utföra
bakteriologiska undersökningar av tyfus- och paratyfusprov i Luleå stad samt att han för sådant ändamål
behövde en assistent.
Med anledning härav beslutade nämnden uppdraga åt t.f. stadsläkaren att söka anskaffa en assistent,
vilken förutom fria resor, bostad och kost skulle åtnjuta ett kontant arvode, som framdeles skulle
bestämmas av nämnden.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren.”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 september 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Mattsson och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 14 augusti upplästes och justerades.
§2.
Magistraten hade till Hamndirektionen för dess yttrande efter Brandchefens hörande öfverlämnat
K.B:des remiss å Tarifföreningens skrifvelse till K.B:de angående åtgärder till förekommande af eldfara
genom vedeldande ångare.
I infordrat yttrande, hvari brandchefen i Luleå instämt, hade Hamnmästaren framhållit hurusom
Tarifföreningens skrifvelse utmynnade i ett förslag om förbud för vedeldande ångare utan ’effektiv’
gnistsläckare att angöra tilläggsplatser eller att förankra inom visst område vid trävaruupplag,
träbyggnader eller andra lätt antändliga föremål.
Ett sådant förbud skulle drabba bland andra alla de finska bogserångare, som trafikera kusten. Dessa
ångare vore försedda med spjäll, som äfven om desamma icke af föreningen godkänts såsom
gnistsläckare, ingalunda saknade effektivitet.
Ett förbud, särskildt under rådande förhållanden, för alla vedeldade ångare utan ’effektiv’ gnistsläckare,
hvarmed, såvidt Hamnmästaren förstode, i föreningens skrivelse afsåges af densamma godkänd sådan,
att angöra stadens kajer och tilläggaplatser skulle verka synnerligt hämmande på sjöfarten, hvarföre
Hamnmästaren med instämmande af Brandchefen, särskilt med hänsyn till bestämmelsen i Luleå
hamnordning angående förbud för ångfartyg liggande vid kaj och ej försedt med gnistsläckare att vid
pålandsvind elda med ved under pannorna, hemställt att Hamndirektionen för sin del måtte förklara de
åtgärder, som sålunda redan vidtagits i berört hänseende, tillräckliga för Luleå stads vidkommande.
Efter föredragning af hvad som sålunda förekommit beslöt Hamndirektionen att på de skäl som af
Hamnmästaren anfört, hemställa att Tarifföreningens ofvanberörda skrifvelse icke måtte till någon
åtgärd f.n. föranleda.
§3.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för dess yttrande öfverlämnat en framställning från
N.A.Sandberg m.fl. om anläggande af en brygga i närheten af järnverksverkstaden i Notviken.
I infordrat yttrande hade Hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen måtte, då under sistförflutna vår
genom hamnens försorg en brygga anlagts vid den starkast trafikerade delen av Mjölkudden hvarjämte

ytterligare en brygga å annan plats därstädes ställts i utsikt samt då kommunikationerna för dem som bo
i närheten af Notviksverkstaden redan nu vore jämförelsevis bekväma, föreslå Stadsfullmäktige att
framställningen f.n. icke måtte vinna bifall.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige hemställa att
Stadsfullmäktige måtte bemyndiga Hamndirektionen att å lämplig tid låta anlägga en brygga å därför
passande plats i närheten av Notviksverkstaden.
§4.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterat en från A.Bol. Luleå kol och materialaffär
inkommen framställning att få köpa och arrendera vissa mark- och vattenområden utanför kvarteret
Falken m.m. och hade Drätselkammaren, som jämväl af Stadsfullmäktige anmodats i denna fråga afgifva
yttrande anhållit att Hamndirektionen måtte, innan så skedde, utlåta sig i anledning af framställningen.
Då de åsyftade markområdena tillhörde hamnplanen hade Hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen
icke måtte tillstyrka en försäljning af desamma till sökande bolaget.
Då bolaget emellertid synbarligen vore i behof af ökat utrymme och ett hämmande af bolagets
verksamhet icke borde ifrågakomma hade Hamnmästaren föreslagit att bolaget finge på längre tid
arrendera det område hvarom vore fråga och där själf uppföra den kaj, som där tilltänkts eller alternativt
att Hamnen byggde den ifrågasatta kajen och utarrenderade den till bolaget.
Då det senare alternativet afgjort vore att föredraga beslöt Hamndirektionen föreslå Stadsfullmäktige
att, under villkor att bolaget till staden försäljer sin nedanför kvarteret Uttern belägna tomt samt erlägger
stadgade hamnafgifter för de varor som föras öfver anläggningen eller lossas och lastas öfver bolagets
privata kajer, Hamndirektionen måtte bemyndigas att bygga den kaj som bolaget tilltänkt utanför
kvarteret Falken, dock endast för så vidt bolaget principiellt godkänner hvad som sålunda föreslagits.
§5.
Föredrogs Drätselkammarens köpebref till Hamndirektionen å tomten No. 7 i kvarteret Ripan och
uppdrogs åt sekreteraren att ombesörja att handlingen blefve intagen i rättens protokoll.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna Drätselkammarens protokoll angående upplåtelse till Axel Strand
af ett område å Pontusudden beläget mellan H. & T.Backtemans mekaniska verkstad och Robertsviks
ångsåg.
§7.
Axel Strand hade anhållit om tillstånd att utanför ett område mellan H. & T.Backtemans mekaniska
verkstad och Robertsviks ångsågs område, som han af Drätselkammaren arrenderat, få förtöja timmer
som innan vinterns inträde skulle vara uppdraget på land.
Då ifrågavarande område är af Magistraten upplåtet som allmän badplats och detsamma genom timrets
dittransportering skulle förorenas såväl å vatten och å land till men för de badande beslöt
Hamndirektionen att afslå framställningen.
§8.
Hamnmästaren hade påpekat hurusom kajerna omkring norra båthamnen i det närmaste vore uttjänta
hvarföre Hamndirektionen, då Norra Strandgatan delvis uppbäres af inre kajens stenkistor, på förslag af
Hamnmästaren beslöt att hos byggnadskontoret anhålla om upplysning huruvida en tillfällig reparation
för närvarande kunde anses vara tillfyllest så att ombyggnad ännu något år kunde få anstå enär
Hamndirektionen för närvarande planerade kajbyggnader som icke blott toge hamnens ekonomi fullt i
anspråk utan äfven bunde hamnens i facket utbildade arbetare.
Skulle en tillfällig reparation anses vara tillfyllest beslöt Hamndirektionen att hos Byggnadskontoret
anhålla om förslag till dylik reparations utförande i hvad den berörde Norra Strandgatan.
§9.
Beslöt Hamndirektionen att till extra sammanträde måndagen den 17 september 1917 bordlägga fråga
om byggande af kaj mellan nuvarande hamnpiren och östra båthamnen.

§10.
Beslöts att till arkitekten John Wikberg utanordna 1500 kronor å afräkning å honom tillkommande
arvode för ritningar till hamnförvaltningsbyggnaden.
Protokollet justerades härutinnan omedelbart.
§11.
På förslag af Hamnmästaren och i afsikt att vinna en klar och redig framställnng i Direktionens stat
beslöt Hamndirektionen föreslå Stadsfullmäktige
att Muddermästaren N.F.Åström, hvilken en följd af år tjänstgjort som förman vid hamnens byggnader,
finge anställas som arbetsförman med bibehållande af till honom utgående löneförmåner
att ordinarie maskinisten å ångfärjan J.Eriksson, hvilken från och med år 1904 tjänstgjort som
verkmästare vid Hamnens verkstad, finge anställas såsom sådan med en grundlön af 2000 kronor och
tjänsteårsberäkning från och med anställningsåret
att Oskar Åström, som under en följd af år tjänstgjort som muddermästare dels mot månadslön, dels mot
timpenning, finge anställas som ordinarie muddermästare men en grundlön af 1800 kr, hvilket
motsvarade den inkomst Åström under de sista åren åtnjutit i aflöning från hamnen, med
tjänsteårsberäkning från och med 1918
att reservbefälhavaren å ångfärjan J.Landström, finge anställas i samma egenskap som ordinarie med en
årslön af 1500 kronor och tjänsteårsberäkning från och med år 1914, samt
att eldaren å ångfärjan A.Wikström, som tjänstgjort som maskinist från och med år 1914 finge anställas
såsom sådan med en årslön af 1400 kronor och tjänsteårsberäkning från och med nyssnämnda år.
Det antecknades att detta icke innebure någon förändring i sak af hvad som redan existerade enär
befattningshafvarne hvarom här vore fråga genom direktionens beslut redan tillförsäkrats med de af dem
uppehållna tjänsterna förenade eller i fråga om verkmästaretjänsten skäliga löneförmåner.
§12.
Hamnmästarens kassarapport för augusti månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§13.
Utanordnades diverse räkningar.
§14.
Beslöts bordlägga Stadsfullmäktiges remiss å en skrifvelse från Fortifikationsbefälhavaren i Boden med
förslag till kontract om upplåtelse af markområde vid Tjufholmssundet i afvaktan på
remisshandlingarnas inkommande från Drätselkammaren.
§15.
Bordlades Stadsfullmäktiges remiss å framställning från Borgmästaren Axel Fagerlin om
löneförbättring afseende jämväl upplåtande af lägenhet till honom i den under uppförande varande
hamnförvaltningsbyggnaden i afvaktan på definitiv deposition af bostadslägenheterna därstädes.
§16.
Beslöts att från A.Bol. Carl Brandfors järn- och maskinaffär inköpa dels 1:st gängmaskin no 3a med
nödiga backar af special-stål samt takrörelse och automatisk smörjpump dels ock 1:st 65 mm
komprimerad axel, 3:st 65 mm frilager, 2:st 65 mm styrlager, 1:st 1000x200x65 mm tudelad remskifva,
1:st 100x300x65 tudelad remskifva samt 1:st klafve 24x48 tums N-60 järnplåt allt i enlighet med offert
från ofvannämnda bolag.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 9/10 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsen i Luleå den 11 sept. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, O.Olsson, D.Andersson,
V.Oskarsson, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt undertecknad sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr O.Olsson och K.H.Hultström.
§2.
Småskollärarinnan Hilma Nymans ansökan om tjänstledighet under innevarande höstterminen blev av
folkskolestyrelsen bifallen.
§3.
Till vikarie för fröken Nyman valdes småskollärarinnan Betty Palm.
§4.
Småskollärarinnan Maria Högström hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under
innevarande hösttermin, och blev denna anhållan av folkskolestyrelsen bifallen.
§5.
Till vikarie för fru Maria Högström valdes småskollärarinnan Hanna Granström.
§6.
Folkskollärarinnan Gurly Högström hade anhållit om tjänstledighet från den 9 dennes till höstterminens
slut för enskilda angelägenheters vårdande; och beslöt folkskolestyrelsen bevilja den sålunda begärda
tjänstledigheten.
§7.
Till vikarie för fru Gurly Högström förordnades folkskollärarinnan Anna Matilda Norberg från Umeå.
§8.
E.o. folkskollärarinnan Signhild Nilsson hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under
innevarande september månad, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla denna ansökan.
§9.
Till vikarie för fröken Nilsson förordnades folkskollärarinnan Anna Bergqvist. Styrelsen uppdrog
därjämte åt ordf. och överläraren att anskaffa vikarie i händelse fröken Bergqvist skulle vara förhindrad
uppehålla tjänsten till månadens slut.
§10.
Till överläraren vid Luleå stads folkskolor under tiden 1918-1922 förordnades hitillsvarande överläraren
P.Edv.Lindmark.
§11.
E.o. folkskollärarinnan Signe Flodin som tjänstgjort i egenskap av e.o. lärarinnan vid stadens folkskolor
sedan den 1 juli 1913, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen tilldela henne
så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
leda ungdomens uppfostran
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.

§12.
E.o. folkskollärarinnan Signhild Nilsson hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt
folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskyldighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§13.
E.o. folkskolläraren J.Bjurström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen
tilldela honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande
(Herr G.Nyberg avl. sig)
§14.
Genom cirkulär av den 13 sistl. aug. hade Kongl, Folkskoleöverstyrelsen anhållit, att folkskolestyrelsen
måtte, ev. efter samråd med representanter för andra skolor och få sådana företag, som sysselsätta en
större personal, taga under övervägande lämpligheten av att för innevarande läsår vidtaga åtgärder för
åstadkommande av gemensamma måltidstimmar.
Överläraren nämnde i samband härmed, att han, efter konferens med sekreteraren för högre allm.
läroverket och folkskoleseminariet samt föreståndarinnan för flickskolan, med barnen i den eg.
folkskolan skickat ut cirkulär med förfrågan, om barnens målsmän funne en sådan förändring av skolans
arbetsordning önskvärd, att en gemensam middagsrast mellan kl. 12:30 och 2 kunde åstadkommas. Av
de 373 hem, från vilka svar ingått, hade 224 besvarat frågan nekande o 124 jakande, under 25 ej lämnat
bestämt svar. Senare hade såväl högre allm. läroverket som flickskolan beräkna, att frukostmat skulle
tagas under tiden 9:40-11, och att läsningen före middagen skulle sluta senast kl. 2:30.
Med anledning härav beslöt folkskolestyrelsen att läsningen under innevarande läsår skulle pågå under
följande tider:
För folkskolan kl. 8-9:50, 11-1:50.
För småskolan kl. 9-9:45, 11-1:45;
varjämte skolstyrelsen beslöt, att slöjdundervisningen fortfarande som hittills böra så långt görligt är,
förläggas till eftermiddagarna.
§15.
Folkskolestyrelsen beslöt att ifall fotogen ej kunde erhållas, vidtaga sådan ändring av arbetsordningen
för Mjölkuddens och Notvikens skolor, att under den mörkaste årstiden frukostrasten indrages och
läsningen börjar kl. 9 f.m.
Folkskolestyrelsen beslöt att hos domkapitlet i Luleå söka stadfästelse i dessa ändringar.
§16.
Ett cirkulär från Kungl. Folkskoleöverstyrelsen ang. barnbespisnign blev remitterat till
barnbespisningskommittén, som har att inkomma med förslag till yttrande samt att i övrigt vidtaga
åtgäder för barnbespisningens ordnande.
§17.
Ordf- och överläraren erhållo i uppdrag att å folkskolestyrelsens vägnar avgiva åt Kongl.
Folkskoleöverstyrelsen infordrat yttrande ang. skollovskoloniverksamhetens ordnande.
§18.

Med fyra röster mot tre beslöt folkskolestyrelsen, att viss avgift skulle tagas för vård i skolans tandklinik.
Denna avgift beräknades till en kr. för varje läsår, om barnet anmäles, till klinikbehandling under det år,
det tillhör småskolans första årsklass. Anmäles det första gången till klinikbehandling, då det tillhör
högra klass än småskolans första, utgör avgiften första året 2 kr. och de följande åren 1 kr. För barn,
som icke äro kyrkoskrivna eller eljest hemmanhörande i församlingen, erlägges en avgift, som är 1 kr.
högre än för andra barn. Barn, tillhörande familjer, som åtnjuta understöd av fattigvården, eller som
eljest leva i knappa omständigheter, kunna på målsmäns begäran befrias från avgift. Minoriteten röstade
för att tandvården skulle vara avgiftfri. Reservation mot beslutet anmäldes av hr D.Andersson med
instämmande av hr V.Oskarsson.
§19.
Folkskolestyrelsen godkände de inköp av inventarier för skoltandkliniken, som gjorts av ordf. och
överläraren.
§20.
Av överläraren föreslagna formulär till blanketter för skoltandkliniken blevo godkända av skolstyrelsen.
§21.
Anbud å tryckning av blanketter för skoltandkliniken hade infordrats från stadens olika tryckerier.
Anbuden lydde å följande belopp:
Luleå Boktryckeriaktiebolag
164:- kr
Leo Ruuths boktryckeri
163:- kr
Norrbottens-Tidningens Boktr. A.B.
155:- kr
Tryckeriakt.bol. Norrskenet
122:50:- kr
Folkskolestyrelsen beslöt antaga det av Tryckeriaktiebolaget Norrskenet avgivna anbudet.
§22.
Folkskolestyrelsen biföll av rektor G. A:son Högsby gjord framställning, att den tandvård, som [?] för
folkskolans barn inom Luleå stad, måtte på samma grunder och på samma villkor få blir tillgänglig även
för barnen från folkskoleseminariet i Luleå övningsskola.
(Herr G.Nyberg anlände ånyo)
§23.
Lärarekåren vid Luleå stads folkskolor hade till folkskolestyrelsen med anhållan om tillstyrkan översänt
till stadsfullmäktige i Luleå ställd skriftlig hemställan, att stadsfullmäktige även år 1918 ville tillerkänna
lärarna vid Luleå stads folk- och småskolor ett lika stort dyrtids- och familjetillägg, som under
innevarande år utgår.
Folkskolestyrelsen beslöt enhälligt, med hänsyn till att den prov. lönereglering, som av riksdagen
beslutats för åren 1917 och 1918 ej är att räkna som dyrtidstillägg utan tillkommit på grund av det
dröjsmål med den väntade definitiva löneregleringen, som kriget vållat och med hänsyn till de allt mer
och i allt raskare fart stegrade levnadsomkostnaderna, att tillstyrka bifall till den av lärarekåren gjorda
framställningen.
§24.
Ekonominämnden fick i uppdrag att till lönenämnden anmäla, vilken andra skolans befattningshavare,
som avsåges böra komma i åtnjutande av dyrtidstillägg.
(Fr. Bucht avlägsnade sig)
§25.
Med anledning av vid gemensamt sammanträde med skolstyrelsen och lärarekåren gjord framställning,
beslöt folkskolestyrelsen ånyo till landstingets skolkommitté med anhållan, att skolkommittén måtte

vidtaga åtgärder för anordnande helst under nästkommande år av en hembygdskurs, avsedd för lärare
vid offentliga läroanstalter inom Norrbottens län.
§26.
Malmarb. O.Lindströms anhållan, att hans dotter Magnhild måtte erhålla avgångsbetyg efter
folkskolestadgans § 48, blev av skolstyrelsen bifallen mot villkor, att hon ordentligt bevistar
ersättningsskolan.
§27.
Skorstensfejarmästaren A.Kösters anhållan, att hans son Erik måtte erhålla avgångsbetyg enligt
folkskolestadgans § 48, blev av folkskolestyrelsen avslagen.
§28.
Folkskolestyrelsen beslöt, att baderskan skulle anmodas tjänstgöra som biträde å tandkliniken, intill dess
skolbadet åter börjar.
§29.
Till protokollet skulle antecknas, att undervisningsnämnden vid sammanträde den 3 innevarande
september dels meddelat tjänstgöringsbetyg åt småskollärarinnan Maria Högström, f. Staflin, dels
meddelat rätt att avgå enligt folkskolestadgans § 48 åt följande elever:
Greta Stina Edlund,
Anna Maria Karlsson,
Svea Liljedahl,
Gustaf Petterson,
Valfrid Englund och
Ragnhild Englund.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark.
Justerat:
Herm.Hultström
O.Olsson”

”Protokoll, hållet vid extra sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 13 sept 1917.
S.D. Närvarande voro ordf. Gullberg, Axel Nilsson, Bror Johnsson, C.A.Wikén, J.Lindgren, fru Elin
Bohlin, fröken Ellen Sundberg och tillsyningsmannen N.Boman.
§1.
Beslöts att av Films kommun utsöka utlagda understöd till änkan Charlotta Augusta Ström.
§2.
Arbetaren N.J.Öqvist hade i skrivelse till fattigvårdsstyrelsen anhållit om hjälp med utackordering av
sin dotter Lea. Styrelsen beslöt att handlägga ärendet vid nästa ordinarie sammanträde.
§3.
Till styrelsen hade vice ordföranden herr A.Gullberg inkommit med skrivelse angående inledande av
centraluppvärmning i den större byggnaden å fattiggården genom värmens befordran dels från tvänne
köksspisar, som skulle utbytas mot den nuvarande gamla spiseln, vilken vore synnerligen
bränsleförbrukande, samt en värmepanna, placerad i källaren.

Styrelsen fann den förebrakta utredningen och motiveringen tydligen visa, att det vore av stor betydelse
få den föreslagna värmeanordningen utförd med allra snaraste, varför styrelsen med instämmande i
skrivelsen beslöt hemställa:
att stadsfullmäktige ville bemyndiga styrelsen låta införa centraluppvärmning i den nuvarande större
byggnaden å fattiggården;
att för ändamålet anskaffa tvänne köks- och värmeledningsspislar, och en värmeledningspanna med
därtill hörande armatur, uppsättning av en vägg i källaren samt pannans installering för en beräknad
kostnad av 9,400:- kronor; samt
att uppdraga åt styrelsen, därest det anses erforderligt, införskaffa ytterligare anbud å anläggningen
ifråga.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
Vid behandlingen av denna fråga närvoro vid sammanträdet ingenjöre Möller och fabrikör L.G.Sundling
från Stockholm, vilken förklarade sig bunden vid sitt anbud under en månad.
§4.
Beslöts att av Töre kommun utsöka utbetalt understöd för Signe Linnea Granqvist.
§5.
Fattigvårdsmålet beträffande arbetaren Nils Vestin överlämnades till sekreteraren för avgivande av
svaromål.
§6.
Beslöts att hos landshövdingeämbetet göra framställning om hemsändande av finske undersåten Albert
Benjamin Jaukkuri, vilken på grund av sinnessjukdom blivit intagen på fattiggården.
Dag som ovan
Axel Nilsson
enligt uppdrag.
Justeras:
Alf.Gullberg
Ellen Sundberg
Elin Bohlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 14 september
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 3 innevarande september.
§2.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att ombestyra inledning av elektrisk belysning i
parkvaktbostaden å Gültzauudden.
§3.
Föredrogs av ledamoten herr Sjöstedt och byggnadschefen upprättat förslag till kontrakt med Råneå
Elektriska Kvarnaktiebolag rörande leverans till staden av elektrisk energi; och beslutade nämnden att,
sedan de i kontraktsförslaget nu gjorda ändringar blivit iakttagna, översända detsamma till Råneå
Elektriska Aktiebolag för godkännande.

§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en framställning av Mjölkuddens befolkning
om uppförande av en transformator i närheten av skolhusbyggnaden å Mjölkudden för anordande av
elektrisk ytterbelysning längs allmänna landsvägen till Notviken ävensom indragande av belysning i
folkskolebyggnaden i Mjölkudden dels en framställning från folkskolestyrelsen med begäran om
skyndsamt införande av elektriskt ljus i skolhusen i Mjölkudden och Notviken dels ytterligare en
framställning från invånare i Mjölkudden om anordnande av elektrisk belysning i deras bostäder och
uthusbyggnader.
Sedan drätselkammaren infordrat yttrande över dessa framställningar, hade byggnadskontoret nu i
skrivelse till kammaren föreslagit, att transformator och ledningar för innerbelysning skulle utföras för
Mjölkudden, varvid transformator skulle placeras c:a 100 meter väster om Mjölkuddtjärnens avlopp så
invid vattenledningsverkets pumpstationslinje; och skulle från denna punkt ledningar dragas dels till
gårdarne under Mjölkuddsberget dels till gårdarna vid vreten n:r 720 och dels till skolhuset i
Mjölkudden, allt i enlighet med bilagda karta och till å densamma utsatta slutpunkter, varefter
gårdsägarne liksom de i Bergviken skulle hava att själva bekosta ledningarne till respektive byggnader.
Kostnadsförslag:
1 st. stolptransformator
Uppsättning av linje n:r 1
Uppsättning av linje n:r 2
Uppsättning av linje n:r 3
Diverse småmaterial
Tillhopa
Utgifter:
Amortering och ränta å 7000 kronor, 10 %
Avgift till Råneå Elektriska Kvaraktiebolag

Inkomster:
C:a 120 st 20-wattslampor á 35 öre pr watt

Kr. 1400:Kr. 2000:Kr. 1800:Kr. 1500:Kr. 300:Kr. 7000:-

Kr. 700:Kr. 360:Kr. 1060:-

Kr. 840:-

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med remisshandlingarnas återställande hos
stadsfullmäktige hemställa om anvisande av belopp av 7000 kronor för utförande av den på staden
fallande delan av belysningsanläggningen i fråga.
Nämnden beslutade vidare att hemställa, att folkskolestyrelsens begäran om framdragande av ledning
till skolhuset i Notviken för erhållande av elektriskt ljus i det där befintliga skolrummet icke måtte på
grund av ekonomiska skäl f.n. föranleda någon åtgärd samt att invånarnes å Mjölkudden gjorda
framställning om anordnande av ytterbelysning längs vägarne måtte på av byggnadskontoret angivna
skäl avslås.
§5.
Distriktsförvaltningen hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om meddelande, huruvida Statens
Järnvägar, som f.n. hade tre boställshus om tillsammans 12 lägenheter om 2 rum och kök under
uppförande inom verkstadsområdet i Notviken, kunde erhålla kraft från Luleå stads elektricitetsverk för
bostädernas förseende med elektrisk belysning.
Sedan byggnadskontoret vid förda underhandlingarna inhämtat, att Statens Järnvägar vore villiga att
själva bekosta det erforderliga fördelningsnätet från korsningen mellan landsvägen och järnvägsspåret
till Notvikens verkstad, hade kontoret avgivit följande förslag i saken:
På stadens mark c:a 100 meter från angivna korsning placeras för ifrågavarande strömleveransen en till
vattenledningsverkets pumpledning ansluten transformator, från vilken ström även kan levereras till i
närheten av Notvikens station belägna enskilda gårdar och till blivande egnehemsbostäder mellan
järnvägen och Notviken; och beräknas på staden fallande kostnader för anläggningen till
transformator 20 á 30 k.v.a
Kr. 1500:-

transformatortorn
instrumentering
ledning
diverse och oförutsedda utgifter
Kr.

Kr. 1000:Kr. 400:Kr. 600:Kr. 500:4000:-

Som vidare enligt gjorda beräkningar omkring 5 kilowatt komma att uttagas från den till järnvägen
gående ledningen kan vid ett strömpris av 25 kronor pr hektowatt, vilket motsvarar 5 kronor för 20watts lampan, påräknas en inkomst av 1250 kronor från den omedelbart ifrågakommande installationen;
och skulle staden utgifter bliva:
amortering och ränta, 12 % á 2300 kronor, (kostnaden för ledning samt hälften av övriga kostnader)
Kr. 276:strömavgift till Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag
Kr. 750:Tillhopa
Kr 1026:Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige
1/ att en transformatorstation m.m. måtte för en beräknad kostnad av 4000 kronor anordnas på stadens
mark i närheten av Notvikens järnvägsstation;
2/ att till drätselkammarens förfogande ställes ett ytterligare belopp av 5000 kronor till framdragning av
distributionsledningar från denna transformatorstation i den utsträckning, drätselkammaren kan finna
lämpligt;
3/ att för strömmen tillsvidare skall utgå en avgift av 35 öre pr watt och år (7 kronor pr 20 wattslampa)
eller efter samma grund som enligt stadsfullmäktiges beslut den 14 augusti 1917 gäller för
strömdistributionen i Bergviken, vilket strömpris ökar inkomsten till c:a Kr. 1750:Mot detta beslut reserverade sig herr Sjöstedt, som yrkade bifall till byggnadskontorets förslag i punkt
3, nämligen att för strömmen skall t.v. utgå avgift för lampa och år, vilken avgift för Statens Järnvägar
och för abonnenter i Statens Järnvägars hus, vilka äro anslutna till det av Statens Järnvägar bekostade
distributionsnätet, skall utgå efter 25 öre pr wattår (5 kronor för 20 wattslampa) samt för övriga
abonnenter efter samma grunder som enligt stadsfullmäktiges beslut för den 14 augusti 1917 gälla för
strömdistributionen i Bergviken eller 35 öre pr watt och år (7 kronor för 20 wattslampa).
§6.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ Nya Renhållningens i skrivelse till drätselkammaren gjorda hembud till staden att övertaga firman
tillhöriga plogar, latrinkärl, häst m.m.;
2/ H.Burmans hos stadsfullmäktige gjorda anhållan att få köpa staden tillhöriga del av fastigheten n:r
495;
3/ Invånarnes i Skurholmsstaden hos stadsfullmäktige gjorda förfrågan om möjligheten att från staden
erhålla elektrisk belysning;
4/ Hamndirektionens skrivelse till stadsfullmäktige med anledning av återremiss av direktionens förut
gjorda begäran om visst tilläggsanslag;
5/ J.A.E.Bergboms begäran att få av staden hyra viss del av tomten n:r 4 i kvarteret Laken.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från delegerade för högre allmänna läroverks
byggnadsfond inkommen anhållan att på läroverkets gårdsplan måtte få på stadens bekostnad verkställas
en mindre avschaktning, varigenom den där under vintrarne anordnade skridskobanan skulle kunna
göras betydligt bredare och därigenom bättre än hittills varit möjligt.
Byggnadskontoret hade i av drätselkammaren infordrat yttrande över framställningen anfört, att banan,
som nu är så belägen, att den mot västra ändan smalnar av till c:a 14 meters bredd från 28 meters bredd,
skulle medelst en avschaktning till 3 dms djup i västra ändan och jordmassans flyttning och utbredning
i sydöstra hörnet, erhålla en bestämd retangulär form av 28 x 64 meter; och tillstyrkte byggnadskontoret
att arbetet måtte få utföras, då skridskobanan torde vara av stor nytta för stadens uppväxande ungdom.

Sedan vidare antecknats, att kostnaden utgör 760 kronor, beslutade nämnden att med återsändande av
remitterade skrivelsen hemställa, att stadsfullmäktige ville på grund av den höga kostnaden avslå den
gjorda framställningen.
§8.
Sedan Ludvig Hjelm, vice värd för Statens Järnvägstrafiks änke- och pupillkassas fastighet n:r 7 i
kvarteret Sillen, i skrivelse till drätselkammaren med framhållande av att, då i fastigheten finnes
värmeledning enligt sådant system, att varmvatten drives att cirkulera medelst elektrisk kraft, anhållit
att få erhålla behövlig ström till motorn, vilken är å 1 hkr, beslutade nämnden att lämna bifall till
framställningen, varom byggnadskontoret skulle underrättas.
§9.
Lokomotivförare Reinhold Thor, ägare av en del av vreten n:r 200 å Stadshertsön, hade i skrivelse till
drätselkammaren anhållit att å stadens del av samma vret få arrrendera ett område för milkolning av ett
honom tillhörigt litet parti gammalt byggnadsvirke.
Sedan byggnadschefen tillstyrkt ansökningen med villkor att platsen icke lägges närmare boningshus än
150 meter, beslutade nämnden att till sökanden utarrendera behövligt område å vreten i fråga mot villkor
att kolmilan icke lägges närmare än 150 meter från närmaste boningshus;
att sökanden till Luleå stads drätselkontor förskottsvis erlägger en avgift av 5 kronor.
Nämnden beslutade vidare erinra därom att hälsovårdsnämndens tillstånd till områdets användning för
milkolning måste inhämtas, innan kolning vidtages.
§10.
Byggnadschefen Erik Kinnman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tjänstledighet under
tiden 15-22 innevarande september för bevistande av Kommunal-Tekniska föreningens och
Elektricitetsverksföreningens årsmöten i Stockholm den 16-18 dennes.
Som Kommunal-Tekniska föreningens verksamhet alls icke vore inriktad på arbete för medlemmarnes
fördel utan endast på kommunaltekniska spörsmål och således är till största nytta för de samhällen,
medlemmarne tillhöra, hade byggnadschefen vidare anhållit, att drätselkammaren ville utverka ett
anslag, liksom de flesta Sveriges övriga städer lämna, för bevistande av mötet; och utgjorde det anslag,
han begärde, järnvägsbiljett i 2:dra klass Luleå – Stockholm och åter, incl. sofplats Kr. 104:50,
dagtraktamente á 5 dagar 50:-, tillhopa 154:50.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden först att lämna bifall till den av byggnadschefen
Kinnman ansökta tjänstledigheten.
Efter anteckning vidare, att Kinnman icke sedan år 1910 åtnjutit något resebidrag av staden, beslutade
nämnden, som ansåg det vara av gagn för staden att byggnadschefen liksom andra av stadens tjänstemän
bereddes tillfälle att en och annan gång bevista kommunala sammanslutningars årsmöten och
sammanträffa med de övriga städernas tjänstemän, att hemställa, det stadsfullmäktige ville bevilja det
av byggnadschefen begärda resebidraget, Kr. 154:50.
§11.
Sedan nuvarande avtal rörande entreprenörskap för Luleå stads elektricitetsverk utgår den 30
innevarande september, hade tvenne elektriska firmor anmält, att de önskade erhålla entreprenörsrätt för
elektricitetsverkets f.o.m. den 1 oktober detta år, nämligen
Bodens Elektriska Byrå, E.A.Ericson
Elektriska Aktiebolaget Fram, Gustaf Edström;
och beslutade nämnden att antaga dessa till entreprenörer för Luleå elektricitetsverk f.o.m. den 1 oktober
1917.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 17 september 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
På förslag af Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att inköpa fyra fat linolja om tillhopa 707 kg till
ett pris af 9 kr per kg och skulle härför erforderligt anslag kr 6363 begäras hos Stadsfullmäktige.
§2.
Beslöt Hamndirektionen att till Luleå stads lifsmedelsnämnd försälja den potatis, som komme att
skördas å Hamnens planteringar å södra hamnplanen.
§3.
Sedan Hamndirektionen med öfverlämnande af ritningar, uppgifter å materialåtgång samt
kostnadsförslag i skrivelse den 23 september 1916 anhållit att Stadsfullmäktige måtte anvisa 150000
kronor för utförande af en kaj af trä mellan hamnpiren och sydöstra båthamnen, hade Stadsfullmäktige
vid sammanträde den 29 mars 1917 återremitterat detta ärende till Hamndirektionen för uppgörande af
kostnadsförslag och ritningar till utförande af nämnda kajbyggnad i betong alternativt för 24 fots eller
18 fots vatten.
I anledning häraf hade Hamndirektionen uppdragit åt Baningeniören Ludvig Hjelm att å platsen för den
tilltänkta kajbyggnaden verkställa borrningar för utrönande af grundens beskaffenhet.
Sedan protokoll öfver denna undersökning inkommit till Hamndirektionen hade Direktionen lämnat
Baningeniören Hjelm i uppdrag att uppgöra ritningar och utarbeta kostnadsförslag för kajens utförande
på sätt Stadsfullmäktige ifrågasatt.
Ritningar och kostnadsförslag i fem olika alternativ hade nu till Hamndirektionen inkommit.
Därjämte hade Hamnmästaren, under påpekande att hårda sydliga eller sydvästliga vindar förorsaka
mindre fartyg stora svårigheter att lasta eller lossa vid stadens södra kajer detta särskilt under
höststormarna då dylika fartyg löpa risk att allvarsamt skadas eller rent af sönderslås mot kajerna, såsom
komplettering till sitt förslag till kajbyggnad af den 5 juli 1916 framlagt förslag till anordnande af en
vågbrytare öster om hamnpiren, byggd medelst stenballastad timring och afsedd att skapa en väl skyddad
hamn för segelfartyg och kustångare. Han hade därvid påpekat hurusom genom denna anordning
omfattande muddringsarbeten komme att besparas i det att en 30 meter bred ränna utefter den föreslagna
godskajen vore tillräcklig för fartygens navigering.
I samband med förslaget till vågbrytare han Hamnmästaren därjämte framlagt förslag till utbyggande af
sydöstra båthamnen. En utvidgning af stadens båthamnar hade han ansett absolut ofrånkomlig såväl på
grund däraf att den gamla södra båthamnen allt mer tages i anspråk af skärgårdsbefolkningen vid
inforslandet till staden af lifsförnödenheter hvarföre de båtsägare, som förut därstädes hyrt båtplatser
måste beredas andra, som ock ur den synpunkten att detta år ett trettiotal ansökningar om båtplatser måst
afvisas på grund af bristande utrymme. Kostnaderna för detta förslags realiserande torde ställa sig
sålunda:
Kajbyggnad enligt förslag den 5 juli 1916
90000:Makadamisering af hamnplan
18000:Utläggning av spår
12000:Dränering mm
5000:Varuhall
25000:150000:Vågbrytare omkring 320 sträckmeter på cirka 6 meters djup
122000:Pirar i båthamnen och strandskoningar m.m.
40000:312000:40% förhöjning i kostnaderna kr 150000:- sådana dessa upptagits
i förslaget den 5 juli 1916
60000:Summa
372000:-

Härtill komme muddring af 10000 kbm massa á kr 2 per kbm

20000:-

För realiserande af förslaget sådant det af Hamnmästaren framlagts skulle sålunda åtgå 392000 kronor,
hvarifrån dock borde afgå 50000 kronor, hvilka af Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige redan begärts
för likvidering af inköpt timmer.
Efter föredragning af hvad som sålunda förekommit beslöt Hamndirektionen öfverlämna de olika
förslagen till Stadsfullmäktige under följande uttalande:
I stort sett har Hamndirektionen såsom plan för utvidgande af kajerna vid södra hamnen tänkt sig att
med tiden behöfliga djupkajer skola förläggas väster om nuvarande kaj i riktning mot den udde där Luleå
Verkstäder nu ligga och har Hamndirektionen ansett att dessa kajer gifvetvis böra utföras i sten eller
betong.
Utan större muddring är åt detta håll tillfredsställande djupförhållanden redan tillfinnandes och större
båtar komma att vid en kaj därstädes få godt och skyddadt läge. Goda möjligheter förefinnas också att
där utlägga tillfredsställande kajspår, hvilka sedermera, därest så visar sig erforderligt, kunna framdragas
till det s.k. Oskarsvarf.
För mindre fartyg, kustångare och segelfartyg, är lämpligaste kajplatsen vid södra sidan gifvetvis öster
om nuvarande hamnpiren. Djupet därstädes är ej större än att det väl medgifver utläggande af vågbrytare,
en sak som visat sig vara nödvändig men är dock så stort att det väl förslår för de fartyg Hamndirektionen
där tänkt sig skall tilldelas kajplats. Hamndirektionen anser med tanke på dessa fartygs djupgående en
kaj för 5,4 meters eller 18 fots vatten fullt tillräcklig. Att utföra denna kaj för 7,2 meters eller 24 fots
vatten anser Hamndirektionen icke blott onödigt utan olämpligt, då för större fartygs manövrering så
betydliga muddringar förutsättas att dessa skulle afsevärdt försvåra vågbrytarens utläggande, och
komme sålunda den enda plats vid södra hamnen för kaj med sådan anordning till skydd för mindre
fartyg att utnyttjas utan att vågbrytare där lämpligen kan anbringas.
Vidare förutsätter en kaj för större fartyg en stor hamnplan, som kan mottaga massgods, men förefinnes
sådan ej å denna plats, sedan södra strandgatan iordningsställts och kvarteren Harren och Gersen tagits
i anspråk för byggnadsändamål.
Denna kaj för mindre fartyg har Hamndirektionen ansett först böra komma till utförande, hvarföre
Hamndirektionen i skrifvelse den 23 september 1916 till Stadsfullmäktige ingifvit det nu till
Hamndirektionen återremitterade förslaget härtill. Detta förslag kompletteras nu med af Hamnmästaren
uppgjort förslag till vågbrytare jämte utvidgning i sammanhang härmed af östra båthamnen.
Hamndirektionen tillåter sig på det lifligaste förorda att den föreslagna kajen måtte få utföras af trä då
densamma snarast bör komma till utförande och då, förutom väsentligt större kostnader, svårighet för
att icke säga omöjlighet att anskaffa material under dessa tider, äfventyrar dess slutförande af sten och
betong inom rimlig tid.
Därjämte komme med de spåranordningar, som betingas af kajens utförande i sten, den nuvarande
båthamnen att spolieras, då det tvärt om är högeligen önskvärt och nödvändigt att båthamnarna utökas
och den plats där den är belägen är enligt Hamndirektionens förmenande den enda lämpliga för
båthamnar vid södra hamnen.
För anskaffande af erforderliga medel beslöt Hamndirektionen hemställa om upptagande af ett 40 årigt
amorteringslån.
Protokollet förklarades härutinnan genast justerat.

Till firma A-Bol. Melens
Hamnförvaltningsbyggnaden.

järnvaruaffär

§4.
utanordnades
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3134:02

för

järnbalkar

till

§5.
K.B:des protokoll den 24 augusti 1917 med tillstånd att i kvarteret Ripan få uppföra en
Hamnförvaltningsbyggnad föredrogs och lades till handlingarna.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 9/10 1917.

Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 17 september 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Sundell, Hellsten och Åhrström.
§1.
Beslöt nämnden att, innan beslut fattades om förhyrande av lokal för anordnande av ett provisoriskt
sjukhus, hos folkskolestyrelsen göra en hemställan om upplåtande för sagda ändamål av Mjölkuddens
folkskola.
§2.
Som handelsbiträdet Hilma Lundmark enligt från stadsläkaren hit inkommen anmälan har en tydlig
paratyfusreaktion i blodet samt enligt samme läkares åsikt bör tillsvidare avstängas såsom biträde i firma
K.Lindqvists mjölk- och matvaruaffär, har hälsovårdsnämnden härmed velat bringa nämnda förhållande
till firmans kännedom med förständigande för innehavaren av densamma att tillsvidare och intilldess
Lundmark kan förete behörigt läkarebetyg om smittfrihet i omförmälda hänseende ej använda henne
som biträde i affären.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§3.
Beslöt nämnden till stadsfullmäktige överlämna en skrivelse från rektor vid folkskoleseminariet i Luleå
rörande frågan om tillsättande av en eller två stadsläkare.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 18 sept. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellsten, O.Olsson,
O.E.Wester, M.Thingvall och undert. sekr.
§1.
Genom ordf. framfördes hälsovårdsnämndens anhållan, att Mjölkuddens skolhus måtte upplåtas till
epidemisjukhus under nu rådande tyfus- och paratyfusepidemi.
Då i detta fall folkskolestadgans bestämmelser om skolans inställelser vid epidemier ej vore tillämpliga,
och då folkskolestyrelsen ej för närvarande såge sig i stånd att på annat håll anskaffa lämpliga lokaler
för de fyra rätt stora skolavdelningar, som nu äro inhysta i Mjölkuddens skolhus, medan däremot, enligt
vad styrelsen är bekant, lokaler för epidemivården kunde på annat sätt anskaffas, ansåg sig styrelsen ej
kunna bifalla den sålunda gjorda anhållan.
Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§2.
Folkskolestyrelsen avslog gjorda framställningar om avgångsbetyg enligt folkskolestadgans § 48 för
flickan Ester Johansson och gossen Valfrid Blom.

§3.
Folkskolestyrelsen tillerkände folkskollärarinnan Ellen Sundberg en gratifikation av 25 kr som en
erkänsla för hennes intresserade arbete för skolträdgårdens skötsel innevarande år.
§4.
Skolstyrelsen beslöt, att i mån av behov upplåta salar, där barn, som så behövde och önskade, kunde
under lärares tillsyn arbeta med sina hemuppgifter.
§5.
Styrelsen beslöt lämna ordf. i uppdrag att i samråd med byggnadskontoret vidtaga åtgärder för
avslutande av planeringsarbetena i Karlsvik.
§6.
Folkskolestyrelsen förklarade sig intet ha att erinra mot att överläraren för en kortare tid uthyrde viss
del av honom tillkommande bostad.
§7.
Till justeringmän valdes hrr O.Olsson och M.Thingvall.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark
Justeradt:
Mauritz Thingwall”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 19 september 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Ullman, Forsgren, Olsson och t.f. byggnadschefen.
§69.
Protokollet för den 16 augusti 1917 föredrogs och justerades.
§70.
Hos byggnadsnämnden hade Olof Wallin anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning och
tomtkarta uppföra ett bostadshus å tomt n:r 4 i kvarteret Hästen.
Det antecknades, att ny stadsplan över nämnda område antagits av stadsfullmäktige men ännu ej
fastställts av Kungl. Maj:t, varför Konungens Befallningshavandes tillstånd till tomtens bebyggande
erfordrades.
Enär, såvitt visat blivit, dylikt tillstånd ej sökts och den ingivna ritningen vore ofullständig, beslutade
nämnden avslå framställningen.
§71.
Hos byggnadsnämnden hade bagaren Rudolf Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning inreda en bostadslägenhet i uthusbyggnaden å tomt n:r 5 i kvarteret Strutsen.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen, enär den föreslagna
förändringen måste anses ringa i förhållande till byggnadens värde.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§72.
Hos byggnadsnämnden hade grosshandlaren Atle Burman anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomt karta tillbygga boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Laken.

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrannt iakttoges vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justerat den 8 Okt 1917
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 september 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Sundell, Hellsten och Åhrström.
§1.
En skrivelse från hälsovårdstillsyningsmannen rörande en lok.eldaren R.Thor tillhörig kolmila å
Stadshertsön föranledde ej något nämndens yttrande, enär hälsovårdsstadgan för rikets städer icke är
tillämplig inom nämnda område.
§2.
Vid ånyo företagen behandling av frågan om inrättande av ett provisoriskt sjukhus meddelade herr
ordföranden, att folkskolestyrelsen avslagit nämndens framställning om upplåtelse av Mjölkuddens
folkskola samt att jämväl rektor vid högre allmänna läroverket, hos vilken framställning gjorts om
uppplåtelse för sagda ändamål av läroverkets gymnastikhus, svarat avböjande.
Med anledning härav och sedan antecknats, att styrelsen för N.G.T.O:s byggnadsförening förklarat sig
villig att på förut erbjudna villkor upplåta ytterligare ett rum för sköterskan, beslutade nämnden förhyra
de sålunda erbjudna lokalerna i och för anordnande av ett provisoriskt sjukhus.
Nämnden beslutade vidare
att låta indraga vatten- och kloakledning till köket och sjuksalen;
att låta anordna en provisorisk klosettskrubb inne i sjuksalen;
att göra framställning hos styrelsen för Röda korset om lån av sängar med utrustning samt hos styrelsen
för barnkolonien om lån av kökskärl och serviser m.m; samt
att i övrigt uppdraga åt t.f stadsläkaren att anskaffa, vad som oundgängligen erfordrades för sjukhusets
anordnande och drift.
De härav föranledda kostnaderna skulle, så snart de kunde approximativt beräknas, anmälas till
stadsfullmäktige i och för anvisande av för ändamålet nödigt anslag.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 21 september
1917.
Närvarande: herrar Santesson, Palm, Groth och Åhrström.
§1.

Föredrogs och justerades det vid sammanträdet den 26 sistlidne maj förda protokoll.
§2.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige den 22 november 1916 hade poliskonstaplarne Lars Finnsson,
G.A.Blomqvist, B.G.Jonsson, G.Wikström, C.E. Olofsson och S.E.Olsson anhållit att få vid
tjänsteårsberäkning för ålderstilläggs åtnjutande tillgodoräkna sig den tid, de som ordinarie tjänstgjort
vid förutvarande kombinerade polis- och brandkåren härstädes.
Ifrågavarande framställning hade av stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 januari 1917 jämte av
magistraten angivet yttrande remitterats till lönenämnden.
Magistraten har på anförda skäl förklarat sig icke kunna direkt tillstyrka den gjorda framställningen men
icke heller vilja avstyrka densamma, enär billighetsskäl kunde tala för bifall till sökandenas hemställan.
Det antecknades, att sökanden B.G.Jonsson numera avgått från sin befattning.
Härefter föredrogs en av stadskamreraren verkställd utredning ang den tid, varunder sökandena varit
anställda i stadens tjänst i egenskap av brand- och poliskonstaplar; och framgick därav betr. sökandena
Wikström, Olofsson och Olsson, att de under år 1912 på egen begäran lämnat sina resp. befattningar för
att under kortare tid tjänstgöra – Wikström och Olofsson som extra hamnpoliser och S.E.Olsson i enskild
tjänst.
Vid föredragning av ärendet beslöt lönenämnden att betr. poliskonstaplarna F.L.Finnsson och
G.A.Blomqvist i så måtto tillstyrka bifall till den gjorda framställningen, att de för föregående
tjänstgöring finge tillgodoräkna sig tjänsteårsberäkning fr.o.m. den 1 januari 1912, varemot
lönenämnden, enär de övriga sökandena på egen begäran under sistnämnda år frånträtt sina befattning i
staden tjänst och alltså genom eget åtgörande under en tid orsakat ett afbrytande af anställningstiden hos
staden, ej fann skäl att betr. sistnämnda sökande tillstyrka bifall till den gjorda framställningen.
§3.
Genom nådig remiss den 15 sistlidne februari hade Kbs fått sig anbefallt att efter vdes hörande avgiva
underdånigt utlåtande över föreningen Sveriges Stadsfogdars und. Framställning om fastställelse av
minimilönen för stadsfogdarna m.m.
Med anl. Härav hde Kbs i skrivelse den 27 februari 1917 anmodat magistraten att efter stadsfullmäktiges
hröande avgifva yttrande i ärendet, varefter stadsfullmäktige vid sammanträde den 29 mars 1917
remitterat ärendet till lönenämnden.
Efter antecknande av att stadsfogden i Luleå åtnjöte 2000 kr i lön, fri tjänstelokal och telefon samt
omkring 1000 kr årligen av sportler samt under framhållande, att stadens innevånareantal redan år 1918
torde komma att uppgå till 10.000, beslöt lönenämnden som anser framställningen skälig, att tillstyrka
bifall till föreningen Sveriges Stadsfogdars gjorda framställning.
§4.
Från brandmästaren O.P.Stråhle i Luleå hade till lönenämnden överlämnats en av Stråhle verkställd
utredning ang. för närvarande utgående löneförmåner för underofficerare och manskap vid en del av
landets fasta brandkårer att tjäna till ledning betr. brandkårens personal vid en blivande omreglering av
löneförmånerna för stadens befattningshavare; och skulle utredningen i fråga överlämnas till den för
ändamålet inom lönenämnden tillsatte kommittén.
§5.
Sedan från borgmästaren Axel Fagerlin, eldaren K.J.Andersson, arbetare å stadens mudderverk samt
eldaren å ångfärjan och bogserångaren inkommit framställningar om löneförhöjning, beslöt
lönenämnden att i avbidan å utredning tills vidare bordlägga berörda framställningar, vilka därefter
skulle cirkulera bland nämndens ledamöter.
§6.
Beslöts att en av stadens tjänstemän ävensom befattningshavare i hamnens tjänst hos stadsf. gjord
hemställan om löneförhöjning skulle överlämnas åt den för utredning av hithörande frågor inom
lönenämnden tillsatta kommitté.
§7.

Hos stadsf. hade kronojägaren J.O.Rönnquist hemställt att i likhet med stadens övriga lägre
befattningshavare bliva tillerkänd skäligt dyrtidstillägg att utgå för vart och ett av åren 1915 och 1916.
Berörda hemställan hade av stadsf. den 21 jujni 1917 remitterats till lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning av ärendet beslöt lönennämnden vid det förhållande, att Rönnquist lade sin
huvudsakliga sysselsättning å stadens skogar samt ej kommit i åtnjutande av de av stadsf. resp. den 20
april och den 21 december 1916 beslutade dyrtidstilläggen för åren 1915 och 1917, tillstyrka, att
Rönnquist för vart och ett av sistnämnda båda år tilldelades ett dyrtidstillägg av 200 kronor.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.
Justerads den 11/10 17
Å nämndens vägnar:
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 24 september 1917.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, Wester och stadsingenjören.
§73.
Konungens Befallningshavande hade till nämnden för yttrande remitterat en av Olof Wallin gjord
framställning att få bebygga tomt n:r 4 i kvarteret Hästen, ehuru den av Stadsfullmäktige antagna
stadsplanen över nämnda område ännu icke blivit av Kungl. Maj:t fastställd.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, då det tillämnade byggnadsföretaget enligt ansökningen
vidfogad ritning och tomtkarta komme att överensstämma med det under fastställelse varande
stadsplaneförslaget för nämnda område, tillstyrka bifall till ansökningen.
Protokollet förklarades genast justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 27 september 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Carlgren,
Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, D.
Andersson, Sölvén, Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén, Lindquist, Hedman
och J. A. Nilsson samt Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades Herrar Westerberg,
Brändström, G. Andersson och Edström samt Fröken Svensson. Av dessa hade Herrar Brändström och
G. Andersson ej kunnat med kallelse anträffas, Herr Edström och Fröken Svensson hade anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet och Herr Westerberg var frånvarande utan anmält laga förfall.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Hage och Widlund att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 2 instundande oktober kl. 5
e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.

Beträffande protokollet för Stadsfullmäktiges sammanträde den 23 sistlidne augusti antecknades, att
Herr Lindgren var närvarande vid sammanträdet, ehuru anteckning därom ej förekommer i protokollet.
§ 3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat ett av särskilda kommitterade upprättat förslag
till nytt reglemente för Luleå stads brandstyrka, hade Drätselkammaren beslutat att hos Stadsfullmäktige
hemställa, att Fullmäktige ville med godkännande av förslaget bestämma, att reglementet omedelbart
skall träda i tillämpning.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att antaga förslaget i fråga med den ändring i § 21 punkt 4, att ordinarie
brandmännen skola äga rätt till semester under 21 dagar i stället för i förslaget upptagna 15 dagar samt
bestämma, att reglementet omedelbart skall träda i tillämpning.
Därjämte beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att uppdraga åt
Drätselkammaren att ingå till Konungens Befallningshavande med begäran om fastställelse av
detsamma, i vad det avser taxa för sotaremästaren, samt att låta trycka reglementet, sedan detsamma
blivit fastställt.
§ 4.
Sedan Kungl. Lotsstyrelsen meddelat beslut å Hamndirektionens ansökan om ändring och belysning av
farleden förbi Finnklipporna samt därvid bestämt vissa ändringar i fyrkaraktären, hade från Svenska
aktiebolaget Gasaccumulator infordrats nytt anbud å fyrarne.
Då detta anbud uppginge till 6,968 kronor, medan i årets stat för ändamålet finnes upptaget ett belopp
av allenast 3,590 kronor 40 öre, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit om ett
tilläggsanslag för nämnda ändamål av 3,377 kronor 50 öre.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Hamndirektionen det begärda
anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel.
§ 5.
Enligt anmodan hade vice konsul Thorsten Åkerström i Kalix till Hamndirektionen ingivit offert å
torrfurutimmer till ett pris av 42 öre för kubikfot fritt Luleå, dock under förutsättning att minst 5,000
timmer köptes.
Ehuru visserligen det offererade minimipartiet överstege förefintligt behov, men priset å andra sidan
vore så billigt, att detsamma väsentligt understege gällande vedpriser, varför, om så skulle erfordras,
den obehövliga virkesmängden, sedan den på lämpligt sätt försågats, skulle kunna försäljas som ved,
hade Hamndirektionen beslutit att från Åkerström inköpa erbjudna timmerpartiet till ett pris av 42 öre
pr kubikfot fritt levererat i Luleå stad i september månad detta år samt att hos Stadsfullmäktige begära
ett anslag å 50,000 kronor för ändamålet.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Hamndirektionens förslag samt bestämde, att anslaget skulle utgå av hamnens tillgängliga medel.
§ 6.
Sedan Hamndirektionen vid prövning av inkomna anbud å utförande av uppvärmningsanläggning samt
sanitär inredning med vatten- och avloppsledningar i hamnförvaltningsbyggnaden antagit det av
värmeledningsaktiebolaget Celsius avgivna anbud å 61,000 kronor, hade Hamndirektionen hos
Stadsfullmäktige anhållit om ett anslag å nämnda belopp för arbetets utförande.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Hamndirektionen det begärda
anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel.
§ 7.
Då det visat sig omöjligt att för föreskriven signalbelysning å ångaren Balder anskaffa erforderlig
fotogen, och annan belysning ej heller stode till buds, hade Hamndirektionen beslutit att å nämnda
ångare omedelbart låta införa så kallad agabelysning i enlighet med ett från Svenska gasaccumulator
föreliggande förslag.
I samband därmed och på enahanda skäl hade Hamndirektionen beslutit att vid färjläget å Bergnäset
anordna dylik belysning.

För dessa kostnaders bestridande hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige begärt ett anslag av 5,000
kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
det begärda anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel.
§ 8.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat 2:ne inkomna ansökningar till ledigförklarade
stadsläkaretjänsten i Luleå, nämligen från Bataljonsläkaren P. V. Morsing i Boden och Legitimerade
läkaren J. Bergqvist i Korsnäs, jämte Kungl. Medicinalstyrelsens yttrande angående sökandenas
kompetens och Hälsovårdsnämndens utlåtande i ärendet, vari Nämnden förklarat sig ej hava något att
erinra emot doktor Morsings antagande till befattningen i fråga samt tillika på anförda grunder ifrågasatt,
huruvida icke före tjänstens tillsättande borde tagas i övervägande, om ej en andra stadsläkaretjänst
borde inrättas i staden eller, om efter skedd utredning sådant ej ansågs nödvändigt, lönen till stadsläkaren
borde ökas; och hade Magistraten för sin del instämt uti vad Hälsovårdsnämnden sålunda anfört.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville företaga val samt till stadsläkare antaga
Bataljonsläkaren P. V. Morsing under villkor att han ville underkasta sig den förändring i avseende på
tjänstgöring, som kunde bliva en följd av inrättande av ännu en stadsläkare tjänst i staden.
Därjämte hade Beredningsnämnden förslagit, att Stadsfullmäktige ville tillsätta en kommitté av fem
personer med uppdrag att verkställa utredning rörande tillsättande av ännu en stadsläkare samt eventuellt
inkomma med förslag till löneförmåner och instruktion för en sådan. Till medlemmar i denna kommitté
hade Beredningsnämnden föreslagit Borgmästaren Fagerlin, sammankallande, l:ste Provinsialläkaren P.
G. Olsson, Doktor Hj. Hackzell, Komministern H. T. Berlin och Överläraren P. E. Lindmark.
Vid behandling av detta ärende och sedan upplyst blivit, att nuvarande vikarien å stadsläkaretjänsten
förklarat sig villig att mottaga förlängt förordnande intill den 10 december 1917, beslöto
Stadsfullmäktige att uppskjuta valet av stadsläkare, men att däremot bifalla Beredningsnämndens
förslag om tillsättande av en kommitté för utredning av frågan om inrättande av ännu en stadsläkaretjänst
samt att till medlemmar i denna kommitté utse de av Beredningsnämnden föreslagna personer.
§ 9.
Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att nämnden beslutat
erbjuda staden att av å dess verksamhet för tiden till och med den 30 nästlidne juni uppkommet överskott
täcka den förlust, som uppstått å stadens reservlager av vetemjöl.
Sedan antecknats, att Stadsfullmäktige genom fastställande av 1917 års utgiftsstat för Drätselkammaren
beslutit att uttaxera förlustbeloppet, utgörande enligt stadens huvudbok för år 1916 kr. 4,808: 23, hade
Drätselkammaren beslutit att med överlämnande till Stadsfullmäktige av skrivelsen i fråga tillstyrka, att
Stadsfullmäktige ville mottaga det av nämnden gjorda erbjudandet.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 10.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från styrelsen för tekniska skolan inkommen
framställning om ett tilläggsanslag av 500 kronor för år 1918 till det kontanta anslag å 1,500 kronor,
som förut beviljats skolan för nämnda år.
Efter anteckning att Stadsfullmäktige genom beslut den 20 augusti 1915 beviljat skolan ett anslag av
1,500 kronor för vart och ett av åren 1916-1918 förutom fria lokaler, hade Drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige hemställt, att Fullmäktige ville bevilja det begärda tilläggsanslaget ävensom lämna
styrelsen för tekniska skolan i uppdrag att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om ökat
statsbidrag till skolan.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att beviljade anslaget skulle uttaxeras.
§ 11.
Förre schaktmästaren A. J. Landh, som under maj-juli månader år 1915 haft tillfällig anställning vid
stadens arbeten, hade i skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit, att då han på grund av att de utav honom
utgjorda arbetstimmarne endast uppgingo till 428 st. icke kommit i åtnjutande av det dyrtidstillägg, som

beviljats de stadens arbetare, som utfört arbete under minst 500 timmar, han måtte tilldelas dyrtidstillägg
med 10 öre pr arbetstimme för de 428 timmar, som han under förut nämnda tid arbetat i stadens arbeten.
Då ett bifall till framställningen dels strider mot av Stadsfullmäktige den 26 april 1917, § 8, fattade
beslut, dels helt visst skulle komma att draga med sig oberäkneliga konsekvenser, hade
Drätselkammaren avstyrkt bifall till den gjorda framställningen.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå
framställningen.
§ 12.
Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 14
september 1917.
§ 5.
Distriktsförvaltningen hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om meddelande, huruvida Statens
Järnvägar, som f. n. hade tre boställshus om tillsammans 12 lägenheter om 2 rum och kök under
uppförande inom verkstadsområdet i Notviken, kunde erhålla kraft från Luleå stads elektricitetsverk för
bostädernas förseende med elektrisk belysning.
Sedan byggnadskontoret vid förda underhandlingarna inhämtat, att Statens Järnvägar voro villiga att
själva bekosta det erforderliga fördelningsnätet från korsningen mellan landsvägen och järnvägsspåret
till Notvikens verkstad, hade kontoret avgivit följande förslag i saken:
På stadens mark c:a 100 meter från angivna korsning placeras för ifrågavarande strömleveransen en till
vattenledningsverkets pumpledning ansluten transformator, från vilken ström även kan levereras till i
närheten av Notvikens station belägna enskilda gårdar och till blivande egnahemsbostäder mellan
järnvägen och Notviken; och beräknas på staden fallande kostnader för anläggningen till
transformator 20 å 30 kw
Kr.
1,500: —
transformatortorn
”
1,000: —
instrumentering
”
400: —
ledning
”
600: —
diverse och oförutsedda utgifter
”
500: —
Kronor 4,000: —
Som vidare enligt gjorda beräkningar omkring 5 kilowatt komma att uttagas för den till järnvägen
gående ledningen, kan vid ett strömpris av 25 kronor pr hektowatt, vilket motsvarar 5 kronor för 20
watts lampan, påräknas en inkomst av 1,250 kronor från den omedelbart ifrågakommande installationen;
och skulle stadens utgifter bliva:
amortering och ränta, 12 % å 2,300 kronor,
(kostnaden för ledning samt hälften av
övriga kostnader)
Kr. 276:ström avgift till Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag
”
750:Tillhopa
Kr. 1,026:Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige
1) att en transformatorstation m. m. måtte för en beräknad kostnad av 4,000 kronor anordnas på stadens
mark i närheten av Notvikens järnvägsstation;
2) att till drätselkammarens förfogande ställes ett ytterligare belopp av 5,000 kronor till framdragning
av distributionsledningar från denna transformatorstation i den utsträckning, drätselkammaren kan
finna lämpligt;
3) att för strömmen tillsvidare skall utgå en avgift av 35 öre pr watt och år (7 kronor pr 20 wattslampa)
eller efter samma grund som enligt stadsfullmäktiges beslut den 23 augusti 1917 gäller för
strömdistributionen i Bergviken, vilket strömpris ökar inkomsten till c:a Kr. 1,750:-.
Mot detta beslut reserverade sig herr Sjöstedt, som yrkade bifall till byggnadskontorets förslag i punkt
3, nämligen att för strömmen skall t. v. utgå avgift för lampa och år, vilken avgift för Statens Järnvägar
och för abonnenter i Statens Järnvägars hus, vilka äro anslutna till det av Statens Järnvägar bekostade
distributionsnätet, skall utgå efter 25 öre pr wattår (5 kronor för 20 wattslampa) samt för övriga

abonnenter efter samma grunder som enligt stadsfullmäktiges beslut den 23 augusti 1917 gälla för
strömdistributionen i Bergviken eller 35 öre pr watt och år (7 kronor för 20 wattslampa).
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
C. A. Schultz.
K. H. Santesson.’
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren föreslagit, samt föreskrevo, att kostnaderna för
anläggningen, tillhopa 9,000 kronor, skola betäckas genom lån.
Dessa beslut fattades enhälligt.
§ 13.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat dels en framställning av Mjölkuddens befolkning
om uppförande av en transformator i närheten av skolhuset å Mjölkudden för anordnande av elektrisk
ytterbelysning längs allmänna landsvägen till Notviken, ävensom indragande av belysning i
folkskolebyggnaden i Mjölkudden, dels en begäran från folkskolestyrelsen om skyndsamt införande av
elektriskt ljus i skolhusen i Mjölkudden och Notviken, dels ytterligare en framställning från invånare i
Mjölkudden om anordnande av elektrisk belysning i deras bostäder och uthusbyggnader.
Uti avgivet yttrande över dessa framställningar hade Byggnadskontoret föreslagit, att transformator och
ledningar för innerbelysning skulle utföras för Mjölkudden, varvid transformatorn skulle placeras cirka
100 meter väster om Mjölkuddtjärnens avloppså invid vattenledningsverkets pumpstationslinje; och
skulle från denna punkt ledningar dragas dels till gårdarne under Mjölkuddberget, dels till gårdarne vid
vreten n:o 720, dels till skolhuset i Mjölkudden, allt i enlighet med bilagda karta och till å densamma
utsatta slutpunkter, varefter gårdsägarne liksom de i Bergviken skulle hava att själva bekosta ledningarne
till respektive byggnader.
Kostnadsförslag.
l st. stolptransformator
Kr.
1,400:Uppsättning av linje n:o l
”
2,000:”
” ” ” 2
”
1,800:”
” ” ” 3
”
1,500:Diverse småmaterial
”
300:tillhopa
Kr.
7,000:Utgifter.
Amortering och ränta å 7,000 kr. 10 % Kr.700:Avgift till Råneå Elektrisk Kvarnaktieb. ” 360:Kr. 1,060:Inkomster.
Cirka 120 st. 20-wattslampor à 35 öre pr watt. Kr. 840:Drätselkammaren hade vid ärendets föredragning beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa om anvisande
av ett belopp av 7,000 kronor för utförande av den på staden fallande delen av belysningsanläggningen
i fråga.
Därjämte hade Kammaren föreslagit, att Folkskolestyrelsens begäran om framdragande av ledning till
skolhuset i Notviken för erhållande av elektriskt ljus i det där befintliga skolrummet icke måtte på grund
av ekonomiska skäl f. n. föranleda någon åtgärd samt att invånarnes i Mjölkudden gjorda framställning
om anordnande av ytterbelysning längs vägarne måtte på de av Byggnadskontoret angivna skäl avslås.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt föreskrevo, att kostnaden för anläggningen, 7,000
kronor, skulle täckas genom lån.
Dessa beslut fattades enhälligt.
§ 14.
Byggnadschefen E. Kinnman hade hos Drätselkammaren anhållit, att Kammaren ville åt honom utverka
ett anslag för bevistande av Kommunaltekniska föreningens och Elektricitetsverksföreningens årsmöten

i Stockholm den 16-18 innevarande september, och hade han beräknat detta anslag till kr. 154: 50,
nämligen järnvägsbiljett å 2:dra klass Luleå-Stockholm och åter, inclusive sovplats, kr. 104: 50 samt
dagtraktamente i 5 dagar à 10 kronor.
Under erinran att Kinnman icke sedan år 1910 åtnjutit något resebidrag av staden hade
Drätselkammaren, som ansåg det vara av gagn för staden, att byggnadschefen liksom andra av stadens
tjänstemän beredes tillfälle att en och annan gång bevista kommunala sammanslutningars årsmöten och
sammanträffa med övriga städers tjänstemän, beslutit hemställa att Stadsfullmäktige ville bevilja det av
byggnadschefen begärda resebidraget kr. 154: 50.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja resebidraget i fråga att utgå av
tillgängliga medel.
§ 15.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från delegerade för allmänna läroverkets
byggnadsfond inkommen begäran att på läroverkets gårdsplan måtte få på stadens bekostnad verkställas
en mindre avschaktning, varigenom den där under vintrarne anordnade skridskobanan skulle kunna
göras betydligt bredare och därigenom bättre fylla sitt ändamål.
Uti avgivet yttrande hade Byggnadskontoret anfört, att banan, som nu är så belägen, att den mot västra
ändan smalnar av till c:a 14 meters bredd från 28 meter, skulle medelst en avschaktning till 3 decimeters
djup i västra ändan och jordmassans flyttning och utbredning i sydöstra hörnet erhålla en rektangulär
form av 28X64 meter, och hade kontoret tillstyrkt arbetets utförande, då skridskobanan torde vara av
stor nytta för stadens uppväxande ungdom.
Under erinran att kostnaden för arbetet beräknats till 760 kronor hade Drätselkammaren hemställt, att
Stadsfullmäktige ville på grund av den höga kostnaden avslå den gjorda framställningen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 16.
Vid föredragning av en från lokomotivföraren Bror Johnsson inkommen avsägelse av uppdragen att vara
ledamot av fattigvårdsstyrelsen och vårdare i tredje distriktet beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att med godkännande av Johnssons avsägelse låta med valet av hans efterträdare
anstå till ordinarie decembersammanträdet.
§ 17.
Hyresnämnden hade i skrivelse till Stadsfullmäktige för den åtgärd, som kunde anses erforderlig, anmält,
att enligt lagen om oskälig hyresstegring skall genom hyresnämnden eller annan
kommunal myndighet avgiftsfritt förmedlas uthyrning av visst slag av omöblerade lägenheter, varvid
Stadsfullmäktige hade att besluta, huru bostadsförmedlingen närmare skall ordnas.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
uppdraga åt Hyresnämnden att ombesörja sådan förmedling, som i § 13 av ovannämnda lag avses, samt
till Stadsfullmäktige inkomma med anmälan om de kostnader, som därav kunna förorsakas.
Därjämte beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att lämna
Drätselkammaren och Folkskolestyrelsen bemyndigande att å Stadsfullmäktiges vägnar efter
underhandling med Hyresnämnden vid eventuellt behov provisoriskt upplåta några av stadens lokaler,
som därtill kunna finnas lämpliga, åt sådana personer, som vid instundande oktoberflyttning komma att
stå utan tak över huvudet.
§ 18.
Hos Fattigvårdsstyrelsen hade dess vice ordförande Herr A. Gullberg väckt förslag om inledande av
centraluppvärmning i den större byggnaden å fattiggården genom värmens befordran dels från 2:ne
köks-spislar, som skulle insättas i stället för den nuvarande gamla spiseln, vilken vore synnerligen
bränsleförbrukande, dels från en värmepanna, placerad i källaren.
Fattigvårdsstyrelsen, som av den frambragta utredningen funnit, att den föreslagna värmeanordningen
skulle vara av stor betydelse, hade hos Stadsfullmäktige hemställt
att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Styrelsen att låta införa centraluppvärmning i den nuvarande större
byggnaden å fattiggården;

att för ändamålet anskaffa 2:ne köks- och värmeledningsspislar och en värmepanna med därtill hörande
armatur för en beräknad kostnad, inklusive uppsättning av en vägg i källaren samt pannans installering,
av 9,400 kronor;
att uppdraga åt Styrelsen att, därest så anses erforderligt, införskaffa ytterligare anbud å anläggningen i
fråga.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Fattigvårdsstyrelsen sålunda föreslagit, med föreskrift tillika, att för anläggningen
erforderliga medel skulle uttaxeras.
§ 19.
Ett från Fördelningsnämnden i Norrbottens län inkommet protokollsutdrag angående val av ordförande
och deras suppleanter i de kommunala livsmedelsnämnderna beslöto Stadsfullmäktige att lägga till
handlingarna.
§ 20.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) En skrivelse från Konungens Befallningshavande angående val av ombud vid årets mantalskrivning;
2:o) Folkskolestyrelsens framställning om dyrtidstillägg för år 1918 åt lärarne vid stadens folk- och
småskolor;
3:o) Fattigvårdstillsyningsmannen N. Bomans begäran om löneförbättring.
§ 21.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) A. E. Burströms begäran att få arrendera ett jordområde å Stadshertzön;
2:o) Herrar Carlgrens och Anderssons motion om ett anslag å 2,000 kronor för fullföljande av
Gültzauuddens ordnande till folkpark;
3:o) Tekniska skolans begäran om anslag för år 1918 till dess föreläsningsverksamhet;
4:o) Hamndirektionens förslag till nya kajbyggnader;
5:o) Svenska skidförbundets begäran om ett anslag å 2,000 kronor till en ny skidbacke för Luleå stad;
6:o) Emilia Nordströms begäran att å vretan N:o 801-802 få uppföra en ladugårdsbyggnad;
7:o) Centralförbundets för nykterhetsundervisning begäran om ett anslag för en nykterhetskurs i Luleå;
8:o) Sv. Arbetares Allm. Sjuk- och Begravningskassas avd. N:o 230 i Luleå begäran om hyresbidrag;
9:o) En framställning från invånare i Mjölkudden om anslag till skottpengar å kråkor och skator;
10:o) Snickaren A. Forsells begäran om elektrisk belysnings framdragande till hans hus å vretan N:o
457.
§ 22.
Till Lönenämnden remitterades:
l:o) En begäran om dyrtidstillägg från föreståndaren för köttbesiktningsbyrån F. Rosengren;
2:o) Maskinisten Gustaf Westerlunds begäran om löneförhöjning.
§ 23.
Till Fattigvårdsstyrelsen remitterades Frälsningsarméns slumstations framställning om ett anslag för år
1918 av 500 kronor.
§ 24.
Till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades H. Burmans begäran att få arrendera
vattenrätten utanför hans fastighet N:o 495.
Som ovan.

På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.

Justerat:
Herm. Fernlund,
Ernst Hage,
Oskar Widlund.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 september 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, Lindgren, fruarna Sundström och Bohlin, fröken
Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollen för den 31 augusti och 15 [13] september 1917 föredrogos och justerades.
§2.
Beslöt styrelsen uppdraga åt fru Sundström och tillsyningsmannen att inköpa skor av lämpliga nummer
för fattigvårdens behov.
§3.
Beslöt styrelsen uppdraga åt en kommitté om 3 personer att efter infordrande av ytterligare anbud å
utförande av den av stadsfullmäktige beslutade värmeledningsanläggningen å fattiggården antaga det
förmånligaste anbudet inom ramen av det för ändamålet beviljade anslaget med rätt för kommittén att
anlita sakkunnigt biträde.
Till ledamöter i denna kommitté utsågos herrar Berlin, Gullberg och Nilsson.
§4.
Beslöt styrelsen, att diakonissans kostpengar skulle utgå med 50 kronor per månad f.o.m. den 1
september 1917.
§5.
Understödslistorna för oktober månad föredrogos och godkändes.
§6.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 85 kronor.
§7.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under september månad, slutande å kr.
440:23.
§8.
Föredrogs och godkändes utackorderingslistan för tredje kvartalet, slutande å kr. 2446:§9.
Beslöt styrelsen utackordera Ingrid Elisabeth Nilsson hos hemmansägaren Nils Verner Bergman i Avan
mot ett arvode av 20 kronor per månad.
§10.
På därom gjord framställning beviljades Erik Aron Nilsson i Antnäs förhöjning i fosterbarnsarvodet för
Sven Bertil Eriksson från 10 till 15 kronor per månad.
§11.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Erik Julius Ödlunds vård å sanatorium.

§12.
På därom gjord framställning beviljades Anna Danell 5 kronor per månad såsom utackorderingsbidrag
för sonen Bertil.
§13.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 6 september: Albert Benjamin Jaukkuri
den 14 september: Nils Petter Utterström
den 17 september: Isak Johan Larsson
samt att följande utgått, nämligen
den 17 september: Nils Petter Utterström
den 22 september: Sven Evert Valdemar Bergman.
§14.
Sedan fru Anna Berggren, Gammelstad, förklarat sig icke kunna leverera mjölk till fattiggården för
nuvarande pris, beslöt styrelsen att f.o.m. den 1 september bevilja henne begärd förhöjning, varefter
priserna komma att bliva
för oskummad mjölk
32 ½ öre pr liter
för skummad mjölk
21 ½ öre pr liter
för filmjölk
33 öre pr liter
§15.
Till föreståndare för andra distriktet valdes herr C.A.Wikén.
§16.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande E.J.Holmberg.
§17.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Maria Johanna Lithner (2 st) samt Karl Oskar Bergström.
§18.
Diakonissans rapport över september månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Alf.Gullberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 28 sept. 1917.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester samt fröken Märta Bucht.
§1.
Folkskollärarinnan Aslög Elisabet Sahlström, vilken tjänstgjort som vik. lärarinna vid Mjölkuddens
folkskola inom Luleå stads skoldistrikt under läsåret 1915-1916 samt såsom ord. lärarinna vid Karlsviks
folkskola inom samma skoldistrikt från den 1 juli 1916, hade anhållit om betyg över sin tjänstgöring,
och beslöt undervisningsnämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i

övrigt leda ungdomens uppfostran
Nit
Vandel

Med utmärkt beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

Dag som ovan
Oskar Åhrström
/P.Edv.Lindmark.”

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

§7.
Föredrogs från magistraten inkommen skrivelse av stadsfullmäktiges protokoll för den 23 augusti 1917
för nämndens kännedom beträffande de i §§ 12, 13, 14, 17, 18 och 20 förtecknade ärenden; och
beslutade nämnden
ang. § 12: att beviljat tillstånd för Kungl.Telegrafverket att på vissa villkor få nedlägga kabelblock och
kablar samt anordna kabelbommar i stadens gator skulle delgivas byggnadskontoret;
ang. § 13: att beviljat anslag av 400 kronor för utförande av en provisorisk vattenledning till tomten n:r
3 i kvarteret Hästen skulle delgivas byggnadskontoret;
ang. § 14: att beviljat tillstånd för Aktiebolaget Stockholms Handelsbank att på vissa villkor få i fönstret
till den av banken i stadshuset förhyrda banklokalen anbringa en dörr skulle delgivas byggnadskontoret;
ang. § 17: att beviljat anslag av 8300 kronor till belysningsanläggning för Bergvikens samhälle skulle
delgivas byggnadskontoret.
§8.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 23 nästlidne augusti, § 16, beslutat, att endast så tillvida
bifalla ett av drätselkammaren framlagt förslag till ny anordning av gatuplanteringen i Storgatan, att ett
anslag av 1224 kronor beviljas för anskaffande av galler av trä omkring träden samt att uppdraga åt
planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av gräsmattorna i
Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma, beslutade nämnden vid föredragning av
ärendet, att, sedan nämnden i samråd med representanter för planteringsnämnden vid sammanträde den
3 sistlidne september beslutat att genom fackkunnig arkitekt utarbeta nytt förslag till förändrad
anordning av gatuplanteringen i fråga, anhålla att planteringsnämnden f.n. icke ville gå i författning om
verkställigheten av stadsfullmäktiges förutnämnda beslut.
§9.
Sedan stadsfullmäktige den 23 augusti 1917, § 18, med anledning av ett av drätselkammaren ingivet
förslag att ytterligare låta några av dem, som icke äro ordinarie befattningshavare hos staden, men som
under viss bestämd tid varit stadigvarande anställda i stadens tjänst, komma i åtnjutande av semester i
enlighet med stadsfullmäktiges bestämmelse den 4 november 1914, § 7, härtill lämnat bifall, beslutade
stadsfullmäktige i samband härmed att uppdraga åt drätselkammaren att inkomma med utredning och
förslag om lämpligheten att bevilja semester även åt andra, som lika länge haft anställning vid
elektricitetsverket eller i stadens arbeten i allmänhet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för
verkställande av den av fullmäktige begärda utredningen i ärendet.
§10.
Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll för den 23 augusti 1917, § 19, ang. övertagande av
staden av Luleå Renhållningsaktiebolags fasta och lösa egendom för en köpeskilling av 40000 kronor,
beslutade nämnden
att bestämma tidpunkten för övertagandet av bolagets egendom och verksamhet till den 1 januari 1918,
varom bolaget skulle underrättas;
att göra det uttalandet att nämnden anser den lämpligaste formen för övertagandet av
renhållningsverksamheten vara att bilda ett aktiebolag med staden och fastighetsägare inom staden som
delägare; samt
att utse ledamöterna herrar Schultz och Fernlund att i samarbete med Luleå Fastighetsägareförening
upprätta förslag till stiftelseurkund och bolagsordning m.m. samt igångsätta aktieteckningen för det
blivande bolaget; och meddelades de förenämnda kommitterade rätt att anlita jurist för fullgörandet av
det sålunda erhållna uppdraget.
§11.
Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, härstädes, hade med anledning av drätselkammarens den
15 sistlidne september i ärendet gjorda hemställan, att med lågspänningsledningar få korsa Statens
Järnvägar vid Bergviken och Mjölkuddsberget å linjen Luleå-Notviken och att därvid på grund av
svårigheten att anskaffa jordkabel tillsvidare få vid korsningsställena framföra ledningen såsom
luftledning, i skrivelse till drätselkammaren meddelat att från Statens Järnvägars sida intet finnes att

erinra mot ifrågavarande korsningars utförande, innan Kungl. Maj:ts tillstånd därtill erhållits, samt mot
ledningarnes framdragande som luftledning under villkor:
att nådigt tillstånd omedelbart sökes;
att ledningen vid korsningsställena utgöres av 25 kvmm:s lina, upplagd på dubbla isolatorer å kraftiga,
väl stagade eller stagsträvade stolpar;
att vid korsningarna med längs banan framdragna svagströmsledningar anordnas stolpport eller annat
lika betryggande korsningssätt;
att i övrigt gällande bestämmelser för framdragning av elektriska starkströmsledningar inom område för
järnväg iakttagas;
att före anläggningens utförande för godkännande till bandirektören, Luleå, insändes skiss över
korsningarna, angivande stolpars och ledningars avstånd från spåret och längs banan befintliga
svagströmsledningar;
att när så av Statens Järnvägar begäres och senast år 1922 de korsade luftledningarnas ersättas med under
banan förlagd jordkabel;
att de ändringar av anläggningen, som kunna betingas av bestämmelserna i blivande koncession,
omedelbart vidtagas;
samt
att beträffande arbetets påbörjande och anläggningarnas tagande i bruk iakttages vad härom finnes
stadgat i kungörelsen den 31 augusti 1907 angående ändring av nådiga stadgan om elektriska
anläggningar; och skall innan arbetet inom Statens Järnvägars område påbörjas, baningenjören i Luleå
därom i god tid underrättas.
Sedan antecknats att stadskamreraren tillställt byggnadskontoret bestyrkt avskrift av
Distriktsförvaltningens förenämnda skrivelse, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att
uppsätta underdånig ansökan om erhållande av tillstånd till anläggningarna i fråga.
§12.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande
1:o/ Erik Karlssons anhållan att en stengrund måtte av staden läggas under den del av
mangårdsbyggnaden å tomten n:r 7 i kvarteret Trasten, som vetter mot Stationsgatan;
2:o/ Emma Eklunds anhållan att få köpa byggnaden å fastigheten n:r 449;
3:o/ Stockholms Handelsbanks begäran om tillstånd att vid tillfällen, då så är behövligt, få använda ett
elektriskt värmeelement i bankens lokal i stadshuset.
§13.
Beslutade nämnden att godkänna utarbetade förslag till reglemente för förbrukning av elektrisk ström
och instruktion för elektricitetsverkets entreprenörer med de av nämnden gjorda ändringar.
§14.
Sedan Maria Husberg i skrivelse till drätselkammaren anhållit om ökning av det belopp, som hon fått
sig av drätselkammaren beviljat som byggnadslån, från 2660 kronor till 3000 kronor, beslutade nämnden
att härtill lämna bifall.
§15.
En skrivelse från Gustava Nordberg med begäran att drätselkammaren ville uppsätta nytt staket på
stadens del av tomten n:r 2 i kvarteret Bocken beslutade nämnden att överlämna till byggnadskontoret
för verkställande, i den mån sökandens begäran är berättigad.
§16.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas tisdagen den 2 innevarande oktober kl.
6 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:

C.A.Schultz”

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

§20.
Statens industrikommissions byggnadsbyrå hade med anledning av drätselkammarens skrivelse till
byrån den 12 nästlidne maj i skrivelse meddelat, att enligt byggnadsbyråns förmenande
byggnadskostnaderna för bostadshuset synas väl höga och att byrån därför vill ifrågasätta, huruvida icke
desamma kunde, därest staden begagnar sig av möjligheten att genom byråns medverkan erhålla cement
och järn, något nedbringas; och ville byrån även med avseende på den i Kungl. kungörelsen lämnade
föreskrifter om vinstbegränsning framhålla, att byrån anser sig böra fordra förbindelse från stadens att
ansvara för att den ifrågasatta bostadsbyggnaden så förvaltas, att avkastningen under minst tio år från
det byggnaden tages i bruk ej överstiger viss procent å det nedlagda kapitalet eller ock att de uppgivna
hyresbeloppen ej komma att överstiga de nu betingade.
Sedan byggnadskontoret inkommit med av nämnden infordrat yttrande, beslutade nämnden att uppdraga
till nämndens ordförande och stadskamreraren att till byggnadsbyrån avgiva det av densamma begärda
yttrande.
§21.
Godkändes av stadskamreraren upprättat hyreskontrakt rörande upplåtelse till A.Strand av
strandlägenhet å Pontusudden.
§22.
Godkändes av stadskassören uppgjord ny överenskommelse angående upplåtelse till N.F.Sandberg och
J.Hansson deras nu innehavande fastighet 104,5 ar av vreten n:r 451 å Mjölkudden i Luleå stads
donationsjord emot en avgäld av 3 kronor pr hektar.
§23.
I skrivelse till drätselkammaren hade byggnadschefen anmält, att andre maskinisten vid
elektricitetsverket C.F.Westbom under den tid, han bott i Bergviken och i Mjölkudden såsom ersättning
för elektriskt ljus erhållit fotogén på stadens bekostnad enligt närlagd räkning, upptagande 298 liter för
tiden 14 januari 1915 – 9 januari 1917, Kr. 79:06. Fotogénen har han utfått hos Luleå Ljus- &
Fotogenmagasin, under år 1915 172 liter mot rekvisition, utfärdad av elektricitetsverkets dåvarande
föreståndare, ingenjören R.Bergman och under januari 1916 10 liter mot av t.f. föreståndaren
stadsingenjören E.Kinnman utfärdad rekvisition. Sedan t.f. föreståndaren därefter meddelat Westbom,
att han icke ansåg sig utan drätselkammarens medgivande kunna utlämna rekvisition å fotogén, varför
Westbom hade att hos drätselkammaren göra framställning i saken, har Westbom under uppgift, att
rekvisition senare skulle lämnas, fortsatt att i Luleå Ljus- och Fotogénmagasin uttaga fotogén, utgörande
116 liter.
Efter anteckning härav beslutade nämnden först att betala Luleå Ljus- & Fotogénmagasins räkning å
298 liter fotogén, Kr. 79:06.
Nämnden beslutade vidare att, då föreståndaren vid elektricitetsverket icke ägde befogenhet att tilldela
Westbom fri fotogén,
att ingenjören R.Bergman skall till drätselkontoret inbetala ett belopp, motsvarande kostnaden för den
fotogén, Westbom medelst av Bergman utfärdade rekvisitioner utfått av Luleå Ljus- & Fotogénmagasin,
nämligen 66 liter á 22 öre och 106 liter á 25 öre eller 41 kronor 02 öre;
att stadsingenjören Erik Kinnman, som i egenskap av t.f. föreståndare vid elektricitetsverket medelst
utfärdad rekvisition till Westbom utlämnat 10 liter fotogén därav 8 liter á 27 öre och 2 liter á 28 öre,
skall till drätselkontoret inleverera 2 kronor 72 öre;
att för Westbom, som utan att innehava rekvisition från elektricitetsverket, från ifrågavarande affär
uttagit och tillgodogjort sig 116 liter fotogén, därav 19 liter á 28 öre, 52 liter á 30 öre och 45 liter á 32
öre, skall å till honom utgående avlöning avdragas 35 kronor 32 öre.
§24.
Sedan guldsmeden Fritz Olsson i skrivelse till drätselkammaren gjort framställning om ett avdrag av 50
% på den honom påförda betalningen för övervattensförbrukning, förorsakad av ett söndersprunget rör,
hade byggnadskontoret i av nämnden infordrat yttrande anfört, att sökandens vattenledning såsom han
uppgiver sprungit sönder under betonggolvet i fastigheten åt gatan och vattnet runnit direkt ner i

avloppet, varför sökanden icke kunde känna till förhållandet, förrän rörnätsförmannen upptäckte det vid
mätaravläsningen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på förslag av byggnadskontoret, att, då någon större
vårdslöshet icke föreligger och staden enligt uppgörelsen får sina självkostnader för vattnet ersatta,
lämna bifall till guldsmeden Olssons framställning i ärendet.
§25.
Sedan Oskar Asplund och Sven A.Johansson i skrivelse till drätselkammaren gjort anhållan att erhålla
elektriskt ljus till sina fastigheter vid Björkskatafjärden, hade byggnadskontoret i av kammaren infordrat
yttrande föreslagit, att, då staden beslutat att framdraga elektriska ledningar till Bergvikens samhälle,
erforderlig ledning lämpligast bör dragas från Bergviksnätet att utföras av elektricitetsverket på
sökandenas bekostnad.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till byggnadskontorets förslag med
följande villkor
att sökandena förbinda sig att på egen bekostnad underhålla ledningen samt
att staden berättigas att när som helst övertaga ledningen mot erläggande av ett belopp, som motsvarar
anläggningskostnaden för stolpledningen, varvid staden samtidigt övertager underhållet av densamma.
§26.
Bifölls byggnadschefens begäran att för ordnandet av papper, blanketter m.m. och för arbetet å
byggnaddskontoret anskaffa ett blankettskåp och ett skrivmaskinsbord, blankettskåpet till ett pris av 90
kronor från D.Lindgrens möbelaffär och bordet för ett pris av 39 kronor från Aktiebolaget Agentur.
§27.
Luleå Utskänkningsbolag hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit dels att i bolagets lokaler i
stadshuset nu befintliga klosetter måtte utbytas mot tre vattenklosetter dels ock att renovering av
vattenskadade tak och väggar i kontor och utminuteringslokal måtte utföras.
I av kammaren över framställningen infordrat yttrande anför byggnadskontoret, att, då för inredning av
vattenklosett i skeppsbrokällaren hinder möter, i det luftledning från den ej lämpligen kan uppdragas
genom hotellkafféet och över detsamma liggande lokaler, detta arbete bör anstå, tills frågan om
införande av W.C.-system löses för hela fastigheten, varemot ett utbyte av klosetterna i kontorslokalerna
kan tillstyrkas, i det ventilationen från dessa kan genom ljuskandelabern på terassen alldeles utan
samband med de övriga utföras.
Beträffande vidare de av bolaget begärda reparationerna av den skada, som nedrinnande vatten från den
otäta terassen särskilt vid snösmältning åstadkommit, hemställde byggnadskontoret, att dessa måtte få
anstå, tills möjlighet funnes att erhålla något pålitligt tätningsämne; och föreslog vidare kontoret att, för
att under vintern så gott sig göra låter skydda lokalerna från vatten, omedelbart låta lägga ett provisoriskt
trätak av lemmar över terassen för en kostnad av 2200 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden
att 2 st. vattenklosetter skola insättas i lokalerna i terassbyggnaden för en kostnad av högst 500 kronor,
vilket belopp skall av byggnadskontoret upptagas i förslaget till 1918 års stat; samt
att övriga arbeten skola anstå bl.a. på de skäl, som byggnadskontoret härovan anfört.
§28.
För reglering av dels Sandviksgatan och dels af tomten n:r 4 i kvarteret Laken har underhandling förts
mellan stadsingenjören för stadens räkning och kustuppsyningsmannen F.A.Bergström, ägare av östra
delen av fastigheten n:r 267.
Sedan dessa underhandlingar slutförts och resulterat i följande förslag, får drätselkammaren härmed
hemställa, att stadsfullmäktige ville med godkännande härav bemyndiga drätselkammaren att å stadens
vägnar verkställa ägoutbytet:
Luleå stad erhåller av F.A.Bergström del del av östra delen av fastigheten n:r 267, som faller inom
Sandviksgatan, i vidd innehållande 54,5 kvm. eller 618 kv.fot med villkor att den å delen stående
fastigheten får kvarstå, tills den brinner ned eller av annan anledning kommer bort.
F.A.Bergström erhåller av Luleå stad den del av utfyllningen av Gråskälsfjärden nedom hans del av
fastigheten n:r 267, som faller inom tomt n:r 4 i kvarteret Laken, i vidd innehållande 199,91 kvm eller

2268 kv.fot, vilken del genast får tillträdas mot villkor, att F.A.Bergström till staden erlägger en
mellanavgift för de 1650 kv.fot, han erhåller utöver de, han lämnar, beräknad efter dubbla zonvärdet
eller 60 öre pr kv.fot, d.v.s. 990 kronor.
Protokollet förklarades, vad detta ärende beträffar, omedelbart justerat.
§29.
Sedan drätselkammarens tekniska nämnd vid sammanträde den 4 nästlidne juni beslutat, att det av
stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterade, att folkskolestyrelsen framlagda förslag till
uppförande av ett gymnstikhus å östra folkskolestomten skulle delgivas nämndens ledamöter i tur och
ordning, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att remittera handlingarna i saken
till byggnadskontoret för utredning, huruvida icke gymnastiklokaler för folkskolan kunde förläggas till
någon av de byggnader, som planerats att skola uppföras å tomten n:r 4 i kvarteret Strutsen för beredande
av ökat utrymme för elektricitetsverket och brandkåren m.m.; och skulle handlingarne i detta sistnämnda
ärende biläggas remissen till byggnadskontoret.
§30.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 1 innevarande oktober.
§31.
Arbetsutskottet för det under uppförande varande bostadshuset hade till drätselkammaren hänskjutit en
av entreprenören byggmästaren Carl A.Flemström till arbetsutskottet ingiven framställning, däri diverse
krav på ersättning för de åtgärder, orsakade av dröjsmålet med uppförande av bostadshusets stomme,
vilka han måste utföra och som ådraga honom oförutsedda kostnader.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som anser sig förhindrad att separat till behandling
upptaga dessa av entreprenören framställda krav på ersättningar, utan önskar att vid slutuppgörelsen få
på en gång taga dessa saker i omprövning, att, då staden fritt förfogar över ström till motor och belysning,
meddela entreprenören tillstånd att använda sig av strömmen till ordinärt pris 25 öre pr kwt.
§32.
Beslutade nämnden att bemyndiga byggnadskontoret att för en kostnad av högst 200 kronor isolera
saluhallens källare med spåntade bräder och torvmullsfyllning samt att anordna dörrstängare på
nedgångsdörrarna.
Vidare skulle i mån av behov potatislårar anordnas i de källare, som ej äro upptagna för annat ändamål,
till ett antal av 6 á 7 i varje källare.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

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

§3.
Tillsyningsmannens rapport för september månad föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Beslutade nämnden rikta en uppmaning till Erica Burmans eftr. att ställa sig till noggrann efterrättelse
nämndens beslut angående förbud för innehavare av slakteri eller korvfabrik att dit insläppa obehöriga
personer.
§5.
Sedan tillsyningsmannen anmält, att handlanden Johan Ludvig Jonsson underlåtit att ställa sig till
efterrättelse nämndens den 19 juli 1917, § 13, fattade beslut angående föreläggande för Jonsson att inom
en månad efter delfåendet vid vite av 50 kronor hava låtit uppsnygga rökrummet i korvfabriken m.m.,
beslutade nämnden göra anmälan härom till allmänna åklagaren i och för utfående av det försutna vitet.
§6.
En skrivelse från statens industrikommissions arbetsutskott angående tillvaratagande av vissa
avfallsämnen föredrogs och bordlades till ett kommande sammanträde.
§7.
Kokerskan vid epidemisjukhuset Alma Lindmark, vilken varit längliggande sjuk från den 15 augusti till
den 26 september, hade hos nämnden anhållit att få åtnjuta lön under nämnda tid.
Efter föredragning härav beslutade nämnden, att Lindmark skulle i likhet med en del stadens ordinarie
befattningshavare för nämnda tid få uppbära 4/5 av lönen.
§8.
Hos hälsovårdsnämnden hade sjuksköterskebiträdet Frida Jonsson anhållit om förhöjning av lönen från
20 till 30 kronor per månad.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bevilja henne en förhöjning tillsvidare av 5 kronor per
månad f.o.m. den 1 oktober 1917.
§9.
Beslutade nämnden, att den kontanta lönen till sköterskan vid det provisoriska sjukhuset skulle utgå med
2 kronor per dag f.o.m. den 17 september 1917.
§10.
Beslutade nämnden, att staden skulle övertaga mathållningen å det provisoriska sjukhuset.
§11.
Beslutade nämnden, att arvodet till assistenten å det bakteriologiska laboratoriet skulle utgå med 5
kronor per dag.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”

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

§2.
Sedan av herr Herman Svenonius till drätselkammaren inlämnats en till stadsfullmäktige ställd skrivelse
från skidbackskommittén, vari anhållas att stadsfullmäktige ville upplåta tomt vid Skurholmsfjärden för
uppförande av en skidbacke i huvudsaklig överensstämmelse med uppgjorda ritningar samt att
fullmäktige som bidrag till backens uppförande ville anslå 2000 kronor, beslutade drätselkammaren vid
föredragning av ärendet att, då i framställningen saknades uppgift, varest skidbackbyggnaden är avsedd
att förläggas och hur stor den tomt är, som staden avses skola tillhandahålla uppdraga till
byggnadskontoret att skyndsamt dels ombestyra inritning å karta av läget för skidbacksbyggnaden ifråga
och den tomt, som skidbackskommittén önskar att staden skall upplåta för densamma dels ock lämna
utredning i vad mån skidbacken kommer att beröra enskilda tillhörig mark.
§3.
Magistraten hade på förekommen anledning och, då enligt gällande instruktioner ej med full tydlighet
framgår, vilken av drätselkammarens tjänstemän har åliggande att upprätta kommunala röstlängden för
Luleå stad i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville vidtaga erforderliga åtgärder
för att nämnda längd må varda i behörig tid upprättad och till magistraten ingiven.
Efter föredragning av ett av stadskamreraren i ärendet avgivet yttrande beslutade drätselkammaren, att
vid det förhållandet, att magistraten enligt Kungl. Förordningen om kommunalstyrelse i stad, § 13, har
till åliggande att upprätta nämnda längd över stadens röstägande medlemmar, meddela magistraten, att
drätselkammaren anser sig förhindrad att vidtaga förutnämnda av magistraten begärda åtgärder.
§4.
Efter föredragning av från stadsfullmäktige inkommet protokollsutdrag rörande viss ändring av kassaoch räkenskapsväsendet för hamnen, beslutade drätselkammaren att den nya ordningen skall träda i kraft
f.o.m. år 1918.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§12.
Folkskolestyrelsen beslöt godkänna och för stadsfullmäktige framlägga följande förslag till utgifts- och
inkomststat för år 1918:
Utgifter:
Beräknad brist från år 1917
4500:Anslag till stadens El.A.B enligt stadsfullmäktiges beslut
250:1.Underhåll av hus o gårdsplaner
5000:2. Brandstodsavgifter
650:3. Inköp o underhålla av inventarier
1500:4. Belysning
1600:5. Bränsle
18000:6. Vattenavgifter
650:7. Förbrukningsart. för skolbadet
400:8. Undervisningsmateriell
1000:9. Skolbiblioteket
425:10. Lärarelöner:
Överläraren
2800:6 ord. lärare i 4de lönegr
13500:1 ord. lärare i 3jde lönegr
1900:1 ord. lärare i 2dra lönegr
1550:3 ord. lärare i 1sta lönegr
3600:3 ord. lärarinnor i 4de lönegr
4350:3 ord. lärarinnor i 3dje lönegr
3900:
1 ord. lärarinna i 2dra lönegr
1150:6 ord. lärarinnor i 1sta lönegr
6000:1 småskollärare i 4de lönegr
1000:14 småskollärarinnor i 4de lönegr
14000:3 småskollärarinnor i 3dje lönegr
2700:1 småskollärarinna i 2dra lönegr
800:2 lärarinnor i husl.ek.
2400:59650:Provisorisk löneregl. av staten
16350:11. Bränsle o hyror
13830:12. Slöjd
a/Gosslöjd
2800:b/Flickslöjd
1125:c/Slöjd Elin Vestberg
1300:5225:13. Fortsättn. o ersättningsskola
600:14. Pensionsavgifter
3191:08
15. Vikarie o timlöner
a/Sjukvikarier
2000:b/Timlärare
1400:3400:16. Vaktmästare:
a/Östra folkskolan
1300:b/Västra folkskolan
1150:c/ Mjölkuddens folkskola
490:d/ Karlsviks folkskola
450:e/ Notvikens folkskola
250:3640:17. Pensioner
595:18. Baderska
400:19. Barnavårdsnämnden
2500:20. Folkskoleexpeditionen
a/Telefon o telegram
250:b/Annonser
200:c/Blanketter
850:d/Skrivmateriell
50:1350:-

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

800:-

3480:800:400:500:200:-

15260:-

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

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

56033.00
1500:1436:58

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

§13.
Motiv till folkskolestyrelsens förslag till stat för år 1918:
I 1916 års slutsammandrag av folkskolans räkenskaper finnes bland skulder till år 1917 en post
’överskridet anslag 21236:04 kr’, medan i ingående balans under enhanda rubrik upptager 1114:27 kr,
som även av folkskolestyrelsen medräknats i staten för år 1917. Att under ett år en differens på över
20.000:- kr kunna uppstå är orimligt och vederlägges även av hamnräkenskaperna.
På drätselkontoret är man icke säker på räkenskapernas riktighet utan misstänker någon lucka i
bokföringssystemet, som dock icke ännu blivit kontrollerat av räkenskapsförare. Under sådant
förhållande kan styrelsen f.n. icke upptaga någon exakt brist från 1916 års räkenskaper, men vill

styrelsen dock redan nu bevisa denna sak, enär det icke är uteslutet att redan under åren 1912 och 1913
samt senare år brist uppstått, fastän denna ej framträtt i slutsammandragen för de olika åren.
Styrelsen har gått i författning om en närmare utredning, hur stor den värkliga bristen är samt när denna
brist uppstått, ävensom för drätselkontoret betonat önskvärdheten av att boksluten uppgöres på ett
överskådligare och mot misstag mera betryggande sätt.
1.Rörande denna post hänvisas till byggnadskontorets beräkning av kostnaderna för under år 1918
behövliga reparationer i de olika skolhusen. Med tillägg av 305:- kr till underhållsarbeten vid skolorna
utom staden uppgår denna kostnadssumma till 4000:- kr. Styrelsen har dessutom beräknat kostnaden för
den av stadsfullmäktige redan beslutade installeringen av elektriskt ljus i Mjölkuddens skolhus till
1000:- kr.
4; 5; 7; 8. Ökningarna under dessa poster betingade av höjda priser.
10. Höjningen av det ordinarie anslaget förorsakad av att folkskollärarinnan Georgina Dahl uppflyttats
i högre lönegrad samt att en folkskollärare- och folkskollärarinnetjänster förvandlats till ordinarie från
1 jan. 1918. Å andra sidan har en lärare i andra lönegraden blivit transporterad och ersatt med en lärare
i första lönegraden.
Kungl. Förordningen ang. statens provisoriska lönetillägg har ännu ej utkommit, varför beräkningen
endast grundar sig på tidningarnas referat av riksdagens beslut. Då summan ju återfinnes även på
inkomstavdelningen föranleder en eventuell höjning eller räntning ej någon ändring av uttaxeringen.
11. Höjningen betingad av att en e.o. folkskolläraretjänst förändrats till ord.
12. För gosslöjden har beräknats en höjning av anslaget med 200 kr, utgörande kostnaderna för
ytterligare en slöjdgrupp.
Slöjdlärarinnan Elin Vestberg har uppflyttats i högre lönegrad.
15. Anslaget till timlärare har höjts med 250:- kr. Skolstyrelsen har nämligen på grund av diverse gjorda
framställningar ansett skäligt, att timarvodet för adj. A.H.Sjöholm, som nu under ett flertal år tjänstgjort
som timlärare, höjdes till 4 kr, och att småskollärarinnan El.Magnussons arvode för extraläsning höjdes
till 1:25 i timmen.
16. Vaktmästaren i Västra skolan har uppflyttats i andra lönegraden.
20. Den ansenliga höjningen av anslaget till blanketter, kr 600:-, är endat tillfällig. Den större upplaga
terminsbetyg, som trycktes någon gång på 1890-talet är nämligen slut, varför en ny upplaga måste
tryckas. Kostnaderna för detta samt för tryckningen av avgångsbetyg ha beräknats till 600 kr.
21; 23; 24. Höjningarna betingade av höjda priser på trycksaker, såpa och slöjdvirke.
29. Anslaget under denna post är förslagsvis beräknat till 17100 kr under förutsättning av
stadsfullmäktiges bifall till folkskolestyrelsens förut gjorda framställning.
Inkomster:
Hyresmedlen ha beräknat 60 kr lägre, beroende på att f. kyrkovaktmästaren J.Nilssons hyra sänkts med
fem kr. i månaden, sedan ett rum av hans lägenhet tagits till lokal för skoltandkliniken.
Fattigvårdsstyrelsens anslag till skor har beräknats 100 kr är motsvarande utgiftspost för att täcka en
brist i detta anslag från år 1916.
Posten slöjdmedel har utgått, enär folkskolestyrelsen beslutat, att flickorna liksom gossarna skola erhålla
sina slöjdmaterialier.
§14.
Bestyrelsen för Centralförbundets för nykterhetsundervisning populärvetenskapliga kurs i Luleå den 58 nästkommande november hade anhållit, att lärarekåren måtte beredas tillfälle att deltaga i nämnda
kurs; och beslut folkskolestyrelsen med anledning härav att meddela de medlemmar av lärarekåren som
anmäla sig vilja deltaga i kursen, befrielse från undervisning under den tid kursen pågick.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Folkskolöverstyrelsens cirkulär med bilagda tryckta ex av
Kungl. breven den 1 juni 1917 ang. ändrad anordning av folkundervisningen för beredande av ökad
arbetskraft åt jordbruket, den 7 sept. 1917 ang. prov. föreskrifter beträffande undervisningen i vissa
skolor på grund av brist å bränsle och belysningsmedel samt den 18 sept. 1917 ang. ändrad anordning

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

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 15 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Fernlund, Axel Nilsson, Lindqvist, Sjöstedt, Lantz och Högström.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 8 innevarande oktober.
§2.
Stadsfullmäktige hade genom utdrag av protokoll för den 31 augusti 1916, § 10, till drätselkammaren
återrremitterat A.Holms m.fl:s hos fullmäktige gjorda framställning att få hava skidbacken å
Gültzauudden kvarstående i 25 års tid för förnyat yttrande med anledning av vid sammanträdet av herr
Andersson väckt förslag, att stadsfullmäktige måtte beviljas Idrottsföreningen Kamraterna ett anslag av

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

Detta senare beslut fattades efter votering med 4 röster, herrar Fernlund, Nilsson, Sjöstedt och Lantz,
mot 3, därvid minoriteten, herrar Ljungberg, Lindqvist och Högström, yrkade bifall till
skidbackskommitténs begäran om beviljande av ett anslag av 2000 kronor till ifrågavarande ändamål.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

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

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Olsson och Hamnmästaren.
§1.
Från konsul A.J.Westerberg i Luleå hade inkommit en så lydande afskrift af telegram från Trafik A-Bol.
Grängesberg-Oxelösund: ’Konsul Westerberg, Luleå. Underhandlingar pågå med Marinförvaltningen
angående ifrågasatt isbrytartjänst för någon af omnämnda trenne därstädes stationerade isbrytare,
huruvida frågan kan ordnas är ännu ovisst. Vi återkommer så fort besked föreligger. Nu ingår
meddelande från Erzkontor att Pommern äfven i år kan förhyras men både hyran och alla öfriga
omkostnader väsentligt stegrade. Om Pommern kan arrangeras föreslå att Luleå stad, Trafikbolaget och
redarne satsa en tredjedel hvar. Benäget omedelbart undersök om Luleå stad beredd betalar en tredjedel
af totalkostnaderna denna tredjedel att utgöra högst 20000 kronor. Telegrafera. Trafikbolaget.’
Konsul Westerberg hade därjämte anhållit om H.D:Ös skyndsamma svar för att telegrafiskt framlägga
detta för Trafikbolaget.

Vid behandling af ärendet beslutade Direktionen att bekosta en tredjedel af utgifterna för isbrytningen
under innevarande höst dock med högst 15000 kronor, hvilket belopp för ändamålet funnes upptaget i
Hamndirektionens stat dock under villkor att lämplig isbrytare anskaffas och att denna afgiftsfritt håller
öppen ränna och assisterar fartyg ej mindre genom Tjufholmssundet till sjöss utan även i mån af behof
och efter H.M:s anvisning vid stadens kajer och landningsplatser.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§2.
Advokaten Tom Forssner hade såsom representant för firman Norddeutsches Erzkontor G.m.b.L. uttagit
stämning på Luleå stad med yrkande att utbekomma kr. 43993:16 jämte laga ränta, utgörande enligt
sökandens mening vägrade restutioner af hamnafgifter för firmans egna och af dem tidsbefraktade båtar.
Stämningen hade delgifvits Hamndirektionens Herr Ordförande.
På grund häraf beslutade H.D. att hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande att å stadens vägnar svara
i målet hvilket skulle förekomma härstädes den 12 november 1917.
Protokollet justerades omedelbart i denna del.
§3.
Utanordnades räkningar å respektive kr 2392:36 och 617 kronor.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”

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

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige i Luleå tillsatta lönenämnden den 23
oktober 1917.
Närvarande: herrar Falk, Åhrström, Santesson och Palm.

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

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Brändström, Carlgren,
Åhrström, Hellsten, Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Edström, Hanson, Axel
Nilsson, D. Andersson, Solven, Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin, Herrar Svensén,
Lindquist, Hedman och J. A. Nilsson samt Stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades
Herrar Westerberg, Thurfjell, G. Andersson och Fröken Holm. Av dessa hade Herr G. Andersson ej med
kallelse anträffats och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.

§1.
Utsågos Herrar Forsgren och Schultz att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 30 i denna månad klockan
5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 27 nästlidne september förda protokoll.
§3.
Efter föredragning av ett från Konungens Befallningshavande i länet inkommet protokollsutdrag, enligt
vilket bestämts, att fyra kommunalombud skola utses vid mantalsskrivningarne för Luleå stad, beslöto
Stadsfullmäktig på hemställan av Beredningsnämnden att då fyra ombud för årets mantalsskrivningar
redan utsetts, protokollsutdraget icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§4.
Sedan lärarekåren vid stadens folkskolor till Folkskolestyrelsen översänt en till Stadsfullmäktige ställd
skriftlig hemställan, att Stadsfullmäktige även för år 1918 ville tillerkänna lärarne vid stadens folk- och
småskolor ett lika stort dyrtids- och familjetillägg som under inne-varande år utgår, hade
Folkskolestyrelsen med hänsyn till att den provisoriska lönereglering, som av riksdagen beslutats för
åren 1917 och 1918, ej är att räkna som dyrtidstillägg utan tillkommit på grund av det dröjsmål med den
väntade definitiva löneregleringen, som kriget vållat, och med hänsyn till de allt mer och i allt raskare
fart stegrade levnadsomkostnaderna enhälligt beslutit att tillstyrka bifall till den av lärarekåren gjorda
framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för
år 1918 bevilja lärarne vid stadens folk- och småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå med samma
belopp och efter samma grunder, som enligt Stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916 bestämts
för 1917 års dyrtids- och familjetillägg.
§5.
Stadsfullmäktige hade till Lönenämnden för yttrande remitterat en av poliskonstaplarne Lars Finnsson,
G. A. Blomqvist, B. G. Jonsson, G. Vik-ström, C. E. Olofsson och S. E. Olsson gjord begäran att få vid
tjänsteårsberäkning för ålderstilläggs åtnjutande tillgodoräkna sig den tid, de som ordinarie tjänstgjort
vid förutvarande kombinerade polis- och brandkåren.
Efter antecknande att sökanden B. G. Jonsson numera avgått från sin befattning hade Lönenämnden
beslutit att beträffande poliskonstaplarne F. L. Finnsson och G. A. Blomqvist i så måtto tillstyrka bifall
till den gjorda framställningen, att de för föregående tjänstgöring finge tillgodoräkna sig
tjänsteårsberäkning f. o. m. den l januari 1912, varemot Löne-nämnden, enär de övriga sökandena på
egen begäran under sistnämnda år frånträtt sina befattningar i stadens tjänst och alltså genom eget
åtgörande under en tid orsakat ett avbrytande av anställningstiden hos staden, ej ansett skäl att
beträffande sistnämnda sökande tillstyrka bifall till framställningen.
Magistraten hade uti avgivet yttrande på anförda skäl förklarat sig ej kunna direkt tillstyrka den gjorda
framställningen, men icke heller vilja avstyrka densamma, enär billighetsskäl kunde tala för bifall till
sökandenas hemställan.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla,
vad Lönenämnden föreslagit, med föreskrift tillika, att för innevarande år erforderliga belopp till
ålderstillägg åt poliskonstaplarne skulle anskaffas genom uttaxering.
§6.
Sedan Konungens Befallningshavande fått sig anbefallt att efter vederbörandes hörande avgiva
underdånigt utlåtande över föreningen Sveriges Stadsfogdars underdåniga framställning om fastställelse
av minimilöner för stadsfogdarne m. m., hade Konungens Befallningshavande anmodat Magistraten att
efter Stadsfullmäktiges hörande avgiva yttrande i ärendet, varefter Stadsfullmäktige den 29 mars 1917
remitterat ärendet till Lönenämnden.

Efter antecknande av att stadsfogden i Luleå åtnjuter 2,000 kronor i lön, fri tjänstelokal och telefon samt
omkring 1,000 kronor årligen i sportler, samt under framhållande att stadens innevånareantal sannolikt
redan år 1918 torde komma att uppgå till 10,000, i vilket fall minimilönen enligt förslaget skulle uppgå
till 3,000 kronor jämte 2:ne ålderstillägg å vardera 300 kronor, hade Lönenämnden beslutit att tillstyrka
bifall till ifrågavarande underdåniga framställning.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
förklara sig ej hava något att erinra emot bifall till den av föreningen Sveriges Stadsfogdar gjorda
underdåniga framställning.
§7.
Uti avgivet yttrande över en av kronojägaren J. O. Rönnqvist hos Stadsfullmäktige gjord begäran att i
likhet med stadens övriga lägre befattningshavare bliva tillerkänd skäligt dyrtidstillägg för vart och ett
av åren 1915 och 1916 hade Lönenämnden vid det förhållande, att Rönnqvist hade sin huvudsakliga
sysselsättning å stadens skogar samt ej kommit i åtnjutande av de utav Stadsfullmäktige den 20 april
och den 21 december 1916 beslutade dyrtidstilläggen för åren 1915 och 1917, beslutit tillstyrka, att
Rönnqvist för vart och ett av sistnämnda år tilldelades ett dyrtidstillägg av 200 kronor.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Rönnqvist de begärda
dyrtidstilläggen för åren 1915 och 1917 med tillhopa 400 kronor att anskaffas genom uttaxering.
§8.
Genom beslut den 29 mars 1917, § 15, hade Stadsfullmäktige ställt till Drätselkammarens förfogande
10,000 kronor för understödjande av produktionen av smålägenheter i form av lån på billiga villkor, och
hade för dessa medel utlämnats 4 lån å resp. 1,200, 3,000, 2,800 och 3,000 kronor, varigenom
åstadkommits 12 st. lägenheter, därav l lägenhet om 2 rum och kök, 2 lägenheter om l rum med kök och
6 lägenheter om l järnspisrum med varmskrubb.
Sedan en ny ansökan om erhållande av lån för uppförande av en bo-stadsbyggnad om 4 st. lägenheter
om l rum och kök till Drätselkammaren inkommit och ytterligare ansökningar i detta avseende
säkerligen äro att förvänta, hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att ett belopp
av ytterligare 10,000 kronor måtte ställas till Kammarens förfogande för fortsatt understödjande av
produktionen av smålägenheter på hittills praktiserat sätt.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§9.
I utförligt motiverad skrivelse till Drätselkammaren hade Brandchefen föreslagit, att då den nuvarande
ambulansvagnen till följd av flitig användning börjar bliva uttjänt och väl dyrbar i underhåll, Kammaren
ville gå i författning om inköp av en ny ambulansvagn, och föreslog Brandchefen antagandet av ett från
E. E. Fromell i Sundsvall inkommet anbud, slutande å 2,760 kronor, inklusive kälkar, vartill kommer
fraktkostnader m. m., cirka 140 kronor.
Efter antecknande att ytterligare ett anbud sedermera inkommit, nämligen från Arvika Vagnfabrik, som
erbjöd sig leverera en ambulans-vagn inklusive kälkar till ett pris av 2,800 kronor förutom frakt och
övriga kostnader, hade Drätselkammaren beslutit överlämna handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige
med hemställan, att Fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att för brandkårens räkning inköpa
den av E. E. Fromell erbjudna ambulansvagnen inklusive kälkar för ett pris av 2,760 kronor samt att för
ändamålet anvisa ett belopp av 2,900 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att för inköpet erforderligt belopp 2,900 kronor skulle
uttaxeras.
§10.
Efter föredragning av från Folkskolestyrelsen inkommet, av motiv åtföljt förslag till utgifts- och
inkomststat för distriktets skolväsen för år 1918, slutande å ett utgiftsbelopp av 194,109 kronor 58 öre
och en brist att uttaxera å 129,000 kronor, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att oförändrat godkänna förslaget i fråga samt överlämna detsamma titl Magistraten
för att tagas i betraktande vid uppgörande av generalförslag till stat för nästkommande år.

§11.
Margarinaktiebolaget Zenith hade med bifogande av bestyrkt avskrift av Kungl. Kammarrättens utslag
den 31 oktober 1916 i fråga om bolagets inkomsttaxering år 1914 i skrivelse till Drätselkammaren
anhållit om restitution av den bolaget i Luleå stad för år 1914 påförda och av bolaget erlagda
kommunalskatt 357 kronor samt prästskatt Kr. 12: 75.
Drätselkammaren, som icke ansåg skäl föreligga för ett överklagande från stadens sida av ifrågavarande
utslag, hade beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville på så sätt bifalla bolagets
anhållan, att Drätselkammaren måtte bemyndigas att till bolaget återbetala av bolaget för år 1914 erlagda
kommunalutskylder 357 kronor, men att däremot avslå bolagets begäran, i vad den avsåge återbetalning
av prästskatten, vilka medel icke uppbäras av staden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att beloppet i fråga skulle uttaxeras.
§12.
Folkhushållningskommissionen hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att Kungl. Maj:t
tilldelat Luleå stad ett statsbidrag å 40,000 kronor att användas under tiden l juli - 31 december 1917 i
huvudsaklig överensstämmelse med den plan, som Kammaren framlagt i sin ansökan till Kungl. Maj:t
och under villkor att föreskrifterna i Kungl. Kungörelsen den 8 juni 1917 noga iakttagas.
Vid föredragning av Stadsfullmäktiges den 21 juni 1917 fattade beslut att för lindrande av de mindre
bemedlades levnadsvillkor anslå ett belopp av 20,000 kronor ävensom att uppdraga åt Drätselkammaren
att göra underdånig ansökan om ett bidrag å 60,000 kronor av det utav riksdagen för ändamålet beviljade
anslag, hade Drätselkammaren, då av erhållna formulär till ingivande av förenämnda ansökan framgick,
att bland de handlingar, som skulle bifogas ansökningen, saknades såväl Stads-fullmäktiges beslut
rörande vilken myndighet, som skulle handhava förvaltningen av dyrtidsanslaget, som rörande vilka
personer, som blivit utsedda att granska utdelningen av medlen m. m., vid sammanträde den 18 juli 1917
beslutat
att lämna Luleå stads livsmedelsnämnd i uppdrag att handhava förvaltningen av de dyrtidsmedel, som
kan komma att av Kungl. Maj:t beviljas staden,
att överlämna granskningen av sagda medel till de revisorer, som tillsättas av Stadsfullmäktige för
granskning av stadens förvaltning och räkenskaper i övrigt.
Efter anteckning att tiden var så knappt utmätt och att ansökningstiden skulle blivit försenad, därest
Stadsfullmäktiges beslut i dessa angelägenheter därförut skulle ha av Drätselkammaren inhämtats, hade
Drätselkammaren, sedan Kungl. Maj:t numera tilldelat staden ett statsbidrag å 40,000 kronor, beslutit
att till Stadsfullmäktiges kännedom anmäla sina vid förutnämnda sammanträde vidtagna åtgärder
rörande förvaltningen av dyrtidsanslaget och redovisningen av detta med hemställan, att Fullmäktige
ville godkänna desamma.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att godkänna
de av Drätselkammaren sålunda vid-tagna åtgärder.
§13.
I och för reglering av dels Sandviksgatan och dels tomten N:o 4 i kvarteret Laken hade Drätselkammaren
uppgjort följande förslag till ägoutbyte med kustuppsyningsmannen F. A. Bergström samt anhållit om
Stadsfullmäktiges godkännande av detsamma:
Luleå siad erhåller au F. A. Bergström den del av östra delen av fastigheten N:o 267, som faller inom
Sandviksgatan, i vidd innehållande 54,5 kvm. eller 618 kv.-fot med villkor, att den å området stående
fastigheten får kvarstå, tills den brinner ned eller av annan anledning kommer bort.
F. A. Bergström erhåller au Luleå stad den del av utfyllningen av Gråskälsfjärden nedanför hans del av
fastigheten N:o 267, som faller inom tomt N:o 4 i kvarteret Laken, i vidd innehållande 199,91 kvm. eller
2,268 kv.-fot, vilken del genast får tillträdas, mot villkor att Bergström till staden betalar en mellanavgift för de 1,650 kv.-fot, han erhåller utöver de han lämnar, beräknat efter dubbla zonvärdet eller 60
öre per kv.-fot, d. v. s. 990 kronor.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att godkänna detta förslag samt
bestämde, att inflytande medel skulle läggas till fastighetsfonden.
§14.

Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 15 oktober
1917.
§2.
Stadsfullmäktige hade genom utdrag av protokoll för den 31 aug. 1916, § 10, till drätselkammaren
återremitterat A. Holms m. fl:s hos stadsfullmäktige gjorda framställning att få hava skidbacken å
Gültzauudden kvarstående i 25 års tid för förnyat yttrande med anledning av vid sammanträdet av herr
Andersson väckt förslag, att stadsfullmäktige måtte bevilja Idrottsföreningen Kamraterna ett anslag av
1,000 kronor, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å annan plats. Vidare hade
stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Svenska Skidförbundet och Föreningen för
skidlöpningens främjande i Sverige inkommen gemensam skrivelse, däri hemställes, att skidbacken i
fråga tillsvidare måtte få kvarstå å nuvarande plats.
Med anledning härav hade drätselkammaren dels begärt yttrande av A. Holm med flere, vilka anhållit
om skidbackens bibehållande å Gültzauudden, var skidbacken borde förläggas, därest beslut skulle
komma att fattas att av stadens medel anslå 1,000 kronor såsom bidrag till skidbackens uppförande på
annan plats, dels ock gjort förfrågan hos de förenämnda idrottsföreningarne, vilka åtgärder, som av dem
komma att vidtagas beträffande skidbacken å Gültzauudden, därest deras begäran om backens
bibehållande å nuvarande plats blir bifallen och huruvida föreningarna ämna bekosta de i deras skrivelse
antydda åtgärderna för skidbackens iståndsättande och uppsnyggande.
Sedan Svenska skidförbundet med anledning av denna drätselkammarens skrivelse meddelat, att
förbundets styrelse beslutat att uppdraga till sin arkitekt att uppgöra förslag till och kostnadsberäkning
över skid-backens iståndsättande och uppsnyggande, och A. Holm till svar å kammarens förfrågan bl.
a. meddelat, att han icke kunde ge anvisning på någon annan lämplig plats för backens förläggning än
den nuvarande, beslutade drätselkammaren, sedan dess hänvändelser givit negativt resultat, att i
skrivelse till Idrottsföreningen Kamraterna göra framställning därom, att, som till kammarens kännedom
kommit, att föreningen håller på att verkställa en utredning dels rörande kostnaden för förflyttningning
av skidbacken å Gültzauudden till annan plats dels rörande kostnaden för reparation av den nuvarande
backen, föreningen måtte lämna kammaren del av utredningen i fråga samt uppgift å vilken plats
föreningen alternativt tänkt sig lämplig för den nya skidbackens uppförande. Svar härå har icke erhållits.
Emellertid inlämnades till drätselkammaren av kommittérade, tillsatta vid ett under sistlidne september
månad i Luleå avhållet sammanträde med styrelseledamöter från Svenska Skidförbundet och Föreningen
för skidlöpningens främjande och för skididrotten intresserade personer i Luleå, vilka ansågo att
skidbacken å Gültzauudden borde borttagas samt en ny skidbacke byggas, en till stadsfullmäktige ställd
skrivelse, däri dessa på uppdrag av skidbackskommittén anhålla, att stadsfullmäktige ville upplåta tomt
vid Skurholmsfjärden för uppförande av en skidbacke i huvudsaklig överensstämmelse med uppgjorda
ritningar, samt att fullmäktige som bidrag till backens uppförande ville anslå 2,000 kronor.
Vid nu företagen förnyad behandling av ärendet föredrogs först en av byggnadskontoret infordrad
kartskiss över Stadshertsön, utvisande den föreslagna skidbackens läge och storleken av det område,
som erfordrades för densamma.
Sedan vidare antecknats dels att stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 sistlidne maj bordlagt
drätselkammarens förslag till ordnande och förskönande av Gültzauudden i den del, som detta avsåg, att
skidbacksbyggnaden skulle av ägarne borttagas utan kostnad för staden, dels att drätselkammaren under
hand erhållit del av en från Svenska Skidförbundet och Föreningen för skidlöpningens främjande i
Sverige till stadsfullmäktige ställd gemensam skrivelse, däri de erbjuda sig att ställa 2,000 kronor till
förfogande under förhoppning, att fullmäktige ville genom ett anslag av 2,000 kronor understödja
anläggningen av en ny skidbacke i Luleå, när ansökan inkommer från idrottens representanter i Luleå
om kostnadsfri upplåtelse av mark till anläggande av en sådan vid Skurholmsfjärden, beslutade
drätselkammaren att hos stadsfullmäktige tillstyrka, att fullmäktige ville för uppförande av en
skidbacksbyggnad kostnadsfritt upplåta å bilagd kartskiss med röd färg inritade område å Stadshertsön,
i den mån det ligger inom stadens egen mark, utgörande c:a 800 kvm., på 25 års tid mot följande villkor:
att en över området gående gammal byaväg, vilken kommer att till c:a 3 meters djup avskäras av
skidbacksanläggningen, nedschaktas eller flyttas å ömse sidor om densamma på av byggnadskontoret
godkänt sätt, och
att skidbacken under upplåtelsetiden underhålles i fullgott skick.

Drätselkammaren beslutade vidare att med avstyrkande dels av A. Holms m. fl.:s begäran att få ha
skidbacken kvarstående å Gültzauudden och dels av herr G. Anderssons förslag att bevilja ett anslag av
1,000 kronor till Idrottsföreningen Kamraterna, sedan skidbacken blivit bortflyttad och uppförd å annan
plats, föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ville anvisa ett belopp av 1,000 kronor såsom bidrag till
uppförande av den nu föreslagna skidbacken, sedan skidbacken å Gültzauudden blivit enligt
drätselkammarens förut gjorda, av stadsfullmäktige bordlagda förslag borttagen från nuvarande plats
och uppförd på nu föreslagna ställe.
Detta senare beslut fattades efter votering med 4 röster, herrar Fernlund, Nilsson, Sjöstedt och Lantz,
mot 3, därvid minoriteten, herrar Ljungberg, Lindqvist och Högström, yrkade bifall till
skidbackskommitterades begäran om beviljande av ett anslag av 2,000 kronor till ifrågavarande
ändamål.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
Som ovan.
På drätselkammaren vägnar:
A. Ljungberg.
K. H. Santesson.’
Beredningsnämnden hade hemställt att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit, med den ändring, att anslaget till skidbackens uppförande bestämmes till 2,000 kronor, vilket
belopp anskaffas genom uttaxering.
Vid behandling i Stadsfullmäktige av detta ärende yrkades dels bifall till Drätselkammarens förslag, dels
bifall till Beredningsnämndens förslag, dels ock av Herr Falk bifall till nämndernas förslag om
upplåtelse av mark för skidbacken, men avslag å framställningen om anslag till dess flyttning.
Då vid verkställd omröstning Herr Falks förslag förklarades antaget, begärdes votering, varvid till
kontraproposition i huvudvoteringen med 17 röster mot 9 antogs Beredningsnämndens förslag. Vid
huvudvoteringen avgåvos 18 röster för sistnämnda förslag och 8 röster för Herr Falks förslag, vadan
Stadsfullmäktige bifallit Beredningsnämndens förslag.
§15.
Styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt i Luleå hade hos Stadsfullmäktige anhållit att i likhet
med vad fallet varit föregående år ett anslag måtte beviljas anstalten även för år 1918 för uppehållande
av den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten inom samhället. Som emellertid omkostnaderna
för varje föreläsning bland annat på grund av höjda biljettpriser och ökad traktamentsersättning till
föreläsarne betydligt stegrats, hade styrelsen anhållit om anslagets höjning från i år utgående 600 kronor
till 750 kronor.
Drätselkammaren hade i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att med
bifall till ansökningen bevilja ett belopp för ifrågavarande ändamål för år 1918 av 750 kronor, att
anskaffas genom uttaxering.
§16.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Luleå stads Livsmedelsnämnd hemställt, att då på grund
av det mycket krävande arbete, som påvilar Livsmedelsnämnden, det visat sig nödvändigt att för det
löpande arbetet taga i anspråk även vice ordföranden i nämnden, agronomen Axel Schalin, men han
emellertid icke är ledamot av nämnden, Stadsfullmäktige måtte tilldela honom sådant ledamotskap.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att utse
agronomen Axel Schalin till ledamot av Livsmedelsnämnden för tiden till innevarande års slut.
§17.
Sedan advokaten Tom Forssner såsom befullmäktigat ombud för firman Norddeutsches Erzkontor G.
m. b. H. uttagit stämning till Luleå Rådstuvurätt å Luleå stad med yrkande att utbekomma 43,993 kronor
16 öre, utgörande för åren 1910-1914 av staden uppburna hamnavgifter för av firman L. Possehl & C:o
i Lübeck ägda eller tidsbefraktade fartyg, jämte ränta och rättegångskostnader, beslöto Stadsfullmäktige
på förslag av Beredningsnämnden att befullmäktiga Hamndirektionen att själv eller genom den

Hamndirektionen i sitt ställe kunde förordna å stadens vägnar svara i målet, vilket skulle förekomma vid
Rådstuvurätten den 12 november 1917; och skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt.
§18.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Carlgren, under framhållande av att möjlighet nu
förefinnes att till Luleå stad få förlagd en framtidsindustri, föreslagit att Stadsfullmäktige ville besluta
dels att tillsätta en kommitté av tre eller högst fem personer med uppdrag att så snart sig göra låter
förebringa utredning till anordnande inom stadens område av välbelägna och tillräckligt rymliga
industriella tomtplatser, eventuellt förenade med egnahemstomter för arbetarne, samt att inför
Stadsfullmäktige framlägga det förslag, vartill utredningen kan giva anledning; börande kommittén äga
rätt att med sig för ändamålet adjungera ej blott lämpliga stadens tjänstemän, utan även andra sakkunniga
personer, dels ock att för bestridande av med uppdragets fullgörande förenade kostnader anvisa ett
belopp av intill 2,000 kronor.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att med bifall till motionen för ändamålet tillsätta en kommitté av fem personer
samt till medlemmar i denna kommitté utse Herrar G. A. Schultz, sammankallande, A. Carlgren, A. J.
Westerberg, H. Björnlund och G. H. Högström, varjämte bestämdes, att erforderligt belopp intill 2,000
kronor för kostnadernas bestridande skulle uttaxeras.
§19.
Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning
för försäljningsåret 1916 beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att för sin del
tillstyrka ansvarsfrihet åt Utskänkningsbolaget för det år revisionen omfattat.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarne en från bataljonsläkaren Wilh. Morsing i Boden inkommen
återkallelse av hans ansökan till stadsläkaretjänsten härstädes.
§21.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) G. Groths avsägelse av ledamotskap av Lönenämnden;
2:o) En framställning från pensionsnämndens ordförande om 500 kronors anslag för år 1917 till
skrivmaterialier m. m;
3:o) Kronokassörens begäran om 600 kronors anslag till avlönande av ett fast skrivbiträde.
§22.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts begäran om anslag för år 1918;
2:o) Nordsvenska Dövstumföreningens begäran om understöd till anskaffande av lokal m. m;
3:o) Arbetslöshets- och hjälpkommitténs framställning om arvode för 1917 års verksamhet;
4:o)
En framställning från invånare i Mjölkudden om utvidgning av den beslutade
belysningsanläggningen därstädes;
5:o) Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassas begäran om anslag;
6:o) Föreståndarinnans för flickläroverket begäran om bidrag till tillfällig löneförbättring åt
lärarinnorna för år 1918;
7:o) Stadsdrängen Oskar Johanssons begäran om pension;
8:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten under år 1918;
§23.
Till Lönenämnden remitterades:
l:o) Hamndirektionens framställning om vissa ändringar i löneförmåner och verksamhet för en del
hamnens befattningshavare;
2:o) Poliskonstapeln J. A. Lindbloms begäran om rätt att tillgodoräkna sig tjänsteår från
anställningsdagen.

§24.
Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades:
l:o) Vintersjöfartskommitténs för Norrland framställning om anslag från staden för anskaffande av
isbrytare;
2:o) L. P. Petterssons begäran att få köpa eller hyra ett område nedanför Bergviken för sågverksrörelse
och upplag;
3:o) Luleå Kol- & Materialaffärs framställning om ägoutbyte
med staden m. m.
§25.
Till Hälsovårdsnämnden remitterades av särskilda kommitterade verkställd utredning rörande
anställande av ytterligare en stadsläkare.
§26.
Till styrelsen för pantlånekontoret remitterades enkefru Sofie Sundgrens begäran om förlängd pension.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
S. Forsgren.”

C. A. Schultz,

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Ulander, Lindgren och Wikén, fruarna Sundström och
Bohlin, fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 28 september 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Avslog styrelsen Naima Bergströms anhållan att få sin yngsta gosse utackorderad och i stället få taga
hand om Nils, som f.n. är utackorderad.
§3.
Svenska fattigvårdsförbundets skrivelse angående konsulentverksamheten i hushållning och matlagning
vid fattigvårdsinrättningar föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Understödslistorna för november månad föredrogos och godkändes.
§5.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75 kronor.
§6.
Föredrogs rapport över utdelade extra understöd under oktober månad, slutande å kr. 343:35.
§7.
Beslöt styrelsen utackordera flickebarnet Greta Elisabet Svensson hos hemmansägaren Petter Fabricius
i Avan för ett arvode av 144 kronor per år.

§8.
Sedan tillsyningsmannen verkställt utredning angående användningen av det pensionsunderstöd, som
stationsmästaren Hj.Bengtsson i Sandträsk obehörigen utbetalt till Elisabet Drugge, vilken på styrelsens
bekostnad vårdas å Sandträsk tuberkulossjukhus, beslutade styrelsen att låta härvid bero.
§9.
På framställning av arbetaren N.J.Öqvist beslutade styrelsen bidraga med 10 kronor per månad till
utackorderingskostnaden för hans dotter Lea.
§10.
På därom gjord framställning beviljades fru Helena Kjellgren i Karlsvik ersättning med 15 kronor per
månad för vård och underhåll av dotterdottern Anna Elisabet Kjellgren.
§11.
På därom gjord framställning beviljades fru Anna Eriksson ett par skor till fostergossen Sven Romanus
Westman.
§12.
På därom gjord framställning beviljades snickaren C.E.Thurfjell förhöjning från 12 till 15 kronor per
styck för till fattiggården levererade likkistor.
§13.
På därom gjord framställning beviljades arbetaren M.Adamsson 15 kronor i månaden f.o.m. den 1
november för vård och underhåll av Magdalena Lindqvists dotter Gunhild Severina.
§14.
Beslöt styrelsen tilldela änkan Märta Helena Eriksson, vilken på grund av sjukdom vore oförmögen att
försörja sig, ett månatligt understöd av 10 kronor och skulle, vad styrelsen sålunda komme att få för
henne vidkännas, utsökas hos vederbörande kommun.
§15.
Beslöt styrelsen utackordera Anna Sofia Nilssons son Karl Gösta.
§16.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Kristina Matilda Karlsson och Fredrik Hjalmar Gällman samt Konungens Befallningshavandes
i Västerbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Gustaf Fahlgren.
§17.
Beslutade styrelsen hos Kungl. Kammarrätten överklaga Konungens Befallningshavandes i Jämtlands
län utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Westin, i vad detsamma avser storleken av den utdömda
dagersättningen.
§18.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Isak Valdemar Pettersson,
Signe Linnea Granqvist och Elin Henrika Olsson samt förklaringar i fattigvårdsmål rörande Kristina
Matilda Karlsson och Emma Ekelund.
§19.
Till herrar Nilsson och Boman remitterades en skrivelse från den av stadsfullmäktige tillsatta
inkorporeringskommittén för avgivande av förslag till svar å i skrivelsen framställda frågor.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§20.

Stadsfullmäktiges protokoll för den 27 september 1917, § 18, angående införande av
centralvärmeledning i fattiggården föredrogs och lades till handlingarna.
§21.
Stadsfullmäktige hade till styrelsen för yttrande remitterat en framställning från frälsningsarméns
slumstation om ett anslag för år 1918 av 500 kronor.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen tillstyrka bifall till ansökningen.
§22.
I skrivelse till styrelsen hade vagnkarlen J.E.Dahl anhållit om ersättning för vård och underhålla av
barberaren Göran Hellman, vilken på grund av sjukdom (lungblödning) vore oförmögen att själv försörja
sig.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen bevilja Dahl en ersättning av 20 kronor per månad f.o.m.
den 1 oktober 1917.
§23.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 8 oktober: Göta Ingeborg Maria Frölander
den 14 oktober: Anna Elisabet Danell
den 14 oktober: Bertil Danell
den 16 oktober: Ester Alvina Rask
den 27 oktober: Ida Augusta Bergdahl
samt att följande utgått, nämligen
den 7 oktober: Brita Kristina Palm (död)
den 17 oktober: Birgit Vilhelmina Nilsson
den 17 oktober: Anna Aqvilina Löfgren
den 18 oktober: Göta Ingeborg Maria Frölander
den 23 oktober: Gustaf Fahlgren (död)
den 26 oktober: Anna Vilhelmina Nilsson
den 26 oktober: Ingrid Elisabet Nilsson
§24.
Bouppteckningen efter avlidne arbetaren Fridolf Sundvall föredrogs och beslutade styrelsen att av
behållningen likvidera Sundvalls skuld till handlanden A.Brännström i Svartöstaden, kr. 149:67.
§25.
Beslutade styrelsen godkänna vaktmästare Larzéns åtgärd att för en kostnad av i ett för allt kr. 252:53
inköpa en fargalt och skulle Bensby svinavelsförening erbjudas att övertaga köpet och hava galten
uppställd å fattiggården för ett pris av 200 kronor per år.
§26.
På därom gjord framställning beviljades arbetaren J.A.Karlsson, Karlsvik, förhöjning i
fosterbarnsarvodet för gossen Sven Axel Hedlund från 15 till 20 kronor per månad, varemot hans
anhållan om kläder och skor åt barnet avslogs.
§27.
Efter därom gjord ansökan beviljades vaktmästaren B.A.Larzén avsked från vaktmästaretjänsten vid
fattiggården med rätt för honom att begagna sig av tre månaders uppsägningstid; och skulle kungörelse
om tjänstens ledigförklarande införas i stadens tidningar.
§28.
Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattsson att inköpa strumpgarn för fattiggårdens behov.
§29.

Beslöt styrelsen att av anslaget till mobiliserades familjer bevilja Mimmi Kristina Johansson ett
understöd av 25 kronor per månad tillsvidare.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
J.Lindgren
Ellen Sundberg”
”Protokoll fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 oktober 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Mattsson och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterat en framställning från Borgmästaren A.E.Fagerlin
för yttrande i hvad framställningen afsåge upplåtande af bostadslägenhet i den under uppförande varande
Hamnförvaltningsbyggnaden.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen förklara att Direktionen vore villig ställa en af de större
lägenheterna i Hamnförvaltningsbyggnaden till Stadsfullmäktiges förfogande intill dess
Hamndirektionen för egen del kunde blifva i behof af densamma; dock att Hamndirektionen förbehölle
sig att för denna liksom för öfriga lägenheter i byggnaden föreslå hyresbeloppen samt att uppbära den
hyra, som kunde blifva bestämd för densamma.
§2.
Hamnmästarens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1918 föredrogs och godkändes med ett par
smärre ändringar.
§3.
Hamnmästarens förslag till viss ändring i instruktionen för Hamnmästaren och Hamnbokhållaren
bordlades tills vidare.
§4.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 1917 befullmäktigat Hamndirektionen att själv
eller genom den Hamndirektionen i sitt ställe kunde förordna å Luleå stads vägnar svara i ett af
advokaten Tom Forssner såsom befullmäktigadt ombud för firman Norddeutsches Erzkontor G.m.b.H.
mot Luleå stad anhängiggjort mål angående utbekommande af 43933 kronor 16 öre utgörande för åren
1910-1914 af staden uppburna hamnafgifter för af firma L.Possehl & Co i Lybeck ägda eller
tidsbefraktade fartyg, beslöt Hamndirektionen uppdraga åt sin sekreterare t.f. länsbokhållaren
H.Glimstedt eller den han i sitt ställe förordnade att å Hamndirektionens vägnar uppträda som ombud i
målet. Utdrag af detta protokoll skulle tjäna som fullmakt.
§5.
Utanordnades kronor 4464:40 för införandet af s.k. aga belysning å ångaren Balder och vid färjläget vid
Bergnäset.
§6.
Detta protokoll förklarades i sin helt genast justerat.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”

Protokoll november 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 november 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell, Nilsson och Högström.
Byggnadschefen, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 2 sistlidne oktober.
§2.
Sedan brandchefen med tillstyrkan till drätselkammaren överlämnat en anhållan från brandmannen
A.H.Björk om avsked från sin befattning hos Luleå stads brandkår f.o.m. den 1 november detta år,
beslutade nämnden att bifalla ansökningen.
§3.
Sedan brandchefen till drätselkammaren överlämnat förslag till instruktion för Luleå stads brandkår med
anhållan om kammarens fastställelse av densamma, beslutade nämnden att, innan ärendet tages i
behandling, detsamma skulle delgivas nämndens ledamöter i tur och ordning.
§4.
Föredrogs delar av brandchefen ingivet förslag till utgifts- och inkomststat för brandväsendet för år
1918, dels av byggnadskontoret avlämnad uppgift till 1918 års stat beträffande underhållet av byggnader
för polis-, brand- och undervisningsväsendet samt saluhallen; och beslutade nämnden beträffande
brandväsendets stat:
att under litt. a upptagen post 150 kronor till anskaffande av en ny korkmatta i tamburen till
brandmästarens lägenhet, skulle utgå och att i stället 50 kronor skulle anslås för reparation av korkmattan
i fråga;
att under litt. k upptaget belopp Kr. 2000:- för belysning i brandstationens lokaler jämte lampanskaffning
skulle minskas till 1200:- kronor; och skulle genom dessa åtgärder utgifterna för brandväsendet minskas
med 900 kronor.
Nämnden beslutade vidare att i övrigt godkänna förenämnda av byggnadskontoret lämnade uppgifter
för staten.
§5.
Beslutade nämnden att för innevarande års inventeringsförrättning utse följande inventeringsmän,
nämligen
för elektricitetsverkets förråd av maskiner, materiel och inventarier: linjedirektören T.Bennet och
telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt med baningenjören L.Hjelm som supplenat;
för husbyggnader och inventarier i dessa samt planteringsnämndens inventarier: teckningsläraren
J.A.Lydh och målarmästaren J.A.Nilsson;
för brandkårens förråd samt under byggnadskontoret befintliga förråd av material och inventarier:
distriktslantmätaren L.Brännström och målaremästaren J.A.Nilsson;
och skulle vanligt traktamente av 6 kronor för dag utgå till inventeringsmännen som ersättning för besvär
och förspilld arbetstid.
§6.
Sedan hamndirektionen till drätselkammaren återställt AB Luleå kol- och materialaffär hos
stadsfullmäktige gjorda hemställan att av Luleå stad dels få köpa visst markområde av fastigheterna n:r
29-32 dels arrendera vattenområdet utanför nämnda fastigheter jämte ett utdrag av direktionens
protokoll för den 11 nästlidne september, ställt till stadsfullmäktige, beslutade nämnden att uppskjuta
behandlingen av ärendet i avvaktan på erhållande av bolagets förnyade hos stadsfullmäktige gjorda
framställning i ärendet, vilken framställning stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 sistlidne oktober
beslutat att remittera till hamndirektionen och drätselkammaren.

§7.
Sedan Elektriska Aktiebolaget Fram meddelat, att bolaget i det av drätselkammaren påkallade
skiljedomsförfarandet rörande tillämpningen av viss paragraf av instruktionen för entreprenören vid
Luleå stads elektricitetsverk till skiljoman utsett ingenjören Knut Bildt i Kiruna, beslutade nämnden
efter anteckning härav att till ombud vid skiljedomens utförande utse telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt;
och skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt.
§8.
Förlagsaktiebolaget Sällström & C:o hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få hyra det s.k.
tjärhovet vid Gyltzauudden för att på området nedanför strandvägen uppdraga ett parti pålar och timmer,
som avsågs skola försäljas under instundande vinter.
Sedan stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att bolaget, sedan det erfarit, att
hamndirektionen avslagit en av bolaget i enahanda syfte till direktionen gjord framställning rörande
dispositionen av vattenområdet utanför tjärhovet, förklarat sig icke längre vidhålla sin hos
drätselkammaren gjorda anhållan, beslutade nämnden att lägga skrivelsen till handlingarna.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna från Statens industrikommissions elektriska avdelning inkommen
skrivelse, däri meddelas att kommissionen icke har något att erinra mot den av drätselkammaren i
skrivelse den 17 september 1917 gjorda framställningen att få använda elektricitetsverkets
ångmaskinsaggregat för tagande av toppbelastningen.
§10.
Sedan Luleå Domkapitel i skrivelse till drätselkammaren på anförda skäl hemställt, att drätselkammaren
ville medgiva att i det åt Domkapitlet upplåtna arkivvalvet insättes ett elektriskt värmeelement, beslutade
nämnden på förslag av byggnadschefen, att lämna bifall härtill under villkor, att elementet i fråga tages
i bruk endast under dagens tre ljusaste timmar.
§11.
Sedan Betongaktiebolaget Effektiv till drätselkammaren översänt räkning å extraarbeten i bostadshuset
jämte kontokurant, beslutade nämnden att remitterat densamma till arbetsutskottet.
§12.
Sedan f.d. dödgrävaren Jakob Åström i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville låta
installera elektriskt ljus i den av honom bebodda lägenheten Grindstugan, beslutade nämnden, sedan
byggnadschefen meddelat, att kostnaden för anläggningen torde utgöra 250 kronor, att med bifall till
framställningen uppdraga till byggnadskontoret att utföra anläggningen; och skulle kostnaden, som skall
debiteras fastigheten, upptagas i förslaget till nästa års utgiftsstat.
§13.
Sedan stadsfullmäktige medelst utdrag av sitt protokoll för den 27 september 1917, § 3, angående av
fullmäktige fattat beslut att godkänna av särskilda kommitterade upprättade förslaget till nytt reglemente
för Luleå stads brandstyrka uppdragit till drätselkammaren att ingå till Konungens Befallningshavande
med begäran om fastställelse av detsamma, i vad avser taxa för sotaremästaren samt att låta trycka
reglementet, sedan detsamma blivit fastställt, beslutade nämnden att i skrivelse till Konungens
Befallningshavande begära fastställelse av den i reglementet intagna nya taxan för
skorstensfejarmästaren.
Protokollet förklarades vad detta ärendet beträffar genast justerat.
§14.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 27
nästlidne september för nämndens kännedom beträffande §§ 12, 13 och 14; och beslutade nämnden
beträffande § 12 att, sedan stadsfullmäktige beviljat ett anslag av 9000 kronor till belysningsanläggning
vid Notviken, uppdraga till byggnadskontoret att inkomma med förslag till läge för de
distributionsledningar, som skola anslutas till anläggningens transformator;

beträffande § 13: att beviljat anslag å kr. 7000 kronor till belysningsanläggning i Mjölkudden skulle
delgivas byggnadskontoret; samt att
beträffande protokollet i övrigt lägga detsamma till handlingarna.
§15.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande
1/ Av herrar Carlgren och G.Andersson hos stadsfullmäktige väckta motion om anslag till fortsatt
ordnande och förskönande av Gyltzauudden;
2/ Snickaren A.Forsells framställning om erhållande av elektrisk ström till hans bostad och verkstad å
vretan n:r 457.
§16.
Sedan hamndirektionen med anledning av, att stadsfullmäktige återremitterat dess i skrivelse den 23
september 1916 gjorda framställning om anvisande av 150000 kronor för utförande av en kaj av trä
mellan hamnpiren och sydöstra båthamnen, i förnyad framställning hos fullmäktige med avvisande av
det sedermera framkomna förslaget att utföra nämnda kajbyggnad i betong alt. För 24 eller 18 fots
vatten, förklarat sig vilja på det livligaste förorda det förut av direktionen inlämnade förslaget om
utförande av kajbyggnaden ifråga av trä, kompletterat med ett av hamnmästaren nu uppgjort förslag till
vågbrytare och utvidgning av den sydöstra båthamnen, hade stadsfullmäktige remitterat ärendet till
drätselkammaren för yttrande.
Vid föredragning av ärendet, beslutade nämnden, som icke ansåg sig kunna avgiva det av
stadsfullmäktige av drätselkammaren begärda yttrandet i ärendet i det skick, det f.n. befinner sig, att hos
hamndirektionen anhålla dels att få del av den plan för utvidgning av kajerna vid södra hamnen, som
direktionen i nu gjorda framställning hos stadsfullmäktige antyder, nämligen att med tiden behövliga
djupkajer skola förläggas väster om nuvarande kaj i riktning mot den udde, där Luleå verkstäder nu
ligga, dels på vilka skäl, hamndirektionen kan hävda att för anordnande av djupkajer öster om hamnpiren
tillräcklig hamnplan för att mottaga massgods från större fartyg komme att saknas, ’sedan södra
strandgatan iordningställts och kvarteren Harren och Gersen tagits i anspråk för byggnadsändamål’, då
stadsfullmäktige den 26 mars 1915, § 11, på hamndirektionens eget förslag beslutat att ändra stadsplanen
därhän, att bl.a. dessa kvarter skola användas för upplag, dels ock huruvida Statens Järnvägar godkänt
de föreslagna nya spåranordningarna för trafikering.
Nämnden ville tillika hemställa om icke den kajbyggnad, som angives i hamnmästarens förslag av den
5 juli 1916 borde fortsättas med en stenskoning rätt fram mot Luleå ångsåg för vinnande av bättre plan
för spåranordnignar.
Nämnden beslutade vidare att anhålla att djupsiffror måtte införas såväl å den ärendet vidlagda
situationsplan över kajanläggning av trä vid södra hamnen som å den ovan begärda planen över
djupvattenskajerna.
§17.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren och hamndirektionen remitterat en från H.Burman gjord
anhållan att på en tid av 50 år få arrendera rätten till vattnet utanför sökandens fastighet n:r 495 till ett
pris, som av stadsfullmäktige kan bestämmas, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att anhålla
hos hamndirektionen att, då framställningen avser dispositionen av en del av hamnområdet, direktionen
ville yttra sig i ärendet, innan drätselkammaren tager detsamma i omprövning.
§18.
Efter föredragning av närlagda från statens industrikommission till drätselkammaren inkomna skrivelse
rörande utbetalningen av det utav kommissionen i utsikt ställda statsbidraget av 43000 kronor till det av
staden uppförda bostadshuset, får nämnden anhålla att stadsfullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att för stadens räkning dels utfärda sådan förbindelse, att staden ansvarar för att
avkastningen av byggnaden under minst 10 år från det, densamma tages i bruk, ej får överstiga 7 % å
byggnadskostnaden efter avdrag dels av statsbidraget 43000 kronor dels av ett belopp motsvarande halva
detta bidrag 21500 kronor eller 64500 kronor.
Nämnden beslutade vidare hemställa att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att likaledes
underteckna kommissionens skrivelse vidlagda formulär till förbindelse, att staden ansvarar för att

statsbidraget kommer att till byggnadsföretagare utanordnas endast i mån av understött företags
fortskridande, ävensom att bidraget återbäres i den mån detsamma icke efter fastställda grunder kommit
till användning.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§19.
Byggnadsnämnden hade med översändande av en utav arkitekten S.Gate uppgjord ritning till dörr i
fönsteröppningen till förrummet i banklokalen i stadshuset, meddelat utdrag av sitt protokoll för den 8
oktober 1917, § 78, anhållit, att drätselkammaren, då den förenämnda ritningen icke överensstämde med
den skiss, som förelåg vid ärendets förra behandling hos drätselkammaren och hos stadsfullmäktige,
ville uttala sig om det nya förslaget.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot nu företedda
ritning.
§20.
Biföll nämnden en framställning från mekaniker J.Marklin om en höjning av det förut av
drätselkammaren till Gunnar W.Hellsén beviljade byggnadslånet å 3500 kronor till 4000 kronor.
§21.
En från O.H.Camitz inkommen framställning att få köpa 50 meter av det gamla staket, som nedtagits
vid stadens nya bostadshus, beslutade nämnden, att på byggnadskontorets avstyrkan avslå, enär priset
ansågs vara för lågt.
§22.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 23 nästlidne augusti, § 13, på drätselkammarens förslag,
beslutat att för en beräknad kostnad av 400 kronor låta till tomt n:r 3 i kvarteret Hästen utföra en
provisorisk vattenledning med anslutning till byggnaden såsom vägutkastare.
Sedan emellertid även bredvidliggande tomt n:r 4 börjat att bebyggas, hade byggnadskontoret nu
föreslagit, att drätselkammaren ville hos stadsfullmäktige anhålla om ett anslag dels för framdragande
av en permanent avloppsledning från nuvarande ledning i Hermelinsgatan, vilken ledning f.n. slutar i
gränslinjen mellan tomterna n:r 1 och 2 i kvarteret Renen, till nedstigningsbrunn i gatukorset mellan
Hermelins- och Parkgatan och sedan från denna brunn till gränslinjen mellan tomt n:r 3 och 4 i kvarteret
Hästen och dels för framdragande av en provisorisk vattenledning från samma utgångspunkt som
beträffande avloppsledningen till förenämnda nedstigningsbrunn i gatukorset mellan Hermelins- och
Parkgatan och en permanent 6” vattenledning från denna punkt till tomt n:r 4 i kvarteret Hästen enligt
följande
Kostnadsförslag
Schaktning
110 m á 4:Kr. 440:Avloppsledning, 9”
110 m á 6:75
Kr. 742:50
Vattenledning, 6”
60 m á 6:Kr. 360:Vattenledning, 6” provisorisk, 1”
48 m á 4:Kr. 192:Nedstigningsbrunn
Kr. 150:Lyktbrunn
Kr. 15:Oförutsedda utgifter
Kr. 100:50
Kr
2000:Sedan antecknats, att den provisoriska vattenledning, till vilkens utförande, stadsfullmäktige den 23
nästlidne augusti anvisat 400 kronor, bortfaller i och med detta byggnadskontorets nya förslag, beslutade
nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige om anvisande av ett anslag av ytterligare 1600 kronor till
utförande av nu föreslagna anläggning, vilket belopp tillhopa med förut anvisade 400 kronor utgör 2000
kronor.
§23.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att en gratifikation av 500 kronor
måtte tilldelas maskinisten i stadshuset C.A.Röstlund för de arbeten, han beträffande stadshusets

ångmaskineri, värme- och vattenledningar samt stenkrossen utfört, beslutade nämnden att återremittera
skrivelsen till byggnadskontoret för utredning bl.a., i vad mån maskinisten vid utförande av
ifrågavarande arbeten måst använda övertid.
§24.
Godkändes följande av drätselkontoret upprättade handlingar:
1/ Nytt avtal till donationsjordsuppgörelse med kakelugnsmakaren J.G.Öhlund rörande 23,46 ar av
vretarna n:ris 278-283 å Mjölkudden;
2/ Anmälan till Luleå Rådhusrätt om förlikning i stadens donationsjordsmål emot Johan Erik Ruth
rörande 81,49 ar av vreten n:r 356 och 5 hektar och 32,55 ar av vreten n:ris 357-361;
3/ Anmälan till Luleå Rådhusrätt om förlikning i stadens mål emot Otto Pettersson rörande 57,13 ar å
Mjölkudden.
§25.
Godkändes av planteringsnämnden avlämnat förslag till utgiftsstat för 1918 för underhåll av parker och
planteringar.
§26.
Sedan Olof Wallin, som inköpt tomt n:r 4 i kvarteret Hästen för att därå uppföra en bostadsbyggnad om
4 st. lägenheter om 1 rum och kök, i skrivelse till drätselkammaren anhållit om erhållande av ett
byggnadslån av 4000 kronor för inredning av tvenne av dessa lägenheter, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att bevilja Wallin ett lån å förenämnda belopp på förut stadgade grunder.
§27.
Hugo Backteman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd, att själv få utföra indragning
av vatten- och avloppsledning till sökandens gård å fastigheten n:r 61-62.
Sedan byggnadskontoret förklarat honom vara fullt kompetent att utföra arbetet, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att på tillstyrkan av byggnadskontoret bifalla framställningen med föreskrift att
arbetet skall kontrolleras av byggnadskontoret.
§28.
Sedan entreprenören J.Nygren i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få anbringa 2:ne
större och 2:ne mindre fönster på södra gaveln av nuvarande uthusbyggnad å sökandens tomt n:r 2 i
kvarteret Pelikan mot i stadens i ägo befintliga tomten n:r 7 i samma kvarter, hade byggnadskontoret i
infordrat yttrande med framhållande att, så länge ifrågavarande tomt av staden användes som
materialgård, staden icke torde hava olägenhet av anordningen, tillstyrkt bifall till sökandens anhållan.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att meddela sökanden tillstånd, att intill dess staden
bebygger nämnda tomt n:r 7 i Pelikan eller avhänder sig densamma, hava ifrågavarande fönster
anbringade på angivna byggnad.
§29.
Särskilda kommitterade för Gäddviks byamän hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att för
anläggande av dels en högspänningsledning av 5000 volt dels en lågspänningsledning av 220 volt enligt
bilagd provisorisk karta över den sträckning berörda ledningar komma att få, drätselkammaren ville
snarast möjligt uttala sig eller besluta, under vilka villkor nämnda byamän kunna erhålla tillstånd, att
med ledningarna ifråga gå över stadens mark å Nordantillheden.
Sedan av skrivelsen vidare inhämtats att bredden för högspänningsledningen skulle bliva 2 x 6 meter,
därvid på vägen, som linjen följer, faller 4 á 5 meter samt att bredden för lågspänningslinjen skulle bliva
2 x 3 meter, beslutade nämnden med överlämnande till stadsfullmäktige av kommitterades skrivelse att
på följande av byggnadskontoret i avgivet yttrande föreslagna villkor tillstyrka bifall till framställningen,
nämligen
att staden erhåller ersättning för de träd, som skola fällas, enligt värdering av jägmästaren i Bodens revir;
att staden erhåller ersättning för skogstillväxten likaledes efter värdering av jägmästaren;
att sökandena själva bekosta borttagning, ändring eller flyttning av ifrågavarande ledningar, därest så av
staden påfordras;

att sökandena icke utan stadens tillstånd i varje fall äga rätt att distribuera ström inom stadens område.
§30.
Sedan stadskamreraren i avsikt att få större avverkning utförd å stadsskogen än nuvarande
hushållningsplan medgiver, i skrivelse till drätselkammaren hemställt att kammaren ville vidtaga
åtgärder för att få en revidering av hushållningsplanen för skogen till stånd, beslutade nämnden att
anhålla hos jägmästaren i Bodens revir, att han ville till drätselkammaren inkomma med en ungefärlig
beräkning av kostnaderna för en sådan revidering och vilken tid arbetet för densamma skulle draga.
§31.
Sedan entreprenören för innevarande års reparation av fiske- och husbyggnaderna vid Edefors,
E.J.Sandling, till stadskamreraren anmält att, därest den utstämpling, som jägmästaren i Bodens revir
låtit verkställa i samband med utsyningen av det för förenämnda reparationen erforderliga virket,
kommer att utföras i den omfattning, som avses, fisket skulle komma att sakna tillräckligt med
timmerträd, i fall fisket eventuellt skulle behöva ombyggas under närmaste framtiden, hade jägmästaren
på begäran till drätselkammaren översänt stämplingslängd över den tillämnade avverkningen å Edefors´
fiskes utmål, varav framgår att stämplingen avser uttagande av 3307 st. träd av olika dimensioner.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med återställande av stämplingslängd och övriga
handlingar hos jägmästaren anhålla att omkring 200 st. av de större träd, som ingår i stämplingslängden
måtte undantagas och kvarstå på rot för fiskets räkning.
§32.
Sedan Vita Bandet i Luleå i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få uthyra ett rum och
kök i paviljongen å Gyltzauudden till postiljonen Hedenström, beslutad nämnden avslå framställningen
av skäl att lägenheten icke är duglig till vinterbostad.
§33.
Med bifall till en av fattigvårdsstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren gjord anhållan, att elektriska
ledningar måtte indragas till de rum i Pontusbaracken, vilka förhyras av styrelsen för understödstagares
räkning, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utföra arbetet samt att upptaga
kostnaden i förslaget till stat för nästkommande år.
§34.
Föredrogs och lades till handlingarna från Luleå Renhållnings Aktiebolag inkommet utdrag av protokoll,
hållet vid extra bolagsstämma den 24 nästlidne oktober, varav framgick, att bolaget med antagande av
stadens anbud beslutat att försälja all bolaget tillhöriga fast och lös egendom för av staden erbjudna
köpeskilling av 40000 kronor.
§35.
Sedan Luleå Renhållningsaktiebolag meddelat, att de antagit Luleå stads anbud till inköp av all bolaget
tillhörig fast och lös egendom för av staden erbjudna köpeskilling av 40000 kronor, får
drätselkammaren, fullföljande sin avsikt att snarast till stadsfullmäktige inkomma med förslag till
bildande av ett aktiebolag med stadens fastighetsägare som meddelägare, härmed översända avskrift av
förslag till stiftelseurkund med hemställan, att stadsfullmäktige ville, sedan det numera visat sig att
anslutningen till bildande av ett kommunalt renhållningsbolag från fastighetsägarnes sida är god, med
godkännande av stiftelseurkunden beslutas att bemyndiga drätselkammaren att teckna 400 aktier i
aktiebolaget mot likvid av den fastighet och de inventarier, som Luleå stad genom köp förvärvat av
Luleå renhållningsaktiebolag.
§36.
Sedan hälsovårdsnämnden i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville låta insätta en
kaminkakelugn i föreståndarens rum i köttbesiktningsbyrån, hade byggnadskontoret i avgivet yttrande
anfört, att i lokalen f.n. finnes en järnkamin, som eldad med ved är svår att moderera, enär så fort man
upphör med vedeldningen, kaminen genast kallnar, varemot en kaminkakelugn, uppeldad med ett fång
ved, håller sig varm en lång tid efter eldningen och håller också därmed jämnare temperatur i lokalen.

Byggnadskontoret, som infordrat anbud å kaminkakelugn från N.Lundholm och J.G.Öhlund, varvid
dessa begärt resp. 300 kronor och 250 kronor för en lokalen passande sådan, hade vidare tillstyrkt, att
drätselkammaren ville i lokalen insätta en kaminkakelugn genom kakelugnsmakare Öhlund för ett pris
av 250 kronor.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med antagande av Öhlunds anbud uppdraga till
byggnadskontoret att låta utföra arbetet; och skulle kostnaden upptagas i förslaget till utgiftsstat för år
1918.
§37.
Sedan byggnadskontoret inkommit med infordrat yttrande över byggnadsentreprenören J.Johanssons i
skrivelse till drätselkammaren gjorda begäran om ersättning för förlust, förorsakad honom vid utförande
av visst arbete i saluhallsbyggnaden, beslutade nämnden att återremittera ärendet till byggnadskontoret
för närmare utredning och förnyat yttrande.
§38.
Vid av stadsingenjören igångsatt underhandling med Anna M.Bergboms sterbhus rörande ägoutbyte
mellan staden och sterbhuset i och för reglering av Sandviksgatan och tomten n:r 4 i kvarteret Laken,
har följande avtal träffats mellan drätselkammaren och sterbhuset under förutsättning av
stadsfullmäktiges godkännande; och får drätselkammaren i enlighet härmed anhålla att stadsfullmäktige
ville bemyndiga drätselkammaren att med sterbhuset avsluta avtal om ägoutbyte mot följande villkor
Staden erhåller av sterbhuset den del av västra delen av fastigheten n:r 267, som faller inom
Sandviksgatan i vidd innehållande 51,0 kvm. Eller 578 kv.fot med villkor att den å delen stående
fastigheten får kvarstå till den brinner upp eller av annan anledning kommer bort.
Sterbhuset erhåller av staden den del av utfyllningen nedom dess del av fastigheten n:r 267, som faller
inom tomterna n:ris 3 och 4 i kvarteret Laken, i vidd innehållande 66,25 kvm. Eller 752 kv.fot, vilken
del genast får tillträdas mot villkor att sterbhuset till staden erlägger en mellanavgift för de 174 kv.fot
det erhåller utöver de det lämnar beräknad efter dubbla zonvärdet eller 60 öre pr kv.fot d.v.s. kronor
104:40.
§39.
Avslogs en framställning från vagn- och stallkarlen Åkerlund att få hyra bostad i av drätselkammaren
förhyrd lägenhet i konduktör Höglunds lägenhet vid Lulsundsgatan.
§40.
Sedan E.A.Öhlund m.fl. till drätselkammaren inlämnat anbud å verkställande av snöplogning å stadens
landsväg från grindstugan till Gammelstads rå och till Gäddviks rå för en summa av 1800 kronor för år
1918, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppdraga till byggnadskontoret att medelst
annons, införd i ortstidningarne, infordra anbud å ifrågavarande snöplogningsarbete.
§41.
Sedan Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas riksförbund i skrivelse till drätselkammaren
anhållit att kammaren ville lämna tillstånd, att förbundets idrottsmärke får bäras till uniform av Luleå
stads brandkårs personal, beslutade nämnden att bifalla förbundets framställning i ärendet.
§42.
Entreprenörerna för utförande av staden åliggande gårds- gatu- och vägrenhållning m.m. hade i skrivelse
till drätselkammaren bl.a. anhållit, att, sedan staden beslutat att övertaga Luleå Renhållningsaktiebolags
egendom och själv ämnar driva renhållningsverksamhet, drätselkammaren ville av sökandena inköpa i
skrivelsen uppräknade renhållningsinventarier.
Sedan byggnadskontoret i infordrat yttrande med framhållande att Luleå Renhållningsaktiebolag icke
förfogar över tillräckligt antal latrinkärl, plogar och knappt tillräckligt med slädar och åkdon för att
genast kunna fylla stadens behov av dessa effekter hemställt, att drätselkammaren ville i första hand
inköpa de erbjudna inventarierna för att i sammanhang med den övriga överlåtelsen på det blivande
kommunala renhållningsaktiebolaget till följande pris
1 st. häst med sele (värderad av brandchefen)
Kr. 1100:-

1 st. fjädervagn med stång
1 par kälkar med flake
2 st. sopbalkar
4 st. mindre snöplogar á 40 kronor
1 st. mindre snöplog
80 á 90 st. latrinkärl med c:a 15 st. lock á 7:- c:a

Kr. 300:Kr. 125:Kr. 15:Kr. 120:Kr. 100:Kr. 595:C:a kronor 2355:-

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden erbjuda entreprenörerna att av dem till förenämnda pris
inköpa de förenämnda inventarierna för att överlåtas på det blivande kommunala
renhållningsaktiebolaget.
§43.
Sedan A.Strand begärt ökat område vid Pontusudden för vedupplag m.m. remitterade nämnden ärendet
till byggnadskontoret för yttrande.
§44.
Efter det ordföranden brakt på tal att en tidigare inflyttning i bostadshuset kunde påräknas, om man
anordnade forcerad eldning med galtar, beslutade nämnden att i mittelpartiet av byggnaden anordna
föreslagna eldning med 30 hl. Koks á 8 kronor eller för en kostnad av 400 kronor, i vilket fall det kunde
beräknas, att inflyttning kunde ske i mittelpartiet av bostadshuset omkring den 15 instundande
december.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 6 november 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Åhrström och Hellsten.
§1.
Protokollen för den 2 och 19 oktober föredrogos och justerades.
§2.
Godkändes till utbetalning en räkning från fabrikör B.A.Hellsten å kr. 170:§3.
Till kokerska å epidemisjukhuset antogs bland sex sökande köksbiträdet å Luleå lasarett Anna Larsson.
§4.
På framställning av epidemisjuksköterskan beslöt nämnden utanordna ett förskott å 50 kronor för inköp
av den del förnödenheter till epidemisjukhuset mot redovisningsskyldighet en gång i månaden.
§5.
Tillsyningsmannens rapport för oktober föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
En rapport från tillsyningsmannen angående en hälsovådlig bostad i fastigheten n:r 1 i kvarteret Hjärpen
bordlades till ett kommande sammanträde.

§7.
Den av stadsfullmäktige tillsatta inkorporeringskommittén hade i skrivelse till nämnden anhållit om
meddelande rörande den ökning av nämnden underlydande personal och därmed förenad kostnad, som
kunde föranledes av en eventuell inkorporering av Skurholmsstaden och Svartöstaden och den del i
övrigt av Svartön, som f.n. ej tillhörde Luleå stad ävensom, därest härutöver några särskilda anordningar
ansåges oundgängligen nödvändiga att vidtagas i samband med angivna inkorporering, de därmed
förenade kostnaderna.
Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela kommittén, att inkorporeringen skulle
nödvändiggöra tillsättandet av ytterligare en hälsovårdstillsyningsman ävensom en väsentlig utvidgning
av epidemisjukhuset. Den nuvarande tillsyningsmannen åtnjuter en lön av 1800 kronor jämte tre
ålderstillägg efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst á 150 kronor.
Beträffande kostnaden för epidemisjukhusets utvidgning ansåg sig nämnden för närvarande ej kunna
göra något uttalande.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§8.
En skrivelse från lasarettsläkaren i Simrishamn rörande en å därvarande lasarett för nervfeber intagen
styrman, anställd å ångfartyget Ingeborg av Landskrona på resa från Stettin till Luleå föredrogs och
lades till handlingarna.
§9.
En från stadsfullmäktige till nämnden för yttrande remitterad av särskilda kommitterade verkställd
utredning rörande anställande av ytterligare en stadsläkare bordlades till ett kommande sammanträde.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse och barnavårdsnämnd den 9 nov.
1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, D.Andersson, B.A.Hellsten, O.Olsson
och fröken Märta Bucht samt undertecknad sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr O.Olsson och V.Oskarsson.
§2.
J.A.Eriksson i Mörön hade gjort framställning om förhöjning av fosterlegan för hos honom
utackorderade gossen Johan Delias Severin Olsson från 14 till 18 kr i månaden. Ordf. erhöll i uppdrag
att träffa överenskommelse i frågan, och borde därvid tagas i övervägande, om det ej vore lämpligare
att tillerkänna hr Eriksson ett dyrtidstillägg för år 1918 än att på sätt som begåtts höja fosterlegan.
§3.
Enligt från polismyndigheterna i Luleå stad ingången rapport hade två gossar från Mjölkudden, Gustaf
Adolf Enbom, född den 21 jan. 1907 och son till målaren Karl Johan Ferdinand Enbom, samt Emil Gösta
Brännberg, född den 8 juli 1903 och son till snickaren Karl Antonius Brännberg, under sistl. Okt. gjort
inbrott, dels i M.Söderbloms affär i saluhallen, varvid tillgripits tvål, korkpistol, skäggvax, trådrullarm

parfymflaskor och en ficklampa, dels å ångaren Prins Gustav Adolf, där en ficklampa, två pkt tändstickor
och sockerdricka tagits.
Till sammanträdet hade på särskild kallelse infunnit sig omförmälda målsmän jämte de båda gossarna
samt folkskollärare A.W.Falck.
Båda gossarna avlade inför barnavårdsnämnden samma bekännelse, som förut avgivits inför polisen. På
tillfrågan, om de gjort sig skyldiga till ytterligare förseelser, omtalade de, att Gustav Adolf Enbom vid
ett tillfälle helt nyligen mottagit 7,00 kr av en fr. Eklund från Perssons hotell för att verkställa diverse
inköp hos Handl. Kempe o Backlund. Han hade dock behållit penningarna och delat med sig åt Emil
Brännberg. Dessa penningar hade dock senare återställts till fr. Eklund.
Vidare meddelades, att Gustav Enbom vid den tid, stölden i saluhallen förövades, varit borta från
hemmet i fyra dagar, under vilken tid han givetvis ej heller besökt skolan. Han hade under dessa dagar
bland annat besökt Boden.
Arb. K.A.Brännberg sade sig aldrig förut ha märkt, att Emil Brännberg varit oärlig. Han medgav, att han
varit något slapp gentemot gossen, och angav som skäl härför, att han vore gossens styvfar, varför hans
ställning vore något ömtålig.
Målaren K.J.F.Enbom sade sig ej haft vetskap om gossens stölder, förrän polisen redan hållit förhör i
saken. Han hade sedan givit gossen aga. I samband därmed upplystes att Gustaf Adolf vore Enboms son
från ett föregående äktenskap.
Folkskolläraren A.W.Falk uppgav, att båda barnen i fråga om sanningskärlek och pålitlighet lämnade
åtskilligt övrigt att önska. Gustav Enbom karaktäriserades såsom begåvad men slarvig, Emil Brännberg
såsom obegåvad. Han trodde, att gossarna nog skulle bli bättre, om de komme under god ledning.
Barnavårdsnämnden beslöt att låta skilja gossen Gustav Adolf Enbom från hemmet och utackordera
honom i enskilt hem;
att tilldela Emil Gösta Brännberg en allvarlig varning och förmaning
samt
att lämna ordföranden i uppdrag att i fortsättningen övervaka gossen Emil Gösta Brännberg.
§4.
Under förhöret med gossarna Gustav Enbom och Emil Brännberg hade framkommit, att ynglingarna
Erik Renander, anställd å stadshotellet, och Hans Renander anställd å El. A.B Fram, brukade köpa upp
tvål och sytråd av minderåriga för att sedan sälja till Tyska sjöman. Då det kunde antagas, att dessa saker
i de flesta fall vore stulna, och det vidare kunde förutsättas, att vetskapen om denna möjlighet att för
högt pris få sälja utgjorde en [-tig] frestelse till oärlighet, beslöt barnavårdsnämnden fästa
polismyndigheternas uppmärksamhet på denna sak, varjämte ynglingarna Renanders föräldrar skulle
underrättas.
§5.
Genom överläraren hade entreprenören för skurningen i Östra och Västra folkskolorna Alvina Berglund
framställt begäran, att ersättningen för skurningen skulle utgå med 145 kr för varje gång i Östra
folkskolan och 75 kr i Västra folkskolan. Folkskolestyrelsen beslöt, att ersättningen för den skurning av
Östra folkskolan, som verkställdes den 5-8 innevarande nov. skulle utgå med 145 kr., men att, om
entreprenören vidhölle begäran, att denna förhöjning skulle utgå även i fortsättningen, ny entreprenad
skulle utlysas.
§6.
Vaktmästaren Hilda Bergmans anhållan om fri bostad bordlades till ett följande sammanträde.
§7.
Överläraren P.Edv.Lindmark hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle till protokollet antecknas,
att hr Lindmark under år 1912 på förordnande uppehöll överlärarebefattningen vid Luleå stads
folkskolor smat från den 1 jan. 1913 såsom ordinarie innehaft samma tjänst, med vilken sedan de 1 jan.
1912 är förenad skyldigheten att föra folkskolestyrelsens protokoll.
Folkskolestyrelsen beslöt tilldela hr Lindmark så lydande vitsord.
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppförande Berömlig;

Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande;
varjämte folkskolestyrelsen betygande, att hr Lindmark på berömligt sätt fullgjort samtliga till
överlärarebefattningen hörande åligganden, varigenom han tillvunnit sig folkskolestyrelsens synnerliga
förtroende.
§8.
Föredrogs o lades till handlingarna domkapitlets utslag å av skorstensfejaremästare A.W.Köster anförda
besvär.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. [?] ang. lönetillägg åt vissa lärare vid högre folkskolor.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt, med frångående av tidigare fattat beslut, att ändra lästiden för Mjölkuddens
och Notvikens skolor under den mörkaste tiden innevarande termin så, att frukostrasten inskränkes till
20 min. & detta beslut skulle sökas folkskoleinspektörens stadfästelse.
§11.
Folkskolläraren Emil Holmström hade anhållit att få återkalla sin ansökan till den ord. läraretjänst, som
besattes vid sammanträde med folkskolestyrelsen den 12 sistl. okt; och beslöt styrelsen låta vid
återkallandet bero.
§12.
Ordföranden meddelade, att han enligt barnavårdsnämndens beslut den 9 sistl. mars besökt
fosterhemmen för följande av nämnden utackorderade barn: Elsa Margareta Johansson, Nils Holger
Lundkvist, Knut Hild. Lundkvist och Siri Elisabet Johansson, och överläraren, att han besökt
fosterhemmet för Edvin Vennberg. Någon anmärkning kunde inte framställas mot något av de besökta
fosterhemmen.
§13.
Av modern till gossen Edvin Vennberg framställd begäran, att gossen skulle få återkomma till hemmet
före jul, blev av nämnden avslagen.
§14.
Överläraren anmälde, att barnen Lilly Geira Lidgren född den 28 dec. 1903 och dotter till arb. Anders
Larsson Lidgren samt Helga Johanna Sundström, född den 2 juli 1903 och dotter till arb. Erik
Sundström, icke infunnit sig till skolgång innevarande termin, trots att deras målsmän erhållit
föreskriven varning inför kyrkorådet.
Folkskolest. Lämnade ordf. i uppdrag att söka anskaffa lämpliga hem för Lilly Lidgren och hr Oskarsson
att söka i godo, förmå föräldrarna till Helga Sundström att sända henne till skolan.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark
Justeras:
Wilh.Oscarsson
O.Olsson”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 10 november
1917.

Närvarande: herrar Falk, Santesson, Palm och Åhrström.
§1.
Stadsf. hade till lönenämnden remitterat en av föreståndaren för Luleå stads hälsovårdsnämnds
köttbesiktningsbyrå gjord framställning att i likhet med Luleå stads övriga befattningshavare komma i
åtnjutande av dyrtidstillägg för år 1917.
Vid föredragning av ärendet beslöt nämnden hos stadsf. hemställa att i stället för det begärda
dyrtidstillägget måtte till sökanden utgå ett årligt lönetillskott å 200 kronor från och med år 1918,
varigenom sökanden komme att i arvode för förenämnda befattning åtnjuta 1000 kronor.
§2.
Stadsf. hade på sin tid till lönenämnden remitterat dels en av stadens befattningshavare gjord hemställan,
att fullm. ville bevilja skälig förhöjning av till dem utgående löner, dels en framställning från
hamndirektionen, att hamnens befattningshavare måtte utöver till dem för närvarande utgående
dyrtidstillägg komma i åtnjutande av ytterligare dylikt tillägg med 25 % på vederbörandes enligt stat
utgående avlöning.
Härjämte hade till lönenämnden inkommit en av Luleå stads kommunala tjänstemän vid offentligt
sammanträde beslutad framställning, att alla, såväl högre som lägre tjänstemän, måtte inrangeras i
lönegrupper och att enhetliga instruktioner och bestämmelser måtte upprättas för dessa samt att i
samband härmed en i förhållande till rådande dyrtid genomgående omreglering av de kommunala
tjänstemännens löner måtte företagas.
Förenämnde framställningar hade av lönenämnden för utredning och uppgörande av förslag överlämnats
till för ändamålet inom nämnden utsedde kommitterade, varefter dessa efter verkställd utredning
inkommit med förslaget.
Då ärendet nu till behandling företogs, beslöt lönenämnden till en början i enlighet med vad kommittén
föreslagit göra det uttalandet att enligt nämndens åsikt den av befattningshavarne påyrkade reglering av
deras löner icke måtte föranleda till någon stadsfullmäktiges åtgärd, förrän mera stadgade förhållanden
komme att inträda. Lönenämnden, som likväl funne de gjorde framställningarna fullt befogade, ansåge
sig i stället i avbidan å inträdet av fastare och mera överskådliga förhållanden böra föreslå
stadsfullmäktige att medelst ett dyrtidstillägg, till beloppet grundat på Kungl. Socialstyrelsens
utredningar rörande stegringen på icke blott livsmedelspriserna utan på samtlige levnadskostnaderna,
hålla befattningshavarne i möjligaste mån skadeslösa mot den allt hårdhäntare dyrtiden.
Efter antecknande härav beslöt lönenämnden hos stadsf. hemställa, att stadsf. måtte bevilja stadens
befattningshavare dyrtids- och familjetillägg samt stadens arbetare familjeunderstöd i enlighet med det
vid detta protokoll fogade förslag, vilket jämte de remitterade handlingarna skulle överlämnas till
stadsfullmäktige; och skulle här tillika antecknas, att enligt förslaget ifråga komme, i enlighet med av
kommitterade verkställda handlingarna bifogade uträkningar att i dyrtids- och familjetillägg för år 1918
åtgå ett belopp av förslagsvis 32.265 kr. 77 öre och i familjeunderstöd 10.261 kronor.
§3.
’Stadsf. hade etc – Bil. Förslag.’
§4.
Sedan stadsf. till lönenämnden remitteat dels hamndirektionens framställning om vissa ändringar i
löneförmåner och verksamhet för den del hamnens befattningshavare, dels ock poliskonstapeln
J.A.Lindbloms begäran om rätt att tillgodoräkna sig tjänsteår från anställningsdagen, beslöt nämnden,
att till förenämnda ärenden hörande handlingar skulle cirkulera bland nämndens ledamöter.
§5.
Protokollet förklarades genast justerat.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.”

”Protokoll, fört med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 12 november 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Nordin och Forsgren.
Brandchefen.
§1.
Föredrogs nämndens protokoll för den 15 sistlidne oktober.
§2.
En från den av Luleå stads livsmedelsnämnd tillsatta mjölknämnden inkommen redogörelse för sin
verksamhet föredrogs och lades till handlingarna.
§3.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Styrelsen för Svenska arbetares allmänna
sjuk- och begravningskassa avd. n:r 230 i Luleå gjord framställning om anslag till lokalhyra m.m.,
beslutade nämnden, att då begärt anslag borde utgå av brännvinsmedlen, remittera ärendet till
stadskamreraren för yttrande i samband med föreslag till dessas fördelning.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för Tekniska skolans
föreläsningsanstalt gjord hemställan om beviljande av ett anslag av 750 kronor för år 1918 för
upprätthållande av den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten inom staden.
Sedan antecknats, att drätselkammaren vid sammanträde den 15 sistlidne oktober föredragit och
behandlat en under hand erhållen avskrift av förenämnda framställning, vilken blivit till stadsfullmäktige
expedierad den 16 i samma månad, lades skrivelsen till handlingarne.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Centralförbundet för
nykterhetsundervisning inkommen cirkulärskrivelse med anhållan att stadsfullmäktige ville anslå ett
belopp av 300 kronor som bidrag till anordnande av en populärvetenskaplig nykterhetskurs i Luleå den
4-8 november innevarande år, beslutade ekonominämnden vid föredragning av ärendet att med
remisshandlingens återställande hemställa, att stadsfullmäktige ville bifalla den gjorda framställningen.
Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat.
§6.
Enär gardinkapporna i polisvaktkontoret visat sig vara mycket bristfälliga, hade stadskamreraren under
hand infordrat anbud från D.Lindgrens möbelfabrik, tapetseraren J.Bergman och H.Lalanders affär dels
å leverans och uppsättning av 2 st. nya gardinkappor för överkonstapelsrummet dels å reparation av 2
st. gardinkappor i konstapelrummet.
Sedan av stadskamrerarens skrivelse antecknats att H.Lalander meddelat, att firman icke sysslar med
dylikt tapisseriarbete och D.Lindgrens möbelfabrik ej inkommit med något anbud, beslutade nämnden
vid föredragning av ärendet att antaga J.W.Bergman avgivna anbud, nämligen
3 st. nya gardinkappor á 22:50
Kr. 67:50
Omfodring och kantning av 2 st. gardinkappor á 12:Kr. 24:Tillhopa
Kr. 91:50
§7.
Föredrogs och lades till handlingarna
1/ Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 27 september
1917 för drätselkammarens kännedom beträffande de i §§ 10-14 förtecknades ärenden;
2/ Kommunala arbetslöshets- och hjälpkommitténs protokollsutdrag ang. bokföring av det utgifter, vilka
icke ersättas av statsmedel;

3/ Från Konungens Befallningshavande erhållen avskrift av Kungl. Finansdepartementets skrivelse den
12 oktober 1917 ang. tillstånd för Luleå stad att ur pensionsförsäkringsfonden upptaga ett amorteringslån
å 110000 kronor.
§8.
Sedan Konungens Befallningshavande till drätselkammaren överlämnat bestyrkt avskrift av Kungl.
Maj:ts brev av den 12 oktober 1917, däri Luleå stad medgives tillstånd att till bestridande av kostnader
för uppförande av en bostadsbyggnad ur pensionsförsäkringsfonden upptaga ett lån å 110000 kronor att
amorteras på 40 år, får ekonominämnden med anledning av närlagda från Kungl. Pensionsstyrelsen
erhållna handlingar anhålla, att stadsfullmäktige ville besluta att bemyndiga drätselkammarens
ordförande att å stadens vägnar underskriva skuldbrevet samt uttaga och kvittera lånet.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
§9.
Trävaruhandlanden Ernst Rickard Nilsson hade hos drätselkammaren på grund av Kungl.
Kammarrättens utslag den 5 juli 1917 i fråga om sökandens taxering till bevillning för inkomst år 1914
i Luleå stad och Töre socken anhållit att staden ville, sedan kammarrätten nedsatt hans taxering till
bevillning för rörelse i Luleå från 20174 kronor till 17694 eller med 2480 kronor, till honom restituera,
vad han för mycket erlagt till Luleå stad för nämnda år.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som anser att skäl ej föreligger att överklaga utslaget
ifråga, att med överlämnande av utslagshandlingen föreslå att stadsfullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att till sökanden utbetala det belopp, som denne i kommunalutskylder för mycket
erlagt till Luleå stad för 1914 eller 158 kronor 72 öre.
§10.
Sedan styrelsen för folkbiblioteket i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att på grund av ökade
driftkostnader erhålla ett anslag av 400 kronor till läsrumsverksamheten, beslutade ekonominämnden
att med återställande av den remitterade skrivelsen föreslå att stadsfullmäktige ville bevilja förenämnda
anslag såsom bidrag till upprätthållande av bibliotekets verksamhet under år 1918.
§11.
Sedan Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassas avd. n:r 6 i Luleå anhållit om ett anslag av 50
kronor av brännvinsmedlen, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att remittera ärendet till
stadskamreraren för yttrande i samband med förslag till fördelning av desamma.
§12.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från stadsdrängen Oskar Johansson i skrivelse
gjord anhållan om avsked från sin befattning f.o.m. den 1 januari 1918 med en pension av 900 kronor
pr år jämte fri bostad.
Sedan antecknats, att Johansson, som är född den 21 januari 1850, anställdes i stadens tjänst den 1
januari 1878 som dräng för Luleå stads vägunderhåll, direkt under drätselkammaren t.o.m. år 1902,
därefter och fortfarande under förmanskap av stadens renhållningsentreprenör, varför hans hela
tjänstgöringstid utgör 40 år, när han nu begär avsked från befattningen som stadsdräng, beslutade
ekonominämnden att med återställande av den remitterade skrivelsen föreslå att stadsfullmäktige ville
bevilja Johansson en pension av 630 kronor för år eller 70 % å den kontanta lön, Johansson uppbär,
jämte fri bostad att utgå f.o.m. år 1918.
§13.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat styrelsens för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt gjorda anhållan, att fullmäktige ville för 1918 anslå ett belopp av minst 1600
kronor att utgå för fortsatt uppehållande av anstaltens verksamhet.
Sedan av anstaltens skrivelse inhämtats, att Norrbottens läns landsting under innevarande år beviljat ett
anslag av 2600 kronor för upprätthållande av anstalten under år 1918 under förutsättning, att Luleå stad
anslår en summa av 1600 kronor, beslutade ekonominämnden att återställa framställningen till
stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma.

§14.
Byggnadskontoret hade, då det under nuvarande förhållanden icke är möjligt att för de förut bestämda
priserna få festvåningen städad och bänkarne vid konserter etc. ut- och inflyttade i skrivelse till
drätselkammaren föreslagit att priserna måtte höjas till
för städning av hela fästvåningen
pr gång Kr. 10:för städning av enbart stora salen
pr gång Kr. 6:50
för bänkarnas in- och utflyttning
pr gång Kr. 12:Sedan antecknats att de hittills gällande priserna varit resp. 6, 4 och 8 kronor, beslutade nämnden att
godkänna de av byggnadskontoret föreslagna priserna att träda i omedelbart tillämpning.
§15.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 21 juni 1917, § 11, beslutat att för anläggning av en
barnkoloni anslå 17000 kronor att anskaffas genom upplåning samt att för drift av densamma under år
1918 för amortering av nämnda lån anslå 5000 kronor att utgå av de medel, som inflyta genom uthyrning
till hamnen av i förenämnda protokoll omnämnda tomtområden, hade stadskamreraren i och för
upprättande av drätselkammarens förslag till stat för år 1918 i skrivelse till kommittén för Luleå stads
barnkoloni anhållit, att kommittén ville lämna uppgift, huru mycket av de medel, som inflyta på ovan
angivna sätt, beräknas komma att användas för driften och huru mycket till amortering.
Med anledning härav hade kommittén meddelat drätselkammaren, att de medel, Kr. 4762:50, som av
stadsfullmäktige för omskrivna ändamål anslagits, endast räcka till koloniens årliga drift och att således
medel till ränta och amortering å anläggningen bör upptagas i drätselkammarens stat.
Efter anteckning att stadsfullmäktige icke, som kolonikommittén säger, anslagit 4762 kronor 50 öre utan
5000 kronor att tagas av förenämnda hyresmedel, som uppgå till Kr. 4762:50, beslutade
ekonominämnden att med anmälan om förhållandet föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta, att anslå
1000 kronor till amortering och ränta av lånebeloppet, 17000 kronor, för år 1918.
§16.
Sedan stadsfiskalen inkommit med yttrande över av stadskamreraren avgivet förslag till
beklädnadsordning hade drätselkammaren vid sammanträde den 23 april 1914, § 17, beslutat
att beklädnadsmönstring med polispersonalen skall genom stadsfiskalens försorg göras så tidigt att
beräknad kostnad för nyanskaffning kan upptagas i det kommande årets utgiftsstat;
att anbud efter varje sådan mönstring skall infordras och underställas drätselkammarens prövning samt
att beträffande reparationer, uppdrag lämnas till stadsfiskalen att till bästa och billigaste pris låta utföra
dessa.
På hemställan av stadskamreraren beslutade ekonominämnden att komplettera förenämnda
bestämmelser med föreskrift, f.o.m. år 1918 vara drätselkammaren tillhanda senast den 1 oktober varje
år.
§17.
Sedan den kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittén med framhållande av att det av kommittén
tillsatta arbetsutskottets utförda arbete varit rätt omfattande i till stadsfullmäktige ställt protokollsutdrag
hemställt att fullmäktige måtte för 1917 års verksamhet bevilja 600 kronor att utgå till arbetsutskottets
ordförande och 2:ne ledamöter, varav på ordföranden skulle belöpa 400 kronor, beslutade
ekonominämnden vid föredragning av ärendet att tillstyrka bifall till framställningen.
§18.
Sedan H.Hammarberg, entreprenör för brandmanskapets kosthåll, i skrivelse till drätselkammaren
anhållit att, då kosthållet åsamkar honom kännbar förlust, drätselkammaren måtte befria honom från
fullgörandet av kontraktet f.o.m. den 1 nästkommande december eller ock bevilja honom ett tillägg till
kontraktssumman av 10 kronor pr man från samma tid, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet
att bevilja honom begärd befrielse från fullgörande av avtalet f.o.m. den 1 december 1917 samt att
uppdraga till brandchefen att från nämnda tid på bästa och billigaste sätt ordna med kosthållningen i
frågan.

§19.
Sedan magistraten till livsmedelsnämnden i Luleå för kännedom och iakttagande överlämnat en från
Folkhushållningskommissionen till magistraten inkommen skrivelse, däri hänvisas till vidlagd
cirkulärskrivelse, ställd till fördelningsnämnderna ang. ersättning till kommunerna för handhavande av
brödsädesregleringen m.m., hade livsmedelsnämndens ordförande överlämnat handlingarna i ärendet
till stadskamreraren med hemställan, om icke något borde vidtagas beträffande
Folkhushållningskommissionens förslag att ensamt på Luleå stad lägga hyreskostnaden för den hit
förlagda brödbyrån.
Med anledning härav hade stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville
på av honom i skrivelsen anförda skäl vidtaga lämpliga åtgärder till åstadkommande av rättelse av
berörda förhållanden.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande till livsmedelsnämnden av
mottagna handlingar i ärendet hemställa, att nämnden ville hos magistraten framhålla de synpunkter,
som framgå av förenämnda här närlagda av stadskamreraren till drätselkammaren avgivna yttrande.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarne en av stadskassören upprättad uppställning mellan enligt
drätselkammarens beslut källarmästarne G. & J.Edberg debiterade hyresbelopp för stadshotellet och av
dem levererade hyresmedel för tiden 1 januari 1916 – 31 december 1917.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 12 november 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 innevarande november.
§2.
Sedan Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag med återställande av det av drätselkammaren uppgjorda, till
bolaget översända förslaget till kontrakt rörande leverans av energi, till kammaren överlämnat ett av
bolaget upprättat förslag till avtal i saken, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att, sedan det
av Råneåbolaget föreslagna kontrakt blivit granskat och försett med en del ändringar, till bolaget
översända en avskrift av förenämnda kontrakt, där de av drätselkammaren föreslagna förändringarna
äro införda med anhållan, att, därest Kvarnaktiebolaget ej godkänner de gjorda ändringarna, ett ombud
för bolaget måtte hitsändas för vidare underhandling.
§3.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Emelia Nordströms hos fullmäktige gjorda
anhållan om tillstånd att å vretan n:ris 801-802 i Mjölkudden få uppföra en ladugårdsbyggnad enligt
bilagd ritning samt en mindre tillbyggnad å nuvarande boningshuset, hade byggnadskontoret i avgivet
yttrande tillstyrkt ansökningen, enär ifrågavarande byggnader torde kunna anses nödvändiga för jordens
brukande och således fylla bestämmelsen i privilegiibrevet.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remitterade handlingar
hemställa om bifall till ansökningen med villkor att en planskiss över byggnadernas läge bilägges
densamma.
§4.
Hamndirektionen hade under hand anhållit att få köpa 2 st. 10” breda och 14 meter långa läderremmar
till ett pris av respektive 35 och 20 kronor pr meter.
Sedan byggnadschefen upplyst att i elektricitetsverkets förråd finnes 3 st. läderremmar av förutnämnda
bredd och längd, för vilka elektricitetsverket numera ej har någon användning, beslutade nämnden att
erbjuda livsmedelsnämnden att köpa 2 av remmarna för användning till skoreparation m.m.
§5.
Sedan Kungl. Maj:t och Kronan anhållit att i händelse av mobilisering på dess bekostnad få elektrisk
belysning inledd i ett provisoriskt lazarett, förlag till byggnaden å tomten n:r 1 i kvarteret Örnen,
beslutade nämnden att med bifall härtill bemyndiga byggnadschefen att för elektricitetsverket avsluta
kontrakt ang. utförande av belysningsanläggning i fråga.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
Herm.Fernlund”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 november 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 9 oktober upplästes och justerades.
§2.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag å 61000 kronor för införande af värme-, vatten- och
afloppsledningar i Hamnförvaltningsbyggnaden föredrogs och lades till handlingarna.
§3.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag å 50000 kronor till inköp af torrfurutimmer föredrogs och
lades till handlingarna.
§4.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag å kr. 3377:50 till utförande af fyrbelysning i farleden förbi
Finnklipporna föredrogs och lades till handlingarna.
§5.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag å 5000 kronor till indragande af s.k. aga-belysning å
ångaren Balder samt vid färjläget å Bergnässidan föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
Sifferrevisorns anmärkningar mot 2:ra kvartalets räkenskaper föredrogs och beslöts öfverlämna
desamma till Drätselkontoret med Hamnmästarens däröfver afgifna förklaring.
§7.

Bränslekommissionen hade meddelat att det för H.D. utfärdade tillståndsbeviset att tillsvidare för
industriens drift m.m. använda vedbränsle komme att upphöra med november månads utgång och
beslöts öfverlämna skrifvelsen till Hamnmästaren.
§8.
Till Hamnmästaren remitterades
1:a Stadsfullmäktiges remiss å Vintersjöfartskommitténs skrifvelse angående anskaffande af isbrytare
2:a Stadsfullmäktiges remiss å L.P.Petterssons framställning att få köpa eller hyra strandremsan
nedanför Bergviken jämte strandrätt och nödiga bomplatser.
§9.
Till Hamndirektionen hade Stadsfullmäktige för yttrande remitterat en framställning från Luleå kol- och
materialaffär angående visst ägoutbyte med staden och beslöts att för utredning och yttrande i frågan
tillsätta en kommitte bestående af Herr Ordföranden, Herr Hjelm och Hamnmästaren.
§10.
Drätselkontoret hade till Hamndirektionen öfverlämnat vissa handlingar rörande lån, som staden
upptagit för hamnens räkning, detta i anledning däraf att hamnens kassaväsen genom Stadsfullmäktiges
beslut skulle skiljas från stadens kassaväsen i öfvrigt, och beslöts lägga desamma till handlingarna.
§11.
Hamnmästaren meddelade att af det torrfurutimmer som Th.Åkerström i Kalix åtagit sig att leverera,
icke mer än 1/3 vore att förvänta hit i höst. Då detta skulle äfventyra den planerade kajbyggnadens
påbörjande i vinter och dessutom sannolikt förorsaka arbetslöshet bland stadens arbetare hade
Hamnmästaren, som under hand inhämtat, att resterande behof af torrfurutimmer kunde inköpas här i
staden, hemställt att så finge ske.
I anledning häraf beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Hamnmästasren att här i staden uppköpa den
ytterligare kvantitet torrfurutimmer som kunde anses behöflig i den mån härför anvisadt anslag försloge.
§12.
I anledning af härom uppkommen fråga hade Byggmästaren C.A.Flemström erbjudit sig att förlänga
piskbalkongerna å den under uppförande varande Hamnförvaltningsbyggnaden så att desamma komme
att sträcka sig utanför de såsom sängkammare afsedda rummen till ett sammanlagt pris af 1125 kronor,
men beslöt Hamndirektionen då en sådan förändring hvarken syntes påkallad eller ändamålsenlig, att
icke reflektera å den föreslagna förändringen.
§13.
En framställning från hamnarbetaren Carl Fridolf Nordings änka om understöd remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§14.
Baningenjören vid 24:de bansektionen hade förfråga sig huru Hamndirektionen skulle ställa sig till ett
förslag från Statens järnvägar att öfvertaga dess bojar i södra hamnen och ansvara för dem, och
remitterades detta ärende till Hamnmästaren för yttrande.
§15.
Föredrogs och godkändes Drätselkammarens förslag till kontrakt med H.D. angående arrenderinga f
vissa områden i kvarteren Beckasinen, Ankan och Hägern.
§16.
Hamnmästaren hade anmält, hurusom glacinmurarne i Tjufholmssundet genom det med höststormarne
förenade höga vattenståndet lidit betydande skador och uppdrogs åt Hamnmästaren att verkställa
utredning om erforderliga reparationers utförande samt att inkomma med kostnadsförslag därå.
§17.

Hamnmästarens kassarapport för oktober månad föredrogs och godkändes.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 27/11 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 november 1917.
Närvarande: Herrar Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell, Nilsson och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 12 innevarande november.
§2.
Enär de otillfredsställande eldstäderna och det knappa utrymmet gör det möjligt att under kommande
vinter inhysa soppkokningsanstalten i nuvarande lokal i saluhallen, hade Luleå stads livsmedelsnämnd
i skrivelse till stadsfullmäktige hemställt att fullmäktige ville av tillgängliga medel anvisa erforderligt
belopp till uppförande av lokaler för anstalten i fråga.
Sedan drätselkammaren under hand erhållit del av ritningen till den föreslagna byggnaden, som är
avsedd att uppföras å stadens förrådsplats i kvarteret Pelikan, jämte uppgift att densamma enligt
infordrade anbud skulle draga en kostnad av 7000 kronor, beslutade nämnden, som ansåg att större
bekvämlighet borde beredas den besökande allmänheten, särskilt så, att köbildning ute i kölden kunde
undvikas, samt att utgångsdörren med vindfång måtte flyttas till en mera lämplig plats och att den
föreslagna sågspånsfyllningen borde utbytas mot torvmull, att föreslå stadsfullmäktige att bemyndiga
livsmedelsnämnden att för en kostnad av högst 8000 kronor med tillgängliga medel uppföra byggnaden
i huvudsaklig överensstämmelse med bilagd ritning, dock med de ändringar, som betingas av nämndens
ovan gjorda uttalanden.
Nämnden beslutade vidare att meddela stadsfullmäktige att byggnaden i fråga, när den ej längre är
erforderlig för sitt ändamål, kan övertagas av staden för användning till t.ex. snickeri- och
mätarejusteringsverkstad, för vilken senare staden f.n. hyr lokal.
§3.
Elektriska Aktiebolaget Fram hade med anledning av från drätselkammaren för undertecknande erhållen
instruktion för elektricitetsverkets entreprenörer i skrivelse till kammaren anhållit att i instruktionen i
fråga intagen föreskrift att, därest ’beställaren anser, att entreprenören fordrar för hög betalning, han må
därom göra anmälan hos elektricitetsverket; och är entreprenören härmed skyldig att åtnöjas med av
elektricitetsverket gjord värdering’ måtte ändras så tillvida, att möjlighet finnes för entreprenören att
hos annan myndighet överklaga elektricitetsverkets beslut.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande.
§4.
Med anledning av att drätselkammaren till byggnadskontoret återremitterat byggmästaren J.Johanssons
hos kammaren gjorda framställning om att erhålla ett tillägg till sin entreprenad å innanfönster i övre
delen av försäljningshallen i saluhallsbyggnaden med ett belopp av 220 kronor, hade nu kontoret
inkommit med följande förnyade yttrande:

De av herr Johansson i skrivelsen omnämnda småfönstren i övre delen av försäljningshallen äro till
antalet 6 st., vardera om 3 st. bågar och torde dessa i maj månad kunnat utföras för en kostnad av 10:kronor pr båge eller 30:- kronor pr luft under det att de i arbetsbeskrivningen avsedda fönstren i
lanterninen, likaledes övre delen av försäljningshallen, äro till antalet 10 lufter och vid samma tid torde
kunnat utföras för en kostnad av 45:- kronor pr luft. Som arbetsbeskrivningen, i vilken står 10 lufter
innanfönster, icke kan avse de undre 6 fönstren avstyrkes fortfarande ansökan.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att avslå sökandens framställning.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 21 november 1917.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Wester, Olsson och byggnadschefen.
§81.
Protokollet för den 8 oktober 1917 föredrogs och justerades.
§82.
Hos byggnadsnämnden hade Luleå sparbank anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
inreda tvenne vindslägenheter i fastigheten n:r 6 i kvarteret Hackspetten.
Det antecknades, att ägaren av tomt n:r 7 i kvarteret Hackspetten, järnhandlanden A.Hedmark,
skriftligen medgivit sökanden rätt att hava fönster vettande mot nämnda tomt.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§83.
Hos byggnadsnämnden hade J.A.E.Bergbom och F.A.Bergström anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk uthusbyggnad å tomt n:r 267 i kvarteret Laken.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till ansökningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§84.
Hos byggnadsnämnden hade entreprenören J.Nygren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta inreda uthusbyggnaden å tomt n:r 2 i kvarteret Pelikan ävensom å samma tomt
uppföra en ny uthusbyggnad av spantervirke.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§85.
Föredrogs en skrivelse från Konungens Befallningshavande rörande utredning om införande av
interimistiska lindringar i gällande byggnadsbestämmelser under nu rådande bostadsnöd.
Efter föredragning härav ävensom av ett av byggnadskontoret upprättat förslag till lindringar i gällande
byggnadsbestämmelser beslutade nämnden uppskjuta ärendets behandling till ett kommande
sammanträde för att nämndens ledamöter skulle bliva i tillfälle att taga närmare del av nämnda förslag.
§86.

Företogs till behandling aktiebolaget Stockholms Handelsbanks i nämndens protokoll för den 8 oktober
1917, § 78, omförmälda ansökan om tillstånd att få insätta en dörr i fönsteröppningen i banklokalen i
stadshuset.
Det antecknades, att drätselkammaren förklarat sig icke hava något att erinra mot den nu föreliggande
ritningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§87.
Biföll byggnadsnämnden en av Luleå stads byggnadskontor gjord ansökan om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning uppföra en skorsten å stadens prestgård å tomt n:r 2 i kvarteret Ibis.
§88.
Hos byggnadsnämnden hade K.E.Wikholm anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning och
tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 136 i kvarteret Råttan.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl avstyrkt bifall till framställningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden med hänsyn till rådande bostadsnöd bifalla ansökningen
med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§89.
Hos byggnadsnämnden hade Luleå stads byggnadskontor anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk soppkokningsanstalt å tomt n:r 5 i kvarteret
Pelikan.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§90.
Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Olander & Paulson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta tillbygga magasinet å tomt n:r 3 i kvarteret Uttern.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att tillbyggnaden i sin
helhet uppföres till samma höjd som den hittillsvarande byggnaden och i stil med denna samt att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeradt
På nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 november 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell,
Brändström, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G.Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken
Svensson, Herrar Lindgren, Hanson, Palm, Edström, Axel Nilsson, D.Andersson, Sölvén, Hage,
Widlund, Forsgren, Fru Bohlin, Herrar Svensén, Lindquist, Hedman och J.A.Nilsson samt
Stadskamreraren. Som frånvarande antecknades Herr Schultz, vilken ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar Herr rådmannen P.Sandström sammanträdet.
l.
Utsagos Fru Bohlin och Herr Svensén att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 27 innevarande
november kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.

§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 25 nästlidne oktober förda protokoll.
§3.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för dess yttrande överlämnat en framställning från N. A.
Sandberg m. fl. om anläggande av en brygga i närheten av järn vägs verkstaden i Notviken.
I infordrat yttrande hade Hamnmästaren hemställt, att då under sistlidne vår genom hamnens försorg en
brygga anlagts vid den starkast trafikerade delen av Mjölkudden, varjämte ytterligare en brygga å annan
plats därstädes ställts i utsikt, och då kommunikationerna för dem, som bo i närheten av
Notviksverkstaden, redan nu vore jämförelsevis bekväma, framställningen f. n. icke måtte vinna bifall.
Hamndirektionen hade därefter beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att Stadsfullmäktige måtte
bemyndiga Hamndirektionen att å lämplig tid låta anlägga en brygga å därför lämplig plats i närheten
av Notviksverkstaden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Hamndirektionens förslag.
§4.
Vid behandling av en från v. konsuln G. Groth inkommen skrivelse med anhållan om entledigande från
uppdraget att vara ledamot av Lönenämnden hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige
ville med godkännande av avsägelsen utse snickaren B. A. Hellsten till ledamot av nämnden i hans
ställe.
I samband härmed hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, dels att
Lönenämndens mandat skall gälla endast ett år i sänder, dels att två suppleanter i nämnden skola utses
fr. o. m. år 1918.
Vid detta ärendes föredragning beslöto Stadsfullmäktige att med godkännande av avsägelsen till
ledamot i Lönenämnden utse målaren O. Olsson samt att i övrigt bifalla Beredningsnämndens förslag.
§5.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Pensionsnämndens ordförande J. Vleugel anhållit, att i
likhet med de trenne senaste åren även under innevarande år ett anslag å 500 kronor måtte ställas till
hans disposition utan redovisningsskyldighet för utgörande av de med detta uppdrag förenade kostnader
såsom skrivmaterialier, skrivarehjälp, annonsering m. m.
Under erinran att i årets stat finnes upptaget ett belopp av 500 kronor för ändamålet, hade
Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bifalla ifrågavarande framställning.
Stadsfullmäktige beslöto att bifalla Beredningsnämndens förslag.
§6.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat en från kronokassören L. Westerlund inkommen
skrivelse, vari hon på anförda skäl hemställt om beviljande av ett bidrag å 600 kronor för avlönande av
ett fast anställt skrivbiträde, och hade Magistraten på de av sökanden anförda skäl tillstyrkt, att
Stadsfullmäktige ville bevilja ett årligt anslag av 600 kronor att tills vidare utgå för avlönande av ett fast
anställt skrivbiträde å kronokassörens kontor.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för
år 1918 bevilja det begärda anslaget å 600 kronor att anskaffas genom uttaxering samt tillika hos
Magistraten anhålla om utredning rörande stadens skyldighet att avlöna kronokassör och erforderliga
biträden åt denna.
§7.
Uti avgivet yttrande över en av Frälsningsarméns slumstation i Luleå hos Stadsfullmäktige gjord
framställning om ett anslag för år 1918 av 500 kronor hade Fattigvårdsstyrelsen tillstyrkt bifall till
framställningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja
slumstationen det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering.

§8.
Stadsfullmäktige hade till Lönenämnden remitterat dels en av stadens befattningshavare gjord
hemställan, att Fullmäktige ville bevilja skälig förhöjning av till dem utgående löner, dels en
framställning från Hamndirektionen, att hamnens befattningshavare måtte utöver till dem nu utgående
dyrtidstillägg komma i åtnjutande av ytterligare dylikt tillägg med 25 % på vederbörandes enligt stat
utgående avlöning.
Därjämte hade till Lönenämnden inkommit en av Luleå stads kommunala tjänstemän vid offentligt möte
beslutad framställning, att alla såväl högre som lägre tjänstemän måtte inrangeras i lönegrupper och att
enhetliga instruktioner och bestämmelser måtte upprättas för dessa samt att i samband härmed en i
förhållande till rådande dyrtid genomgående omreglering av de kommunala tjänstemännens löner måtte
företagas.
Vid ärendets behandling i Lönenämnden hade Nämnden till en början beslutit göra det uttalande, att
enligt dess åsikt den av befattningshavarne påyrkade reglering av deras löner icke borde leda till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd, förr än mera stadgade förhållanden inträtt. Lönenämnden, som likväl funnit
de gjorda framställningarne fullt befogade, ansåge sig i stället i avbidan å inträdet av fastare och mera
överskådliga förhållanden böra föreslå Stadsfullmäktige att medelst ett dyrtidstillägg, till beloppet
grundat på Kungl. Socialstyrelsens utredningar rörande stegringen på icke blott livsmedelspriserna utan
på samtliga levnadskostnader, hålla befattningshavarne i möjligaste mån skadeslösa mot den allt
hårdhäntare dyrtiden.
Lönenämnden hade på grund härav hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bevilja stadens
befattningshavare dyrtids- och familjetillägg samt stadens arbetare familjeunderstöd i enlighet med
nedanstående förslag; och skulle enligt detta förslag i enlighet med verkställda utredningar i dyrtids- och
familjetillägg för år 1918 åtgå ett belopp av förslagsvis 32,265 kronor 77 öre och i familjeunderstöd
10,261 kronor.
Förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare och familjeunderstöd till arbetare.
Den ordinarie befattningshavare, som varit i stadens tjänst under år 1917 och fortfarande under år 1918
är i dess tjänst samt icke under år 1917 uppburit inkomster till högre belopp än 9,000 kronor, erhåller
dyrtids- och familjetillägg för år 1918 enligt följande grunder:
dyrtidstillägg utgår med 25 % å avlöningen inkl. å befattningen utgående sportler, dock minst ett belopp
av 450 kronor för varje befattningshavare;
familjetillägg utgår med för hustru eller den, som i hustruns ställe utför hennes husliga gärning, 9 kronor
pr månad;
för barn under 15 år 4 kronor pr månad;
för annan familjemedlem, som är oförmögen att själv försörja sig, likaledes 4 kronor;
dyrtids- och familjetillägg får tillhopa ej överstiga 800 kronor.
För extra ordinarie befattningshavare med månadslön gäller samma bestämmelser som beträffande de
ordinarie befattningshavarne med den ändring dock, att för dessa gäller icke bestämmelsen om att
dyrtidstillägget skall utgöras av minst 450 kronor.
För arbetsförmän och arbetare, som varit sysselsatta i stadens arbete minst 6 månader under år 1917,
utgår ett familjeunderstöd till samma belopp, som här ovan bestämts för stadens ordinarie och extra
ordinarie befattningshavare.
I övrigt gälla följande undantagsbestämmelser:
1) För ordinarie befattningshavare, som åtnjuter fri bostad, fritt bränsle och fritt lyse nedsättes eljest
utgående dyrtids- och familjetilllägg i förhållande till bostadens storlek med följande belopp:
lägenhet om l rum och kök ………………………... 100 kronor
”
” 2 ” ” ” ………………………... 150 ”
”
” 3 ” ” ” ………………………… 200 ”
”
” 5 ” ” ” …………………………. 300 ”
2) Ordinarie befattningshavare, som åtnjuter fri bostad med värme och belysning jämte fri kost och tvätt,
erhåller ett dyrtidstillägg av 200 kronor i ett för allt;
3) Ordinarie brandmanskapet, som åtnjuter förutom logementsbostad fri kost, uniform, tvätt, bad etc.
samt fria utskylder, erhåller var och en ett dyrtidstillägg av 100 kronor i ett för allt;

4) Stadssjuksköterska, stadsbarnmorska, skorstensfejarmästare och stadsträdgårdsmästare, som erhålla
sina huvudsakliga inkomster medelst enskild praktik, samt kronojägaren, som delvis avlönas av staten,
erhålla ett dyrtidstillägg av 20 % å den till dem från staden utgående avlöningen i ett för allt;
5) Borgerlig rådman, sekreterare hos Stadsfullmäktige, hamndirektionen och lönenämnden, baderska
vid folkskola, vaktmästare vid Karlsviks, Mjölkuddens och Notvikens skolor, vaktmästaren vid
saluhallen samt städerskor erhålla icke dyrtidstillägg eller familjetillägg, då deras befattningar hos
staden äro rena bisysslor;
6) Borgmästaren A. E. Fagerlin, siffergranskaren W. Sahlin och föreståndaren vid köttbesiktningsbyrån
F. Rosengren erhålla icke dyrtids- eller familjetillägg av följande skäl, nämligen att lönenämnden hos
stadsfullmäktige tillstyrkt en av borgmästaren Fagerlin gjord framställning om erhållande av ett
personligt lönetillägg av 3,000 kronor att utgå retroaktivt f. o. m. år 1917, att siffergranskaren Sahlin
nyligen erhållit en löneförhöjning med 200 kronor f. o. m. år 1917 samt att lönenämnden med anledning
av, att föreståndaren för köttbesiktningsbyrån hos stadsfullmäktige begärt dyrtidstillägg för år 1917,
föreslagit stadsfullmäktige att han måtte i stället för dyrtidstillägg erhålla sitt arvode som föreståndare
för förenämnda byrå höjt] till 1,000 kronor pr år;
7) Makar, som båda äro befattningshavare i stadens tjänst, åtnjuta tillhopa icke högre dyrtids- och
familjetillägg än 800 kronor;
8) De ordinarie och extra befattningshavare, som icke varit i stadens tjänst under hela året, uppbära
dyrtids- och familjetillägg med reducering av dyrtidstillägget i förhållande till anställningstiden.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja
stadens befattningshavare och arbetare dyrtidstillägg för år 1917 och familjeunderstöd för år 1918 i
enlighet med här ovan intagna förslag med följande tillägg att intagas som moment 9) ’Beträffande
sportlerna gäller, att dessa beräknas till de belopp, varmed de äro upptagna i Lönenämndens
kostnadsberäkning’.
Vidare hade Beredningsnämnden föreslagit, att dyrtidstilläggen skola utbetalas på en gång i början av
januari månad 1918 samt familjeunderstöden månadsvis i förskott under år 1918 samt att härför
erforderliga medel skola uttaxeras.
När detta ärende företogs till behandling hos Stadsfullmäktige, föredrogos först tvenne till
Stadsfullmäktige inkomna skrivelser, den ena från en del stadens ordinarie befattningshavare, den andra
från stadens arbetare, vari de hemställt om vissa ändringar i Lönenämndens förslag.
Med anledning härav beslöto Stadsfullmäktige att uppskjuta avgörandet av ärendet samt att uppdraga åt
en särskild delegation att söka utjämna de skiljaktigheter, som förefunnos mellan Lönenämndens förslag
och befattningshavarnes framställda anspråk, samt att till Stadsfullmäktige inkomma med vidare förslag
i ärendet. Angående delegationens sammansättning beslöto Stadsfullmäktige, att den skall bestå av fem
personer, varav Stadsfullmäktige och befattningshavarne utse två vardera samt dessa fyra den femte,
som tillika skall vara ordförande; därest de ej kunna enas om valet, äger Magistratens ordförande att
antingen själv inträda som ledamot och ordförande eller ock utse sådan.
På förslag av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige vidare att till ledamöter i delegationen utse
Herrar Hage och Schultz samt bemyndiga delegationen att i fall av behov dels anställa särskild
sekreterare, dels ock inkalla Stadskamreraren för upplysningars lämnande. Därjämte beslöto
Stadsfullmäktige att hos Magistraten anhålla, att Magistraten ville om dessa beslut lämna meddelande
till stadens befattningshavare samt kalla delegationen till konstituerande sammanträde.
§9.
Stadsfullmäktige hade med anledning av framställningar dels från Fattigvårdsstyrelsen rörande viss
retroaktiv lönetursberäkning för fattig-vårdstillsyningsmannen, dels från Hamndirektionen rörande
uppförande av reservbefälhavaren å ångfärjan å ordinarie stat och rörande uppflyttning av befälhavaren
å bogserångaren och ångfärjan ävensom muddermästaren i lönegrupp II anmodat Lönenämnden att
verkställa en granskning av gällande lönegruppering för befattningshavare och in-komma med förslag
till de ändringar och tillägg, som kunde anses erforderliga.
Till fullgörande av detta uppdrag hade Lönenämnden inkommit med följande förslag:
att befattningarne som tillsyningsman vid fattigvården och rörnätsförman vid vatten- och
avloppsledningsverket flyttas från lönegrupp II till lönegrupp I;

att befattningarne som befälhavare å bogserångaren, befälhavare å ångfärjan, muddermästare och
mätarejusterare flyttas från lönegrupp III till lönegrupp II;
att befattningen som reservbefälhavare å ångfärjan måtte anställas å ordinarie stat och tillföras lönegrupp
III.
Lönenämnden hade vidare föreslagit:
att förenämnda förflyttningar till annan lönegrupp måtte med bibehållande av f. n. bestämd
tjänsteårsberäkning för resp. befattningshavare ske fr. o. m. den l januari 1918, från vilken tid de nya
löneförmånerna få av innehavarne av resp. befattningar tillgodonjutas;
att nuvarande innehavaren av befattningen som reservbefälhavare å ångfärjan J. Landström måtte erhålla
ordinarie anställning fr. o. m. år 1918 med tjänsteårsberäkning fr. o. m. samma år.
Beträffande kostnaderna för denna omgruppering komma förenämnda befattningshavare att för år 1918
erhålla följande ökning av sina löneförmåner:
fattigvårdstillsyningsmannen N. Boman
300: —
rörnätsförmannen V. A. Göransson
400: —
mätarejusteraren B. Gustafsson
300: —
befälhavaren å bogserångaren E. A. Sundström
300: —
muddermästaren N. F. Åström
300: —
Summa kr. 1,600: —
Någon ökning i löneförmåner för befälhavaren å ångfärjan, E. Sjölander, inträder icke förr än år 1920,
då hans arvode ökas med 150 kronor (se Stadsfullmäktiges beslut den 3 juni 1912 § 9).
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad Lönenämnden sålunda föreslagit, med den ändring att reservbefälhavaren å ångfärjan J.
Landström får räkna ordinarie anställning och tjänsteår fr. o. m. den l januari 1917.
§ 10.
Uti avgivet yttrande över en av föreståndaren för köttbesiktningsbyrån F. Rosengren hos
Stadsfullmäktige gjord framställning att i likhet med stadens övriga befattningshavare komma i
åtnjutande av dyrtidstillägg för år 1917 hade Lönenämnden hemställt, att i stället för det begärda
dyrtidstillägget måtte åt sökanden beviljas ett årligt lönetillskott å 200 kronor från och med år 1918,
varigenom sökanden komme att i arvode för förenämnda befattning åtnjuta 1,000 kronor.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Lönenämndens förslag.
§11.
I skrivelse till Stadsfullmäktige hade borgmästaren A. E. Fagerlin anhållit dels om en löneförhöjning å
3,000 kronor pr år att utgå från och med år 1917 tills vidare och intill dess en omreglering av
rådstuvurättens och magistratens löneförhållanden kunde komma att ske, dels att bostadslägenhet i den
under uppförande varande hamnbyggnaden vid södra hamnen måtte åt honom upplåtas mot av
Stadsfullmäktige bestämt hyresbelopp, dels ock att han måtte komma i åtnjutande av sex veckors
semester.
Magistraten hade i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till Borgmästarens framställning om beviljande av
det begärda personliga lönetillägget samt tillika hemställt om beviljande av årligt anslag av 750 kronor
att utgå fr. o. m. år 1918 för avlönande av vikarie under semesterledighet för Borgmästaren under en
och en halv månad och för Magistratssekreteraren under en månad.
Uti avgivet yttrande hade Lönenämnden förordat bifall till borgmästaren Fagerlins begäran om
erhållande av ett personligt lönetillägg å 3,000 kronor årligen att utgå fr. o. m. år 1917 tills vidare och
intill ovan angiven tidpunkt, varjämte nämnden beträffande framställningen om semester ävensom om
det av Magistraten begärda semesterarvodet i så måtto tillstyrkt ansökningen, att borgmästaren och
magistratssekreteraren måtte tillerkännas rätt till en månads semester ärligen vardera, för vilken
semester anslås ett vikariearvode av 600 kronor årligen.
Slutligen hade Hamndirektionen i fråga om den begärda upplåtelsen åt Borgmästaren av bostadslägenhet
i den under uppförande varande hamnförvaltningsbyggnaden uti avgivet yttrande förklarat, att
Direktionen vore villig att ställa en av de större lägenheterna i nämnda byggnad till Stadsfullmäktiges
förfogande, intill dess Hamndirektionen för egen del kunde bliva i behov av densamma, dock att

Hamndirektionen förbehölle sig att för densamma liksom för övriga lägenheter i byggnaden föreslå
hyresbeloppen samt att uppbära den hyra, som för densamma kunde bliva bestämd.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla Lönenämndens förslag om
beviljande åt borgmästare Fagerlin av ett personligt lönetillägg av 3,000 kronor pr år samt om anvisande
av ett anslag å 600 kronor årligen till arvode åt semestervikarier för Borgmästaren och
Magistratssekreteraren.
Detta beslut hade fattats efter votering med 4 röster mot 4 och ordförandens utslagsröst. Minoriteten
röstade för en av herr Falk i Lönenämnden avgiven reservation om bestämmande av Borgmästarens
lönetillägg till 2,000 kronor på år.
Vidare hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta att åt Borgmästaren f. o.
m. den l oktober 1918 upplåta en av de större bostadslägenheterna i hamnförvaltningsbyggnaden emot
den hyra, som sedermera kan komma att av Stadsfullmäktige bestämmas.
Vid behandling av detta ärende och efter föredragning av en till Stadsfullmäktige nu inkommen skrivelse
från Hamndirektionen med anmälan att ansökningar om upplåtelse av lägenhet i hamnbyggnaden
inkommit jämväl från Stadsingenjören, tullförvaltaren J. Vleugel och Luossavaara-Kiirunavaara
aktiebolag, beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslagbeträffande personligt
lönetillägg åt borgmästare Fagerlin och anslag till arvode åt semestervikarier för Borgmästaren och
Magistratssekreteraren, men att till Beredningsnämnden återremittera frågan om upplåtande av lägenhet
åt Borgmästaren i hamnbyggnaden.
Detta beslut, i vad det avsåg lönetillägg åt Borgmästaren, fattades efter votering med 17 röster mot 12,
vilka senare röstade för lönetilläggets bestämmande till 2,000 kronor pr år.
§ 12.
Med anledning av en från statens industrikommission till Drätselkammaren inkommen skrivelse rörande
utbetalningen av det utav kommissionen i utsikt ställda statsbidraget å 43,000 kronor till det av staden
uppförda bostadshuset hade Drätselkammaren anhållit om bemyndigande att få för stadens räkning dels
utfärda sådan ansvarsförbindelse, att staden ansvarar för att avkastningen av byggnaden under minst 10
år från det, varunder densamma tages i bruk, ej får överstiga 7 % å byggnadskostnaden efter avdrag dels
av statsbidraget 43,000 kronor dels av ett belopp motsvarande halva detta bidrag 21,500 kronor eller
64,500 kronor, dels ock underteckna förbindelse, att staden ansvarar för att statsbidraget kommer att till
byggnadsföretagare utanordnas endast i mån av understött företags fortskridande ävensom att bidraget
återbäres i den mån detsamma icke efter fastställda grunder kommit till användning.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§13.
Sedan Konungens Befallningshavande till Drätselkammaren överlämnat bestyrkt avskrift av Kungl.
Maj:ts brev den 12 oktober 1917, vari Luleå stad medgives rätt att till bestridande av kostnaden för
uppförande av en bostadsbyggnad ur pensionsförsäkringsfonden upptaga ett lån å 110,000 kronor att
amorteras på 40 år, hade Drätselkammaren på anmodan av Pensionsstyrelsen anhållit om
Stadsfullmäktiges bemyndigande för Drätselkammarens ordförande att å stadens vägnar underskriva
skuldebrevet samt uttaga och kvittera lånet.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§14.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 23 nästlidne augusti beslutit att för en beräknad kostnad av
400 kronor låta till tomt N:o 3 i kvarteret Hästen utföra en provisorisk vattenledning med anslutning till
byggnaden såsom väggutkastare.
Sedan emellertid även bredvidliggande tomt N:o 4 börjat att bebyggas, hade Byggnadskontoret
föreslagit, att Drätselkammaren ville hos Stadsfullmäktige begära ett anslag dels för framdragande av
en permanent avloppsledning från nuvarande ledning i Hermelinsgatan, vilken ledning f. n. slutar i
gränslinien mellan tomterna N:o l och 2 i kvarteret Renen, till nedstigningsbrunnen i gatukorset mellan
Hermelins- och Parkgatan och sedan från denna brunn till gränslinien mellan tomt N:o 3 och 4 i kvarteret
Hästen, dels för framdragande av en provisorisk vattenledning från samma utgångspunkt som
beträffande avloppsledningen till förenämnda nedstigningsbrunn i gatukorset mellan Hermelins- och

Parkgatan och en permanent 6" vattenledning från denna punkt till tomt N:o 4 i kvarteret Hästen, alltför
en beräknad kostnad av 2,000 kronor.
Efter anteckning att den provisoriska vattenledning, till vilkens utförande Stadsfullmäktige den 23
augusti anvisat 400 kronor, bortfaller i och med detta Byggnadskontorets nya förslag hade
Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa om anvisande av ett anslag å ytterligare 1,600
kronor till utförande av nu föreslagna anläggning.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för
angivna ändamål bevilja ett anslag av 2,000 kronor, varav 1,808 kronor anskaffas genom upplåning
och 192 kronor, motsvarande kostnaden för den provisoriska vattenledningen, uttaxeras. Detta beslut
var enhälligt.
§15.
Särskilda kommitterade för Gäddviks byamän hade hos Drätselkammaren anhållit att för anläggande av
dels en högspänningsledning av 5,000 volt, dels en lågspänningsledning av 220 volt enligt bilagd
provisorisk karta Kammaren ville snarast möjligt besluta, under vilka villkor byamännen kunde erhålla
tillstånd att med ledningarne gå över stadens mark å Nordantillheden.
Sedan av skrivelsen vidare inhämtats, att bredden för högspänningsledningen skulle bliva 2x6 meter,
varvid på vägen, som linjen följer, faller 4 å 5 meter, samt att bredden för lågspänningsledningen skulle
bliva 2x3 meter, hade Drätselkammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
framställningen på följande villkor:
att staden erhåller ersättning för de träd, som skola fällas, enligt värdering av jägmästaren i Bodens revir;
att staden erhåller ersättning för skogstillväxten likaledes efter värdering av jägmästaren;
att sökandena själva bekosta borttagning, ändring eller flyttning av ledningarne, därest staden så
påfordrar;
att sökandena icke utan stadens tillstånd i varje fall äga rätt att distribuera ström inom stadens område.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag.
§16.
Sedan Luleå Renhållningsaktiebolag meddelat, att bolaget antagit stadens anbud till inköp av all bolaget
tillhörig fast och lös egendom för av staden erbjuden köpeskilling av 40,000 kronor, hade
Drätselkammaren, fullföljande sin avsikt att snarast möjligt till Stadsfullmäktige inkomma med förslag
till bildande av ett aktiebolag med stadens fastighetsägare som meddelägare, överlämnat avskrift av
förslag till stiftelseurkund med hemställan, att Stadsfullmäktige ville, sedan det numera visat sig, att
anslutningen till bildande av ett kommunalt renhållningsbolag från fastighetsägarnes sida är god, med
godkännande av stiftelseurkunden besluta att bemyndiga Drätselkammaren att teckna 400 aktier i
bolaget mot likvid av den fastighet och de inventarier, som Luleå stad genom köp förvärvat av Luleå
Renhållningsaktiebolag.
På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige enhälligt att bifalla detta
Drätselkammarens förslag.
§17.
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige med anhållan om godkännande överlämnat följande förslag
till ägoutbyte med Anna M. Bergboms sterbhus i och för reglering av Sandviksgatan och tomt n:o 4 i
kv. Laken:
Staden erhåller av sterbhuset den del av västra delen av fastigheten n:o 267, som faller inom
Sandviksgatan, i vidd innehållande 51 kv.-meter eller 578 kv.-fot, med villkor att den å delen stående
fastigheten får kvarstå, till dess den brinner upp eller av annan anledning kommer bort.
Sterbhuset erhåller av staden den del av utfyllningen nedom dess del av fastigheten n:o 267, som faller
inom tomterna n:ris 3 och 4 i kvarteret Laken, i vidd innehållande 66,25 kv.-meter eller 722 kv.-fot,
vilken del genast får tillträdas, mot villkor att sterbhuset till staden erlägger en mellanavgift för de 174
kv.-fot, det erhåller utöver de, det lämnar, beräknad efter dubbla zonvärdet eller 60 öre pr kv.-fot., d. v.
s. kr. 104: 40.

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
godkänna det föreslagna ägoutbytet med föreskrift tillika, att inflytande medel skola läggas till
fastighetsfonden.
Detta beslut fattades enhälligt.
§18.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat Emelia Nordströms framställning om tillstånd
att å vretan n:ris 801-802 å Mjölkudden få uppföra en ladugårdsbyggnad enligt bilagd ritning samt en
mindre tillbyggnad å nuvarande boningshuset, hade Byggnadskontoret uti avgivet yttrande, enär
ifrågavarande byggnader torde kunna anses nödvändiga för jordbruket och således fylla bestämmelserna
i privilegiebrevet, tillstyrkt ansökningen, varefter Drätselkammaren hemställt om bifall till ansökningen
med villkor att en planskiss över byggnadernas läge bilägges densamma.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag.
§19.
Uti avgivet yttrande över en av Centralförbundet för nykterhetsundervisning hos Stadsfullmäktige gjord
framställning om ett anslag å 300 kronor såsom bidrag till anordnande av en populärvetenskaplig
nykterhetskurs i Luleå den 4-8 november innevarande år hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till
framställningen.
Vid behandling av ärendet beviljade Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden det begärda
anslaget 300 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§20.
Enär det knappa utrymmet och de otillfredställande eldstäderna gör det omöjligt att under kommande
vinter inhysa soppkokningsanstalten i nuvarande lokal i saluhallen, hade Livsmedelsnämnden i skrivelse
till Stadsfullmäktige hemställt, att Fullmäktige ville av tillgängliga medel anvisa erforderligt belopp till
uppförande av lokaler för anstalten i fråga.
Sedan Drätselkammaren under hand erhållit del av ritningen till den föreslagna byggnaden, som är
avsedd att uppföras å stadens förrådsplats i kvarteret Pelikan, jämte uppgift att densamma enligt
infordrat anbud skulle draga en kostnad av 7,000 kronor, hade Drätselkammaren, som ansåg alt större
bekvämlighet borde beredas den besökande allmänheten, särskilt så, att köbildning ute i kölden kunde
undvikas, samt att utgångsdörren med vindfång borde flyttas till en mera lämplig plats och att den
föreslagna sågspånsfyllningen borde utbytas mot torvmull, beslutit föreslå Stadsfullmäktige att
bemyndiga Livsmedelsnämnden att för en kostnad av högst 8,000 kronor med tillgängliga medel uppföra
byggnaden i huvudsaklig överensstämmelse med bilagd ritning, dock med de ändringar, som betingas
av Drätselkammarens ovan gjorda uttalanden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§21.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Styrelsens för Tekniska skolan anmälan, att dess mandat utgår med år 1917;
2:o) Apotekaren J. Fr. Grafströms avsägelse av uppdrag som ledamot av Hälsovårdsnämnden;
3:o) En framställning från en del stadens befattningshavare om rätt för dessa att utse två ledamöter av
Lönenämnden.
§22.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Biskopen O. Bergqvists och Domkapitlets i Luleå underdåniga framställning angående uppförande
av ett biskops- och domkapitelshus i Luleå;
2:o) Domkapitlets förfrågan, om staden må vara villig att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och
domkapitelshus;
3:o) Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 september 1917 angående åläggande för staden att gottgöra
hamnkassan vissa räntemedel;
4:o) Rektor A. Falks begäran om förhöjd hyresersättning;

5:o) F. W. Wallins begäran om avkortning av kommunalutskylder.
§23.
Till Lönenämnden remitterades f. skogvaktare C. F. Johanssons begäran om förhöjd pension.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Oscar Svensén,
Elin Bohlin.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 27 nov. 1917.
Närvarande herrar: Burström, Nordlander, Hjelm, Nordin ävensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 13 ds.
§2.
Sedan baningenjören Ludvig Hjelm upprättat förslag till kajspår vid planerade utvidgningar av kajerna
vid södra hamnen, beslutade Direktionen att hos Distriktsförvaltningen i Luleå efterhöra huruvida
nämnda föreslagna kajspår kunna lämpligen av statens järnvägar trafikeras.
§3.
Hamnmästaren hade till sammanträdet inkommit med begärt yttrande över Stadsfullmäktiges remiss
angående Vintersjöfartskommitténs för Norrland förslag till stadens deltagande i anskaffandet av en
havsisbrytare för Norrlandskusten.
Efter föredragning härav beslutade Direktionen att, med gillande av däri framställda synpunkter, upptaga
yttrandet såsom eget och skulle detsamma, jämte remisshandlingarne, i form av skrivelse tillställas
Stadsfullmäktige.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§4.
Till Hamndirektionen återremitterades L.P.Petterssons i Jockmock begäran att få köpa eller hyra ett
område nedanför Bergviken.
§5.
Beslutades att från Aktiebolaget Luleå Kol- & Mat.affär till ett pris av 55 öre pr kbf. Inköpa ett parti
torrfurutimmer, omkring 1372 stockar, vardera innehållande i medeltal 21 kbf.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§6.
Utanordnades tvenne räkningar å timmer.
Som ovan.
Efter uppdrag:
Karl Hj.Falkland
Justerat den 11/12 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 29 november 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 12 innevarande november.
§2.
Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren lämnat redogörelse frö den försöksindrivning av
pensionsförsäkringsavgifter, som drätselkammaren i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 13
augusti 1916, § 12, beslutat att igångsätta beträffande 1916 års grundavgifter, av vilken redogörelse bl.a.
framgick att av de tvenne inkasserare, som anställts för indrivning, inkasserats tillhopa 855 kronor
motsvarande 285 st. pensionsavgifter; och hade stadskamreraren dels på grund av det klena resultatet av
indrivningen dels ock på grund av omöjligheten att utöva sådan kontroll över indrivningen, att de
avgifter, som indrivas, verkligen komma staden tillgodo, hemställt att försöket icke måtte upprepas.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att bifalla, vad stadskamreraren föreslagit.
§3.
Genomgicks och godkändes av livsmedelsnämnden inlämnat förslag till utgifts- och inkomststat dels
för månaderna november och december innevarande år dels för år 1918.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av vagn- och stallkarlen B.Hellis hos
fullmäktige gjord framställning om avskrivning av honom påförda, men oguldna kommunalutskylder
för år 1915.
Sedan stadsfogden i infordrat yttrande med meddelande att sökanden ej finnes upptagen i 1915 års
restlängd, varemot han i 1914 års restlängd är upptagen såsom resterande för 39 kronor 20 öre och fattig,
uttalat, att någon särskild anledning icke syntes föreligga till att bifalla sökandens framställning,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med återställande till stadsfullmäktige av den
remitterade handlingen hemställa, att ärendet icke måtte vidare åtgärd föranleda.
§5.
Sedan ledamoten herr Lindqvist anhållit att på grund av bristande tid bliva befriad från uppdraget att för
drätselkammarens räkning närvara vid inventering av livsmedelsnämndens lager, beslutade nämnden
med bifall härtill att i hans ställe utse ledamoten Herr K.A.Nordin.
§6.
Beslutade drätselkammaren att bemyndiga e.o. hovrättnotarien A.Bexell eller den, han i sitt ställe
förordnar, att å drätselkammarens vägnar hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär över Norrbottens läns
prövningsnämnds beslut i fråga om Luossavaara – Kiirunavaara Aktiebolags, Bergverksaktiebolaget
Frejas, handlanden I.W.Thurfjells och handlanden C.L.Thurfjells taxering till inkomstbevillning för år
1917; och skulle utdrag av detta protokoll därvid tjäna Bexell såsom fullmakt.
Protokollet förklarades vad detta ärende beträffar omedelbart justerat.
§7.
Sedan entreprenören J.Nygren i Luleå i besvär till Norrbottens läns prövningsnämnd för år 1915 yrkat
upphävande av den honom i Nederluleå socken påförda taxering till bevillning för 1200 kronors inkomst
av rörelse, beslöt prövningsnämnden att, då klaganden i nämnda socken bedrivit rörelse, vars behållna
inkomst icke kunde uppskattas till lägre belopp än vad taxeringsnämnden beräknat, fastställa nämnda
taxeringsåtgärd, men att i stället nedsätta klagandens bevillningstaxering i Luleå stad med 1200 kronor.
På grund av något förbiseende vid utskrivande av längden över av prövningsnämnden beslutade
ändringar i taxeringen för Luleå stad har emellertid enligt bilagda av landskontoret utfärdade intyg denna
nedsättning ej kommit att i längden inflyta och ej heller behörig rättelse gjorts i taxeringslängden, vadan

Nygrens bevillningstaxering i Luleå stads för år 1915 kommit att bli 1200 kronor för hög; och har han
jämväl påförts kommunalutskylder till staden för detta högre belopp.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att
fullmäktige måtte bemyndiga drätselkammaren att till Nygren, vilken hos drätselkammaren anhållit
därom, återbetala de av honom för mycket till Luleå stad erlagda kommunalutskylder för år 1915 eller
84 kronor.
§8.
Sedan byggnadskontoret på uppdrag av drätselkammarens tekniska nämnd i saluhallsbyggnaden dels
genom uppsättning av innervägg av bräder med fyllning mellan denna och ytterväggen gjort en del
källare frostfria dels i fem av dessa källare insatt sammanlagt 30 st. potatislårar, 6 st. i varje källare
meddelade nu kontoret i skrivelse till drätselkammaren, att kostnaden för det hela utgjorde c:a 550
kronor, varför, då den fastställda hyran för en källare är 28 kronor pr år och amortering av kostnaden
lämpligen borde ske med 10 % per år, den årliga avgiften för potatislår borde sättas till 6 kronor 50 öre.
Vid föredragning av ärendet, beslutade nämnden att med bifall till byggnadskontorets förslag bestämma
årsavgiften för potatislår till Kr. 6:50.
§9.
Vid förnyad föredragning av en från änkefru Anna Hagerén till drätselkammaren ingiven skrivelse om
erhållande av understöd av rådmanskan Ulrika Charlotta Sundströms understödsfond beslutade
nämnden att uppskjuta behandlingen av ärendet till nästkommande sammanträde.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden 28 november 1917.
Närvarande: herrar Falk, Santesson, Åhrström och Palm.
§1.
Vid sammanträde den 11 sept. 1917 hade hamndirektionen beslutat föreslå stadsf., att muddermästaren
N.F.Åström, vilken en följd av år tjänstgjort som förman vid hamnens byggnader, finge anställas som
arbetsförman med bibehållande av till honom utgående löneförmåner; att ordinarie maskinister å
ångfärjan, J.Eriksson, vilken fr.o.m. 1914 tjänstgjort som verkmästare vid hamnens verkstad, finge
anställas såsom sådan med en grundlön av 2000 kr och tjänsteårsberäkning fr.o.m. anställningsåret; att
Oskar Åström, som under en följd av år tjänstgjort som muddermästare dels mot månadslön, dels mot
timpenning, finge anställas som ordinarie muddermästare med en grundlön av 1800 kr samt
tjänstårsberäkning fr.o.m. 1918; att reservbefälhavaren å ångfärjan J.Landström finge anställas i samma
egenskap som ordinarie med en årslön av 1500 kr. och tjänsteårsberäkning fr.o.m. 1914; samt att eldaren
å ångfärjan A.Vikström, som tjänstgjort som maskinist fr.o.m. år 1914, finge anställas som sådan med
en årslön av 1400 kr och tjänsteårsberäkning fr.o.m. nyssnämnda år.
Nämnda framställning hade av stadsf. den 25 sistlidne oktober remitterats till lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning av ärendet beslöt lönenämnden tillstyrka bifall till framställningen i vad den avsåge
inrättandet av en arbetsförmanstjänst med placering i lönegrupp II och en verkmästaretjänst vid hamnens
verkstasd med placering i lönegrupp No 1, varemot frågan om Oskar Åströms och A.Vikströms
anställande som resp. muddermästare och maskinist vid ångfärjan, såsom utgörande hamndirektionens
ensak, icke kunde göras till föremål för yttrande från lönenämndens sida.
Betr. slutligen frågan om reservbefälhavarens å ångfärjan anställande som ordinarie beslöt lönenämnden
hänvisa till sitt förut i denna fråga fattade beslut.

§2.
Hos stadsf. hade poliskonstapeln J.A.Lindblom anhållit att för åtnjutande av ålderstillägg få
tillgodoräkna sig tjänsteår från den 31 januari 1900. Vid sammanträde den 25 sistlidne oktober hade
fullmäktige remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. Det antecknades, att enligt det för stadens
befattningshavare år 1912 fastställda lönereglemente skulle uppflyttning till högre lönegrad ske först
med ingången av kalenderåret näst efter det, under vilket erforderligt antal tjänsteår uppnåtts.
Vid prövning av ansökningen fann lönenämnden, som visserligen ansåg billighetsskäl tala för bifall till
ansökningen, sig likväl förhindrad tillstyrka densamma vid det förhållande, att tydliga bestämmelser i
motsatt riktning givits i ovannämnde reglemente.
§3.
I skrivelse till stadsf. den 25 juni 1917, som av stadsf. remitterats till lönenämnden, hade maskinisten
vid pumpstationen Gustaf Westerlund på anförda skäl hemställt om ett lönebidrag av 300 kronor per år,
räknat fr.o.m. den 1 sept. 1917.
Ur stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1912 antecknades, att Westerlund enligt stadsfs beslut samma
dag i stället för föreslaget personligt lönetillägg å 50 kronor jämte bidrag till utskylderna tillerkänts ett
dyrortstillägg å 300 kr. per år, vilket belopp ansåge att utgöra kompensation för med barnens skolgång
förenade ökade kostnader samt inom Nederluleå kommun varande högre utskylder.
Vid föredragning av ansökningen beslöt lönenämnden med hänsyn till rådande kristid hemställa, att
ortstillägget måtte ökas till 400 kr per år fr.o.m. år 1918.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeradt:
Å lönenämndens vägnar:
Nils Falk”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 november 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Lindgren, Vikén, Gullberg, Ulander, fru Bohlin och fröken
Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 31 oktober 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Uppgjordes följande
Fattigvårdsstyrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918 – Bil. Stat.
§3.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för december månad.
§4.
Till å annan ort boende understödstagare utdelades 75 kronor.
§5.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under november månad, slutande å kr.
558:80.
§6.

Beslöt styrelsen antaga arrendatorn A.F.Wahlberg i Boden till fosterfar för gossen Karl Gösta Nilsson
emot ett arvode av 240 kronor per år.
§7.
På därom gjord framställning beviljades J.E.Johansson, Karlshäll, förhöjning i fosterbarnsarvodet för
Melker Lindqvist från 120 kronor till 180 kronor per år f.o.m. den 1 oktober 1917.
§8.
På därom gjord framställning beviljades Kristina Öhlund, Bälinge, förhöjning i fosterbarnsarvodet för
Erik Bergström från 120 kronor till 180 kronor per år f.o.m. den 1 oktober 1917.
§9.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för kontorsvakten John Israel Johanssons vård å sanatorium.
§10.
Maskinisten J.Nitz i Boden hade anhållit om ett understöd av 60 kronor till inköp av matvaror, enär han
själv f.n. fullgjorde sin värnplikt och hans hustru på grund av sjukdom vore oförmögen att försörja sig.
Vid föredragning härav beslutade styrelsen bevilja honom 50 kronor av anslaget till mobiliserades
familjer. Därest behovet av understöd fortfore, hade Över-Luleå fattigvårdsstyrelse att förfara i enlighet
med bestämmelserna i gällande fattigvårdsförordning.
§11.
Biföll styrelsen Julia Blombergs begäran att få ärva sin avlidna moders gångkläder.
§12.
Beslöt styrelsen bemyndiga sysslomannen vid tuberkulossjukhuset i Sandträsk att förfara med avlidna
Elisabet Drugges efterlämnade lösöre i enlighet med hennes efterlämnade testamente.
§13.
Beslöt styrelsen bevilja diakonissan ett extra anslag å kr. 253:75 för inköp av skor till fattiga.
§14.
Beslöt styrelsen meddela barnbespisningskommittén, att styrelsen i sinom tid införväntar redovisning
för användning av det anslag å kr. 500:-, som av styrelsen ställts till kommitténs förfogande i och för
anordnande av barnbespisning.
§15.
Till handlingarna lades drätselkammarens protokoll den 5 november 1917, § 33, ang., indragning av
elektriska ledningar till de av styrelsen disponerade rummen i Pontusbaracken.
§16.
Beslutade styrelsen uppdraga åt sin ordförande, komministern H.T.Berlin, att hos
livförsäkringsaktiebolaget ’De Förenade’ uppbära och utkvittera försäkringsbeloppet å pol. N:r F 1484
å B.A.Hanssons liv och skulle utdrag av detta protokoll i sådant avseende lända honom till fullmakt.
§17.
F.A.Hedqvist i Brännfors hade i skrivelse till styrelsen anhållit om bidrag till kläder och läkarevård åt
Anna Lindqvist och beslutade styrelsen att för sagda ändamål bevilja honom 35 kronor i ett för allt.
§18.
Fru Maja Gullbergs avsägelse av uppdraget att vara fattigvårdare kunde icke till någon styrelsens åtgärd
föranleda.
§19.

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens läns utslag i fattigvårdsmål
rörande Isak Valdemar Pettersson.
§20.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Olof Edvin Hägglund och
Gerda Emilia Pettersson samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Ernst Johan Holmberg.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
Alfr.Gullberg
Ellen Sundberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30 november 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Sjöstedt,
Sundberg och Thurfjell.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 15 sistlidne oktober.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från f.d. maskinisten A.Westerlund hos
fullmäktige gjord anhållan dels att han måtte få sig återbetala de pensionsavgifter, han erlagt till staden
genom avdrag å hans avlöning, dels att få sig tilldelat ett dyrtidstillägg i likhet med vad stadens övriga
befattningshavare erhållit för år 1917.
I till drätselkammaren avgiven utredning över framställningen framhåller stadskamreraren, att, då
Westerlund lika litet som stadens övriga befattningshavare, med undantag av poliskåren, varit
tillförsäkrad någon viss bestämd pension att utgå vid viss ålder eller tjänstetid och staden alltså saknar
ordnat pensionsväsende, en tjänsteman, som av en eller annan anledning lämnar stadens tjänst, bör
erhålla restitution å de av honom provisoriskt erlagda pensionsavgifter samt att stöd för denna
uppfattning finnes i stadsfullmäktiges den 10 september 1914, § 9, fattade beslut i fråga om en liknande
hos fullmäktige gjord framställning. Sökandens begäran om erhållen av dyrtidstillägg avstyrker däremot
stadskamreraren på i utredningen anförda skäl.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av den utav
stadskamreraren förebragta utredningen i saken hemställa att stadsfullmäktige ville besluta
att till f.d. maskinisten A.Westerlund återbetala de av honom till staden erlagda pensionsavgifter, Kr.
149:34
samt
att hans förnyade framställning om erhållande av dyrtidstillägg måtte på förebragta skäl avslås.
§3.
Med överlämnande av en uppgjord förteckning över de utgifter, som stadsfullmäktige vid olika tillfällen
under åren 1911-1917 beslutat att skola bestridas med lånemedel, hade stadskamreraren i skrivelse till
drätselkammaren hemställt att, sedan de utgiftsposter, som av olika skäl icke kunnat medtagas i ett lån,
till vars upptagande Kungl. Maj:ts tillstånd är erforderligt, drätselkammaren ville föreslå
stadsfullmäktige att ingå till Kungl. Maj:t med ansökan om tillstånd att få upptaga ett 40-årigt
amorterings- eller obligationslån för bestridande av de i skrivelsen uppräknade av stadsfullmäktige
under åren 1911-1917 beslutade utgifter, Kr. 367210:03.

Av stadskamrerarens utredning antecknades att den skrivelsen åtföljande förteckningen över samtliga
åren 1911-1917 hitintills av stadsfullmäktige beslutade utgifter att bestridas med lånemedel, slutade å
en summa av 446670 kronor 03 öre, varför ett belopp av 79460 kronor icke är medtagen i den föreslagna
lånesumman.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren först att i lånesumman ytterligare upptaga av
stadsfullmäktige den 22 innevarande november beviljade anslag till framdragande av vatten- och
avloppsledningar till tomten n:r 4 i kvarteret Hästen för en kostnad av 2000 kronor, varav 1808 kronor
skulle anskaffas genom upplåning; samt
att i av stadskamreraren i förenämnda skrivelse upptagna utgiftspost ’inköp av ett renhållningsverk,
bestående av tomt, byggnader, hästar och inventarier, Kr. 40000:-’, skulle utgå ur lånesumman och i
dess ställe i densamma upptagas av stadsfullmäktige den 22 innevarande november beslutade teckning
av 400 st. aktier á 1000 kronor i ett under bildande varande kommunalt renhållningsaktiebolag, 40000
kronor.
Efter anteckning att genom dessa åtgärder den föreslagna lånesumman ökas till 369018 kronor 03 öre,
beslutade drätselkammaren vidare, att föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ville besluta att göra
underdånig ansökan om erhållande av tillstånd för staden att upptaga ett 40-årigt amorterings- eller
obligationslån för bestridande av följande av stadsfullmäktige under åren 1911-1917 beslutade utgifter.
Framdragande av vatten- och avloppsledningar i Vattugatan till kvarteret Ejdern och Tärnan
(Stadsfullmäktiges beslut den 19/1 1911, § 6)
Kr 680:Omändring av elektricitetsverket från ångdrift till elektrisk drift (Stadsfullmäktiges
beslut den 28/3 1912, § 8)
Kr 30000:Anordnande av vatten- och avloppsledningar till vissa delar av Östermalm (Stadsfullmäktiges beslut den 10/10 1912, § 11)
Kr 15400:Utsträckande av vattenledning i Malmgatan till fastigheterna n:ris 13 och 12 i
kvarteret Hästen (Stadsfullmäktiges beslut den 22/5 1913, § 12)
Kr 480:Uppförande av skolhusbyggnad vid Karlsvik (Stadsfullmäktiges beslut den 11/9
1913, § 8, 78500 kronor, den 10/9 1914, § 12, 6420 kronor och den 31/8 1916,
§ 20, 11946 kronor 70 öre)
Kr 96866:70
Elektrifiering av vattenledningsverkets pumpstation (Stadsfullmäktiges beslut den
29/1 1914, § 11)
Kr 29200:Anläggning av väg Luleå – Svartöstaden, stadens bidrag (Stadsfullmäktiges beslut
den 20/4 1916, § 19)
Kr 19733:33
Framdragande av elektriska belysningsledningar till fastigheter vid Hertsögatan i
Bergviken (Stadsfullmäktiges beslut den 28/9 1916, § 19)
Kr 2550:Framdragande av vatten- och avloppsledningar i Hertsögatan mellan Grindstugan
och Backgatan (Stadsfullmäktiges beslut den 28/9 1916, § 20)
Kr 12000:Uppförande av ett bostadshus med smålägenheter (Stadsfullmäktiges beslut den
22/2 1917, § 17, och den 29/3 1917, § 23; ber. Kostn. 200000 kronor – lån ur
pensionsförsäkringsfonden 110000 kronor – statsbidrag 43000 kronor)
Kr 47000:Utvidgning av elektricitetsverket (Stadsfullmäktiges beslut den 26/4 1917, § 17)
Kr 49000:Framdragning av elektriska belysningsledningar till Bergvikens samhället (Stadsfullmäktiges beslut den 23/8 1917, § 17)
Kr 8300:Utförande av elektrisk belysningsanläggning i Mjölkudden (Stadsfullmäktiges
beslut den 27/9 1917, § 13)
Kr 7000:Utförande av elektrisk belysningsanläggning i Notviken (Stadsfullmäktiges beslut
den 27/9 1917, § 12)
Kr 9000:Framdragning av vatten- och avloppsledningar till tomten n:r 4 i kvarteret Hästen
(Stadsfullmäktiges beslut den 22/11 1917, § 14)
Kr 1808:Teckning av 400 aktier á 1000 kronor i ett kommunalt renhållningsaktiebolag
(Stadsfullmäktiges beslut den 22/11 1917, § 16)
Kr 40000:Kronor
369018:03

Kammaren beslutade till sist att meddela stadsfullmäktige att kammaren har för avsikt att i annat
sammanhang föreslå, hur förfaras bör med det belopp av 79460 kronor, som på grund av förebragta skäl
icke ansetts kunna ingå i den härovan föreslagna lånesumman.
§4.
Avlägsnade sig herr Sundberg med drätselkammarens tillstånd från sammanträdet.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Svenska Skidförbundet och Föreningen
för skidlöpningens främjande i Sverige inkommen gemensam skrivelse, däri de erbjuda sig att ställa
2000 kronor till förfogande under förutsättning att stadsfullmäktige ville genom ett anslag av 2000
kronor och kostnadsfritt upplåtande av mark bidraga till uppförandet av en ny skidbacke å Stadshertsön.
Sedan antecknats, att drätselkammaren vid sammanträde den 15 nästlidne oktober föredragit och
behandlat en under hand erhållen avskrift av förenämnda framställning, vilken blivit till stadsfullmäktige
den 16 i samma månad expedierad i samband med övriga handlingar i skidbacksfrågan, lades skrivelsen
till handlingarne.
§6.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Mjölkuddens befolkning inkommen
framställning att fullmäktige med anledning av den oerhörda mängd kråkor och skator, som under senare
år förstört en stor den av den sädesskörd, som frambringas å Mjölkudden, ville bestämma att en
skottpenning av 25 öre pr dödad skadefågel skall utbetalas av stadens medel beslutade drätselkammaren
att remittera framställningen till Norrbottens läns jaktvårdsförening för yttrande rörande värdet och
effektiviteten av en dylik bestämmelse.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten erhållet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den
27 september 1917, § 17, ang. uppdrag för hyresnämnden att ombesörja sådan avgiftsfri
hyresförmedling, som i § 13 av lagen om oskälig hyresstegring avses, samt bemyndigande för
drätselkammaren och folkskolestyrelsen att å stadsfullmäktiges vägnar provisoriskt upplåta några av
stadens lokaler, som därtill kunna finnas lämpliga, åt sådana personer, som vid oktoberflyttningen
komma att stå utan tak över huvudet.
§ 8.
J.Hellman m.fl. förmän och arbetare hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att till dem utgående
timpenning måtte höjas med 15 öre och att dyrtidstillägg och familjeunderstöd måtte beviljas dem i
likhet med stadens fast anställda löntagare och funktionärer.
I avgivet yttrande över framställningen hade byggnadskontoret föreslagit, att, då enligt uppgift från
hamnkontoret timpenningen vid hamnen vore 5 öre högre än för de sökande, denna måtte höjas med 5
öre även för stadens arbetare. Beträffande vidare arbetarnes begäran om erhållande av dyrtidstillägg
utöver det familjeunderstöd, som enligt hos stadsfullmäktige gjort förslag avses skola utgå till stadens
arbetare, avstyrkte byggnadskontoret densamma av skäl, att nu föreslagna höjning av timpenning med
5 öre åstadkommer en ökning av den timpenning, som utbetalades vid kristidens inträde, med 61 ½ %
och med det familjeunderstöd, som avses skola utgå till arbetarne för år 1918, med 78 ½ %.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren på av byggnadskontoret anförda skäl att med
avslag å framställningen om erhållande av dyrtidstillägg bestämma att timpenningen till arbetarne skall
höjas med 5 öre.
Detta beslut fattades efter votering med 6 röster, herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund och
Sjöstedt mot 1, herr Axel Nilsson, som yrkade att timpenningen skulle ökas med 10 öre. Herr Thurfjell
nedlade sin röst.
§9.
Avlägsnade sig herr Thurfjell med drätselkammarens tillstånd från sammanträdet.
§10.

Entreprenörerna för stadens renhållning, vilka sedan år 1912 haft stadens renhållning på entreprenad,
hade i skrivelse till drätselkammaren med framhållande att de av dem vid anbudets avgivande beräknade
priserna på arbetet gällande år 1915, då priserna på arbete och material ännu icke stigit till den höjd,
som nu är fallet, anhållit att drätselkammaren ville bevilja dem 1000 kronor i dyrtidstillägg som
ersättning för av dem gjorda förlust.
I yttrande över ansökningen hade byggnadskontoret med framhållande bl.a. att de vintrar, som
entreprenadtiden omfattat varit särdeles gynnsamma, varför entreprenörerna antagligen icke gjort några
förluster, föreslagit att, då däremot vedkörningen under innevarande år till stadshuset tillfölje kolbristen
ökad med, räknat till årets slut, c:a 380 famnar, entreprenörerna borde hava någon ersättning för denna
opåräknade körning, vilken under den föregående entreprenadtiden icke förekommit.
Sedan antecknats att av entreprenörerna i sin skrivelse gjorda påstående att andra stadens entreprenörer
skulle ha erhållit dyrtidstillägg vore falskt, beslutade drätselkammaren med avslag å framställningen om
erhållande av dyrtidstillägg att i enlighet med byggnadskontorets förslag bevilja entreprenörerna
ersättning för den ökade vedkörningen till stadshusets ångpannor med ett belopp av 2 kronor pr famn
att utgå t.o.m. den 31 december 1917.
§11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan för elementärläroverket
för flickor hos fullmäktige gjord anhållan dels om ett anslag för år 1918 till tillfällig löneförbättring åt
föreståndarinna, ämnes- och övningslärarinnor vid läroverket, motsvarande en tredjedel av det
lönetillägg, som enligt Riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t den 31/5 1917 skall utgå som tillfällig
löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid högre flickskolor m.fl. för år 1918, Kr. 1143:34, dels ock för
samma ändamål ett anslag av 100 kronor till vardera av i läroverkets förberedande skola anställda
lärarinnor, 200 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att med återställande av remisshandlingarna,
hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa ett belopp av kr. 1343:34 för förenämnda ändamål.
§12.
Entreprenören för skjutshållningen vid Luleå skjutsstation hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit,
att då den taxa, som han äger att vid skjutsning tillämpa är tillkommen på en tid, då priserna på foder
och arbete vore avsevärt lägre än nu är förhållandet, drätselkammaren ville bevilja sökanden ett lämpligt
dyrtidstillägg för täckande av den förlust som denna skjutshållning åstadkommer.
Sedan antecknats att i stad, som tillhör landsting skjutslegan fastställes av Kungl. Maj:t på förslag av
landstinget och Konungens Befallningshavande i länet, beslutade drätselkammaren vid föredragning av
ärendet, att, då detsamma icke är av kommunal natur, ansökningen icke skulle till någon åtgärd
föranleda.
§13.
Luleå Utskänkningsbolag hade sedan Kungl. Kontrollstyrelsen vid granskning av den av dess inspektör
avgivna berättelse över verkställd inspektion hos bolaget anmärkt, att hyresbeloppen för de av bolaget
utav Luleå stad förhyrda lokalerna syntes vara för höga med hänsyn till omfattningen av bolagets rörelse,
i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville f.o.m. år 1918 medgiva en nedsättning av
hyresbeloppet, som f.n. utgår med 14000 kronor pr år, därav 10000 kronor för bolagets egna lokaler och
4000 kronor för Skeppsbrokällaren, till 12000 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att, då gällande hyreskontrakt icke upphör
förrän med 1918 års utgång, avslå framställningen.
§14.
Folkhushållningskommissionen hade i cirkulärskrivelse till kommunerna under påpekande att 1917 års
riksdag anvisat 12 millioner kronor, att användas under tiden 1/7 1917 – 30/6 1918, till lindrande av de
mindre bemedlades levnadsvillkor erinrat därom, att kommunerna borde i staten för innevarande år
upptaga det belopp, som kommunen avser att tillskjuta för erhållande av statsanslag.
Sedan vidare antecknats att Luleå stads livsmedelsnämnd i skrivelse till drätselkammaren i samma syfte
hemställt att drätselkammaren ville vidtaga sådana åtgärder att ifrågavarande anslag icke må komma att,
kommunalt och statsligt, sammanlagt understiga 80000 kronor, beslutade drätselkammaren att uppskjuta

behandlingen av ärendet för att upptagas till förnyad prövning vid behandlingen av statsförslaget för år
1918.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

Protokoll december 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 20 sistlidne november.
§2.
I skrivelse till drätselkammaren hade Luleå Utskänkningsbolag med framhållande att bolaget redan förut
haft skäl att påpeka att de av bolaget i stadshusets terassbyggnad förhyrda lokalerna förete ett
synnerligen ovårdat utseende särskilt på grund av de skador, som årligen tillfogas väggar och tak genom
det från den överliggande terassen nedrinnande vattnet, meddelat, att bolaget beslutit att använda sig av
den bolaget enligt 1907 års hyreslag tillkommande rätt att efter hållen syn själv gå i författning om
vidtagande av nödig skydds- och reparationsåtgärder och innehålla kostnaderna på hyran, därest icke
drätselkammaren innan den 15 december detta år vidtager erforderliga skyddsåtgärder å terassen för
förhindrande av vattnets nedträngande i bolagets lokaler samt, innan den 1 juli 1918, låter utföra
erforderliga reparationer å desamma.
Sedan byggnadschefen vid föredragning av ärendet med vitsordande av de skador, som tillfogats
bolagets lokaler, framhållit, att han i saken redan tidigare vidtagit åtgärder för att söka erhålla ett
betryggande medel till förhindrande av vattnets nedträngande i förenämnda lokaler, sedan det visat sig
att de årligen vidtagna reparationerna av asfalten icke äro tillräckliga. Så hade han senast i juni
innevarande år sökt erhålla ett av Kungl. Tekniska Högskolans Materialprovningsanstalt avprovat
elastiskt tätningsämne, kallat ’Callendrite’, men hade den firma, Wallin & C:o, Stockholm, som försäljer
nämnda tätningsmedel i meddelande till byggnadskontoret förklarat att det på grund av kriget tyvärr
icke är möjligt att för fabrikationen av Callendrite erhålla det råämne, som just ger materialet dess
elasticitet.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att remittera Utskänkningsbolagets skrivelse till
byggnadskontoret för skyndsamt yttrande och förslag.
§3.
Skandinaviska Kreditaktiebolaget hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, sedan bolaget såsom
förarbete för indragande av värmeledning i bankens lokaler i fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis, måst rasera
tvenne kakelugnar hos en av hyresgästerna i byggnaden, tillstånd måtte lämnas banken att, intill dess
värmeledningen kan tagas i bruk i förenämnda rum få i vardera rummet använda ett elektriskt
värmeelement.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på så sätt bifalla framställningen, att tillstånd lämnas
bolaget på det villkor att användningen av värmeelementen inskränkes till lågbelastningstiden.
§4.

Sedan Norrbottens Import Aktiebolag i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att å gården
utanför bolagets magasin å tomten n:r 3 i kvarteret Mården under högbelastningstid få en ytterlampa vid
de tillfällen, då belysning för expeditionen är nödvändig, beslutade nämnden efter anteckning, att
bolaget i skrivelsen förbinder sig att med största försiktighet använda sig av tillståndet, att lämna bifall
till framställningen; och skulle byggnadskontoret tillse att lampan ifråga icke är för stark.
§5.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att kammaren måtte på
telegrafverket överlåta underhållet av stadens ledningar för telefon till pumpstationen och för
vattenståndsvisareledningarne från reservoaren till byggnadskontoret och till pumpstationen, beslutade
nämnden, att, då i kostnadsberäkningen upptagen inträdesavgift till telegrafverket icke syntes vara rätt
beräknad, återremittera skrivelsen till byggnadskontoret.
§6.
Hyresnämnden hade, då en del personer anmält sig sakna bostad f.o.m. 1 innevarande december,
meddelat, att grosshandlaren Atle Burman erbjudit sig att hyresfritt till nämnden upplåta den s.k.
stuvarebaracken vid Tullgatan för tiden 1 december – 30 april innevarande år, under förutsättning att
staden vidkänner sig de kostnader, som äro behövliga för att göra dem beboeliga och att
drätselkammaren förbinder sig att tillse att lägenheterna äro utrymda i rätt tid.
Sedan byggnadskontoret vid föredragning av ärendet upplyst, att endast en lägenhet kunde av
kostnadshänsyn tagas i anspråk, nämligen en lägenhet om 1 rum och kök, vilken av byggnadskontoret
ställts i stånd för en kostnad av 35 kronor, beslutade nämnden, sedan antecknats, att lägenheten på
hyresnämndens anhållan uthyrts till målaren K.E.J.Sandgren, att godkänna den vidtagna åtgärden.
§7.
Sedan hyresnämnden under hand överlämnat en planskiss över mangårdsbyggnaden vid Gustafsfrid i
Rutviksreveln, vilken nämnden ansett borde av staden inköpas för att efter flyttning till staden användas
till bostadsändamål, meddelade stadskamreraren vid föredragning av ärendet, att ägaren av byggnaden,
distriktslantmätaren Hermes Ruuth i Sveg, på begäran meddelat, att priset å byggnaden på den plats, den
står, och utan tomt och tillhörande jord är 10000 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att byggnaden tarvade en genomgripande
förändring för att kunna användas till hyreshus med smålägenheter, att meddela ägaren och
hyresnämnden att drätselkammaren icke ansåg sig böra hos stadsfullmäktige tillstyrka inköp av
byggnaden.
§8.
E.F.Östling i Gammelstad hade å arrendatorernas vägnar anhållit att, sedan staden upplåtit Moritsängen
till allmänt mulbete, stängsel måtte uppsättas vid Hermansängens gränslinje mot Moritsängen samt att
de vid framdragning av elektrisk ledning över stadens mark vid Hermansängen fällda träden måtte få av
arrendatorerna användas till reparation av lador och stängsel å Hermansängen.
Sedan av arrendekontraktet inhämtats att det ålåg arrendatorerna att under arrendetiden underhålla lador
och stängsel å lägenheterna beslutade nämnden
att på så sätt bifalla framställningen om uppsättning av stängsel i gränslinjen mellan Hermansängen och
Moritsängen att arrendatorerna äga att från närliggande staden tillhörig skog erhålla av jägmästaren i
Bodens revir utsynt virke till uppförande av förenämnda stängsel, samt
att i övrigt avslå framställningen.
§9.
Stadskamreraren och byggnadschefen hade överlämnat berättelse över av dem på drätselkammarens
uppdrag verkställda syn å Edefors’ laxfiske den 11 och 12 nästlidne september, beslutade nämnden vid
föredragning av berättelsen
beträffande lösegendomen
att godkänna den nya förteckningen över fiskets lösegendom;
att söka träffa godvillig överenskommelse med nuvarande arrendatorns ombud rörande iståndsättande
av de i berättelsen omnämnda tvenne tinor vid södra fisket;

att göra förfrågan hos folkskolläraren F.W.Granlund, huruvida han vill åtaga sig att för stadens räkning
ombestyra lagning av de 6 söndriga laxkaren vid fisket; samt
beträffande fiske- och husbyggnaderna
att de i byggnadschefens bilagda förslag till reparationsarbeten vid Edefors’ laxfiske för år 1918 skola
utföras ävensom
att godkänna de av byggnadschefen gjorda värdering av husbyggnaderna vid Edefors’ laxfiske.
Nämnden beslutade vidare att kostnaden för förenämnda reparationer av fiske- och husbyggnader, 315
kronor, skulle upptagas i förslaget till stat för år 1918 och att de nu för Edefors’ fiske gällande
brandförsäkringar skola förändras i överensstämmelse med nu skedd värdering av egendomen.
§10.
Stadsfullmäktige hade den 15 juni 1916, § 17, beslutat att med anledning av Kungl. Medicinalstyrelsens
anmodan i saken, anslå 400 kronor till anordnande i karantänsanstalten av plats för laborationer och
skrivgöromål jämte bord och stolar samt inköp av utensilier och medicament ävensom ett skåp för dessas
förvaring. Av detta anslag har under år 1916 använts 117:44 kronor för inköp av skåp, utensilier och
medicamenter, varför av anslaget återstår 282:56 för inköp av bord, stolar etc. och anordnande av plats
för laborationer och skrivgöromål.
Sedan emellertid byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren anmält att, då det visat sig att enbart
inredningen av rummet torde draga en kostnad av 700 kronor, det är erforderligt att öka anslaget med
ett belopp av 500 kronor, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med överlämnande av
byggnadskontorets skrivelse i saken hemställa, att stadsfullmäktige ville anslå ytterligare 500 kronor för
ifrågavarande ändamål; och skulle beloppet förslagsvis upptags i förslaget till stat för nästkommande år.
§11.
Sedan byggnadskontoret hade inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande över en av
härvarande frimurareloge hos kammaren gjord anhållan, att det rum n:r 34, tillhörande hotellavdelningen
i stadshuset, vilket rum av logen förhyrts av källarmästaren för användande till kanslirum, måtte undergå
en grundlig reparation, beslutade nämnden att, då enligt byggnadskontorets skrivelse en del av taklisten
är nedramlad samt tapeterna och oljemålningen i dåligt skick, upptaga kostnaden, 425 kronor, i förslaget
till stat för år 1918.
§12.
Källarmästarne G. & J.Edberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att i hotellets portierloge i
stadshuset måtte insättas ett värmeelement och i hotellvärdens bostadslägenhet en täljstenskamin i
tamburen.
Sedan av byggnadskontorets i ärendet avgivna yttrande inhämtats dels att i portierlogen för en mindre
kostnad redan insatts ett mindre värmeelement, vilket fanns till överlopps i stadshuset, dels att kostnaden
för insättning av en täljstenskamin med tillbehör i tamburen i fråga, vilken f.n. håller sig mycket kall,
skulle uppgå till 190 kronor, beslutade nämnden att med bifall till framställningen upptaga kostnaden i
förslaget till stat för nästkommande år.
§13.
I av drätselkammaren infordrat yttrande över en av fru M.Gråberg hos kammaren gjord anhållan att
erhålla ersättning för av henne i den av staden i stadshuset av henne förhyrda butikslägenhet insatt spis
och inledd vattenledning hade byggnadskontoret anfört, att lägenheten i fråga består av butik och två
kontorsrum, vilka senare av hyresgästen användes som bostad. Som emellertid denna användning måste
anse som tillfällig och förutsättas kan, att staden av en eller annan anledning byter om hyresgäst, som
icke har användning för anordningarna i fråga, avstyrkte byggnadskontoret ansökningen.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att avslå framställningen.
§14.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren med framhållande, att stadsfullmäktige den 14
juni 1906 på förslag av dåvarande vattenledningskommité beslutat, att som inkomst för vattenledningen
upptaga ett belopp av kronor 6500, utgörande ersättning för vatten till allmänna ändamål, därvid

beräkningen utgått från en allmänt antagen konsumtion av 3 kbm. och individ för ändamålet, föreslagit
att, då invånareantalet sedan år 1906, som beräknades vara 8667, ökats till nära 10000 invånare, beloppet
för omskrivna ändamål måtte höjas från 6500 kronor till 7500 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då någon utredning icke blivit verkställd, huruvida
icke det belopp, som staden nu erlägger till vattenledningsverket som ersättning för vatten till allmänna
ändamål icke är tillräcklig, framställningen f.n. icke skulle föranleda åtgärd.
§15.
Genom beslut den 22 sistlidne oktober hade stadsfullmäktige till grupp I med ett arvode av 2000 kronor
jämte två ålderstillägg å 250 kronor vardera uppflyttat rörnätsförmannen från grupp II med arvode av
1800 kronor och 3 ålderstillägg å 150 kronor vardera.
Som emellertid i grupp II finnas utom rörnätsförmannen maskinisten vid pumpstationen och maskinisten
vid stadshuset, vilka båda, tillfölje de fordringar, som måste ställas på dem och det ansvar, som åligger
dem, äro berättigade till sådan uppflyttning, hade byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren
föreslagit, att kammaren ville hos stadsfullmäktige på det bestämdaste yrka på att rättvisa i detta
avseende iakttages och att således omnämnda bägge tjänstemän uppflyttas i grupp Ifrån 1 januari 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då stadsfullmäktige, som lämnat särskilt uppdrag
till sin lönenämnd att efter granskning av gällande lönegruppering inkomma till fullmäktige med förslag
i saken, redan beslutat i ärendet, byggnadskontorets framställning f.n. icke skulle föranleda åtgärd.
§16.
Sedan källarmästarne G. & J.Edberg i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att i hotellet belägna rum
n:r 4 med snaraste måtte repareras, eventuellt i utbyte mot n:r 39, hade byggnadskontoret med
framhållande att en reparation av rummet i fråga, som antagligen icke blivit reparerat, sedan byggnaden
uppfördes, måste anses mycket nödvändig tillstyrkt ansökningen; och hade kostnaden Kr. 171:10
upptagits i förslaget till stat för år 1918.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att med bifall till framställningen godkänna av
byggnadskontoret vidtagna åtgärd.
§17.
Föredrogs av byggnadskontoret till drätselkammaren avlämnade utgifts- och inkomststat för år 1918
beträffande rubrik 15 a, Stadens byggnader inom stadsplanen; och beslutade nämnden beträffande
utgiftsstaten
att följande arbeten skulle utgå
beträffande Stadshuset, 5 Kalkonen.
Hotellavdelningen:
tvättning av glastaket och taklisten i lilla kaféet
lagning av putsen och oljemålning av tak och väggar i kaféköket
insättning av en rörslinga genom linneskåpen jämte rörledningar
insättning av ett kamflänsrör under sittbänken i badlokalen
lagning av putsen, limfärgning av taket och oljemålning av väggarne i vaktmästarens
rum
limfärgning av taken, tapetsering av väggarna och påbättring av oljefärgen i
resanderummen n:r 3, 6 och 20
Kr. 360:Hotellvärdens bostadslägenhet:
uppsättning av en dubbel brädvägg av spåntade bräder och pappmellanvägg, limfärgning av taket och tapetsering av väggarna i rummet innanför köket

Kr. 40:Kr. 190:Kr. 135:Kr. 70:Kr. 180:-

Kr. 155:-

Butikslägenheterna:
insättning av järnspis och diskbänk jämte vatten- och avloppsledningar i cigarrbutiken

Kr. 315:23

Stadens lokaler:
inläggning av cementgolv i källargången närmast Storgatan

Kr. 600:-

beträffande Gyltzauudden, Vipan n:r 1 att följande arbete skulle utgå, nämligen insättning av söndriga fönsterrutor och anbringande av permanenta luckor för fönstren i
kägelbanebyggnaden
Kr. 540:-;
och skulle med anledning av sistnämnda beslut under samma rubrik upptagna post ’diverse mindre
underhållsarbeten’ ökas med 100 rill 180 kronor.
Nämnden beslutade vidare att bestämma priset å den från stadsskogen erhållna veden till 35 kronor pr
famn om 108 kbf, varav 2 kronor skulle utgöra kostnad för vedens transport från upplagsplats till
förbrukningsställe.
§18.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas onsdagen den 5
innevarande december kl. 5 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§19.
Föredrogs byggnadskontorets förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918 beträffande under rubrik
16. Gator, vägar och torg upptagna gatuarbeten; och beslutade nämnden
att beträffande under rubrik 16 bc. Upptagna underhållsarbeten av gator följande arbeten skulle utgå ur
förslaget
3. Nygatan mellan Stor- och Köpmangatan
Kr. 3080:5. Tullgatan mellan Stor- och Repslagaregatan
Kr. 8260:9. Skomakaregatan mellan Stor- och Sandviksgatan
Kr. 8680:10. Storgatan mellan Rådstu- och Residensgatan
Kr. 5180:11. Nygatan mellan Stations- och Köpmangatan
Kr. 3080:12. Sandviksgatan mellan Hermelins- och Prästgatan
Kr. 7000:13. Magasinsgatan mellan Hermelins- och Timmermansgatan
Kr. 9500:14. Kyrkogatan mellan Stor- och Köpmangatan
Kr. 3500:att beträffande under rubrik 16 n upptagna nyanläggningar av gator
samtliga arbeten skulle utgå

Kr. 56960:-

§20.
Vid föredragning vidare av byggnadskontorets förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918
beträffande rubrik 17, Parker och planteringar, beslutade nämnden
att beträffande under rubrik 17 u upptagna underhållsarbeten av parker
och planteringar följande arbeten skulle utgå ur förslaget
3. Sandviksgatan mellan Präst- och Hermelinsgatan
Kr. 2200:4. Magasinsgatan mellan Hermelins- och Timmermansgatan
Kr. 1100:att beträffande under rubrik 17 n upptagna nyanläggningar av parker

och planteringar följande arbeten skulle utgå ur förslaget
2. Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
3. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
4. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
5. Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
6. Hermelinsgatan mellan Stations- och Sandviksgatan
Samt
att post 7. Planering av kvarteret Tuppen för fontän 8500 kronor
skulle nedsättas till 4500 kronor för anläggning av en fontän, varvid
beloppet minskas med

Kr. 3780:Kr. 2220:Kr. 1680:Kr. 2360:Kr. 1200:-

Kr. 4000:-

§21.
Sedan nämnden till byggnadskontoret återremitterat kontorets förslag om överlåtande på telegrafverket
av underhållet av stadens telefonledningar till pumpstationen och vattenståndsvisareledningarne från
reservoaren till kontoret och till pumpstationen, hade nu byggnadskontoret inkommit med förnyat
yttrande och kostnadsberäkning med avseende på kontorets förut avgivna förslag till abonnemang hos
telegrafverket för stadens förutnämnda svagströmsledningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna det nu gjorda förslag och att uppdraga till
byggnadskontoret att ombestyra upprättande av kontrakt mellan drätselkammaren och telegrafverket i
saken.
§22.
Vid föredragning av jägmästarens i Bodens revir förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1918 för
Luleå stads skog beslutade nämnden, att, sedan stadskamreraren med stöd av nämnda av jägmästaren
gjorda förslag kompletterat detta med införande av övriga poster, som pläga debiteras skogen, godkänna
det av stadskamreraren sålunda uppgjorda förslaget till utgifts- och inkomststat för år 1918 för Luleå
stads skog.
§23.
Föredrogs protokoll fört vid öppnandet av inkomna anbud å vinterunderhåll av stadens landsvägar för
år 1918, varav framgick att inom den bestämda anbudstiden följande anbud inkommit
1/ E.Enbom, E.A.Öhlund och K.J.Andersson
2/ J.J.Johnson, C.Stenman, Johan E.Ruth och J.Alfred Lundin; och erbjödo de förstnämnda att verkställa
arbetet för 1650 kronor och de sistnämnda att utföra detsamma för 1700 kronor.
Vid prövning av anbuden antog nämnden det av J.J.Johnson m.fl. avgivna anbudet, ehuru varande något
högra än det förstnämnda av skäl, att de nu antagna entreprenörerna förut under de tvenne senaste 3 årsperioderna väl skött sitt åtagande.
§24.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas fredagen den 7
innevarande december kl. 1.30 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 december 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Sundell, Hellsten och Åhrström.

§1.
Protokollet för den 6 november 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat ett av särskilt utsedda kommitterade efter
verkställd utredning upprättat förslag till inrättande i stället för den nuvarande stadsläkaretjänsten av en
förste och en andre stadsläkaretjänst ävensom till löne- och pensionsförmåner samt instruktion för
nämnda befattningar.
Efter föredragning härav beslutade nämnden enhälligt tillstyrka bifall till kommitterades förslag.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§3.
Beslutade nämnden, att priset för desinfektion i epidemisjukhuset desinfektionsugn skulle bibehållas vid
5 kronor i de fall, då desinfektion skedde på läkares order, men i övriga fall höjas till 10 kronor per gång.
§4.
Till hälsovårdstillsyningsmannen remitterades för yttrande en anmälan från K.V.Fägnell rörande en
slaskhög å stadens mark invid tomt n:r 5 i kvarteret Enen.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarne en anmälan från Arvid Pettersson att han i källarvåningen uti
fastigheten n:r 9 i kvarteret Hästen bedriver tillverkning av tvål och såpa.
§6.
En från hälsovårdstillsyningsmannen inkommen anmälan rörande en i fastigheten n:r 3 i kvarteret Rudan
befintlig grönsakskällare föranledde ej någon nämndens åtgärd.
§7.
Till handlingarna lades
1/ Drätselkammarens protokoll den 5 november 1917, § 36, angående insättande av en kaminkakelugn
i köttbesiktningsbyrån;
2/ Tillsyningsmannens rapport för november månad.
§8.
Uppgjordes följande
Hälsovårdsnämndens förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918 – se bil. Stat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Sjöstedt och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§25.
Föredrogs och godkändes Kungl. Telegrafverkets förslag till kontrakt angående övertagandet av stadens
ledningar för vattenståndsvisare och telefon till pumpstationen.

§26.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 21 december 1916 vid fastställande av utgiftsstaten för
drätselkammaren för år 1917 bl.a. beslutat att godkänna utförandet av följande under rubrikerna 16n och
17n såsom nyanläggningar upptagna gatu- och planteringsarbeten för en kostnad resp. 27900 kronor och
7900 kronor, nämligen
16n. 1. Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
Kr. 10000:2. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
Kr. 5500:6. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
Kr. 4500:7. Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
Kr. 5400:8. Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan
Kr. 2500:Kr. 27900:17n. 2. Kungsgaan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
3. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
5. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
6. Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsundsgatan och Parkgatan

Kr. 2700:Kr. 1600:Kr. 1200:Kr. 2400:Kr. 7900:-

Enär dessa arbeten ej blivit under innevarande år utförda, beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige
att fullmäktige ville till följe rådande förhållanden med upphävande av sitt förenämnda beslut bestämma
att ifrågavarande nyanläggningar icke skola utföras, förr än stadsfullmäktige eventuelt fattar beslut i
saken.
§27.
En anhållan från Olov Wallin om ett förskott av kronor 1000:- å honom beviljat byggnadslån å kronor
4000:- avslogs.
§28.
Elektriska A.bol. Fram hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om sådan ändring i den av
kammaren den 1 oktober detta år antagna instruktionen för elektricitetsverkets entreprenörer § 1 mom.
3 att möjlighet skulle förefinnas för entreprenör, som icke vore nöjd med verkets värdering, att hos annan
myndighet överklaga detta verkets beslut. Som omskrivna moment emellertid är ordagrant taget ur
Svenska Elektricitetsverksföreningens förslag till instruktion för entreprenörer och finnes i de flesta av
verken antagna sådana instruktioner, beslutade nämnden att avslå framställningen.
§29.
En anhållan från herr C.A.Baudin om att få använda ström till ett mindre värmeelement i sökandens
tambur bifölls med villkor, att den användes endast å tider, vilka anvisas av elektricitetsverket.
§30.
En anmälan från hyresnämnden om att vissa personer anmält sig vara i saknad av bostad remitterades
till byggnadskontoret för yttrande och förslag; och skulle detta därvid försöka träffa sådan
överenskommelse med herr A.Burman, som på vissa villkor erbjudit staden dispositionen av s.k.
stuvarebaracken i Gamen 9, att staden mot iordningsställandet av densamma finge dispositionsrätt till
den under vintertiden under 3 år framåt. Byggnadskontoret skulle, i händelse sådan överenskommelse
kunde träffas, genast gå i författning om lägenheternas iordningsställande och uthyrande.
§31.
I anslutning till föregående paragraf och under antagande att även nästa höst bostadsbrist skulle komma
att inträffa beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att i god tid inkomma med nytt förslag till
flyttning och omändring av förut till ändamålet föreslagen byggnad i Gäddvik samt att likaledes i god
tid utreda möjligheterna för byggandet av en större bostadsbarack.
§32.

Till följe en anhållan från A.R.Bruce och F.O.Blomqvist om att staden måtte bidraga i kostnaden för
framdragandet av elektrisk belysningsledning till sökandenas fastigheter och banvaktsstugan vid
Kallkällan, beslöt nämnden att i skrivelse till Distriktsförvaltningen anhålla om upplysning huruvida
Järnvägen vore villig att med en summa av 300 kronor bidraga i anläggningskostnaden för nämnda linje
under förutsättning att ledningen bleve tillgänglig i närheten av omnämnda banvaktsstuga.
§33.
Föredrogs en karta och kostnadsförslag till distributionsledningar vid Notviken; och beslutade nämnden
med anledning av att kostnaden uppgick till 7500 kronor mot förslagsanslagets 5000 kronor, i huvudsak
beroende på de ledningar, som föreslagits till motorström för en snickare Forsell, att uppdraga till
byggnadskontoret att omedelbart gå i författning om stolparnas uppsättande enligt förslaget och att träda
i underhandling med omnämnda Forsell för att därefter inkomma med förslag om den betalning, han bör
erlägga för sin motorström, för att staden skall erhålla ränta och amortering för den ökade
anläggningskostnaden för ledning till omskrivna motor.
§34.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från fastighetsägare i Mjölkudden inkommen
framställning dels att alla måtte få komma i åtnjutande av ljusledning dels att staden måtte kostnadsfritt
framdraga ledningarne till husväggen.
I infordrat yttrande anmälde byggnadskontoret att i förut inlämnade förslag till distributionsledningar
dessa voro så placerade att alla inom själva Mjölkudden, som hava sina gårdar inom rimligt avstånd från
högspänningsledningen och icke för långt skilda från varandra kunde erhålla ledningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade emellertid nämnden, som ansåg, att 7 á 8 gårdar på yttre delen av
sydvästra Mjölkudden visserligen lågo ganska långt från huvudledningen och även glest belägna i
förhållande till varandra, men dock icke på större avstånd än att de borde komma i fråga, att hos
stadsfullmäktige begära att anslag av 1200 kronor till anläggning av en ledning om 600 meters längd
såsom framgår av kartan över Mjölkudden; och skulle vederbörande gårdsägare hava att från denna
ledning själva bekosta sina resp. ledningar till fastigheterna.
Vad de fria ledningarna till husväggen beträffar hade byggnadskontoret med framhållande, att
fastighetsägarne vid Hertsögatan och i Bergviken enligt stadsfullmäktige beslut fått betala sina ledningar
från vissa av staden utförda distributionsledningar, avstyrkt ansökan i detta hänseende, helst som vid ett
beslut i denna riktning, det skulle bliva ytterligt svårt att sätta någon gräns för stadens åtagande. För att
emellertid underlätta anläggningsmöjligheterna för gårdsägarne, beslutade nämnden att hos
stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att låta elektricitetsverket utföra
ifrågavarande ledningar på dessas bekostnad; och skulle betalningen för desamma i så fall gäldas under
en tid av högst 2 år, varvid staden tager en ränta av 5%.
§35.
En skrivelse från vintersjöfartskommittén, remitterad från stadsfullmäktige för yttrande av
drätselkammaren, bordlades i avvaktan på ny skrivelse i ärendet, som kammaren hade sig bekant att
vara inlämnad hos stadsfullmäktige.
§36.
En anhållen från S.Frigell om att få komma i åtankte vid val av person för upprättande av registerkarta
för staden remitterades till byggnadskontoret.
§37.
Ordföranden anmälde att han vid sammanträffande med en del av de nya ägarne till mekaniska
verkstaden i Skatan underhandlat med dem om eventuelt utbyte av plats för verkstaden mot sådan å
Oskarsvarv; och beslutade nämnden att i skrivelse till nuvarande ägarne anhålla att de ville utse
representanter för att med drätselkammarens och hamndirektionens utsedda sådane underhandla i
frågan.
§38.

Sedan stadskamreraren hade anmält, att Nya Renhållningen godtagit drätselkammarens erbjudande om
inköp av vissa inventarier till av kammaren föreslaget pris, beslutade nu nämnden att ifrågavarande
inventarier skulle inköpas till överenskommet pris för att sedermera överlämnas till det nya
renhållningsbolaget.
§39.
Beslutade nämnden att vidtaga erforderliga åtgärder för bildandet av Luleå Kommunala
Renhållningsaktiebolag och uppdrogs åt redaktör Fernlund att utföra dessa åtgärder.
§40.
Godkändes av stadskamreraren upprättat förslag till arrendekontrakt med hamndirektionen angående
dess förrådsplats m.fl. områden.
§41.
Ett förslag till tillbyggnad av stadens flickskolebyggnad remitterades till byggnadskontoret för utredning
av kostnaden.
§42.
Stadsingenjörens anhållan om ersättning för den tid, han uppehållit stadsbyggmästare- och
föreståndarebefattningen för stadens elektricitetsverk bordlades till nästa ordinarie sammanträde.
Som ovan
Enligt uppdrag:
Erik Kinnman
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 7 dec. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, D.Andersson, K.H.Hultström, O.Olsson, O.E.Wester
och M.Thingvall, hr G.Landström samt undert. Sekr. Herr Wester avlägsnade sig efter behandlingen av
i § 3 omförmält ärende o hr G.Nyberg anlände under behandlingen av det ärende, som upptages under
§ 7.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr M.Thingvall och D.Andersson.
§2.
Styrelsen bestämde, att höstterminen skall avslutas den 15 innevarande dec. och vårterminen taga sin
början den 15 nästkommande januari.
§3.
Föredrogs domkapitlets remiss av folkskolläraren E.Johanssons besvär över av folkskolestyrelsen den
12 sistl. okt. upprättat förslag till besättande av en ord. läraretjänst vid stadens folkskolor ävensom
samma dag förrättat val av innehavare av ifrågavarande tjänst samt den valda folkskolläraren
J.Bjurströms förklaring i ärendet.
Folkskolestyrelsen beslöt tillsätta en kommitté av 3 personer, som har att till nästinstundande
sammanträde till styrelsen inkomma med förslag till förklaring.
Till medlemmar av sagda kommitté valdes hrr V.Oskarsson, D.Andersson och B.A.Hellsten.
§4.

Skolkökslärarinnan Anna Hellgren beviljades på därom framställd begäran avsked från sin befattning
vid stadens folkskolor med innevarande års utgång.
Styrelsen beslöt till protokollet anteckna sitt tack till fr. Hellgren, vilken såväl vid det första ordnandet
av skolköksundervisningen vid Luleå stads folkskolor under sin fortsatta verksamhet nedlagt ett
synnerligen plikttroget, nitiskt och intresserat arbete.
§5.
Folkskolestyrelsen förordnade folkskolläraren J.Bjurström att under vårterminen 1918 såsom vikarie
uppehålla en nyinrättad vakant lärartjänst vid Luleå stads folkskolor.
§6.
Skolkökslärarinnan Ingegärd Wahlgren, som under innevarande hösttermin såsom vikarie uppehållit
skolkökslärarinnan Anna Hellgrens tjänst vid härvarande folkskolor, hade anhållit om
tjänstgöringsbetyg; och beslöt skolstyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§7.
Till ekonominämnden remitterades följande ärenden:
1. Slöjdlärarens anhållan om löneförhöjning från innevarande års början.
2. Vaktmästaren Hilda Bergmans anhållan om fri bostad.
3. Frågan om närmare bestämmelser rörande nästa års dyrtidstillägg.
4. Frågan om utbyte av bostadsrum i Notviken eller anskaffande av kamin för fröken Magnussons
bostad.
5. I nästa års stat upptagna reparationer i Tandkliniken samt upprättande av ett skåp i Västra skolhuset,
vilka arbeten böra utföras under julferierna.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna folkskolinspektör J.Sunnemans skrivelse med godkännande av
skolstyrelsens beslut att förändra lästiden i Mjölkuddens och Notvikens skolor.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna K.M:ts utslag med anledning av folkskolestyrelsens besvär över
Kon.Bef.des beslut att icke utanordna statsbidrag till avlönande av vikarier för sjukdom tjänstledige
folkskollärare A.Forsén.
§10.
Till protokollet skulle antecknas att vid besvärstidens utgång den 19 sistförflutna nov. nya besvär hade
ingivits över av folkskolestyrelsen den 12 okt. 1917 beslut å utval av två ord. folkskollärarinnor vid
Luleå stads folkskolor, vadan folkskollärarinnorna Signe Flodin och Signhild Nilsson förklarades
berättigade att den 1 nästkommande januari tillträda ord. tjänster vid Luleå Folkskolor.
§11.
På förslag av lärarekåren vid Luleå stads folkskolor beslöt folkskolestyrelsen låta trycka följande
betygsblanketter:
1.En betygsblankett utan omslag att gälla för småskolans andra klass.
2. En betygsblankett med omslag, att gälla såsom terminsbetygsblankett för folkskolan, i huvudsaklig
överensstämmelse med motsvarande blankett, som användes vid Kiruna folkskolor.
3. En betygsblankett för avgångsbetyg enl. § 47 lika med den nu använda med den ändring, att den
statistiska tablån över skolgången i fortsättningsskolan utbytes mot en betygsblankett för samma skola.
4. En betygsblankett för avgångsbetyg enligt § 48, som upptager endast de ämnen, vilka ingå i den i
nämnda § mom. 1 bestämda kursen.
Överläraren fick i uppdrag att infordra anbud å tryckningar av dessa blanketter.

§12.
Folkskolestyrelsen godkände överlärarens åtgärd att tillåta vaktmästaren i Notviken att taga av skolans
ved för att elda ett oanvänt rum, tillhörande vaktmästarebostaden.
§13.
Styrelsen beslöt låta göra en lucka i dörren mellan avklädningsrummet och materiellrummet i
Mjölkuddens skolhus.
§14.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt ordföranden, hr D.Andersson samt överläraren att utreda frågan om vilka
åtgärder böra vidtagas med anledning av de nya skyldigheter, som enligt ’lag om utom äktenskapet
födda barn’ åläggas barnavårdsnämnden.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark.
Justeras
D.Andersson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 10 december 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sjöstedt, Thurfjell,
J.A.Nilsson och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 15 nästlidne oktober.
§2.
Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för drätselkammaren för år
1918, beslutade drätselkammaren, sedan på inkomstsidan under rubrik 4. Skatter och liknande avgifter
upptagits hundskatt med 3500 kronor och artistskatt med 600 kronor, att godkänna förslaget.
Drätselkammaren beslutade vidare att i enlighet med vad stadskamreraren i till statsförslaget avgiven
motivering föreslagit, att hos stadsfullmäktige vitsorda följande befattningshavares oförvitliga
tjänstgöring till erhållande av
Stadskassören J.O.Dahl, andra ålderstillägget
á 500:- kr.
Mätarejusteraren B.Gustafsson, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Brandförmannen W.Rosendahl, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Maskinisten C.F.Westbom, trede ålderstillägget
á 150:- kr.
samt
att hemställa hos magistraten, att magistraten ville vitsorda följande under densamma lydande
befattningshavare, vilka äro i tur därtill, till erhållande av
Exekutionsbetjänten C.G.Wetter, tredje ålderstillägget
á 150:- kr.
Poliskonstapeln N.J.Öhlund, tredje ålderstillägget
á 150:- kr.
Poliskonstapeln C.E.Olofsson, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Poliskonstapeln G.Wikström, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 10 december 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Nordin och Forsgren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 sistlidne november.
§2.
Vid förnyad behandling av frågan om utdelning av räntemedel ur rådmanskan Ulrika Charlotta
Sundströms understödsfond anmälde ordföranden att fröken Lotten Burman vid besök hos honom
föreslagit Anna Eriksson, en sjuklig dotter till en avliden åkare, till erhållande av årets räntemedel.
Sedan antecknats att änkan Sofia Sundström, född Östling, avlidit samt att enligt donationsbrevets
föreskrift efter hennes död, understödet skulle tilldelas ’ett behövande fruntimmer, änka eller ogift,
tillhörande köpmans- eller hantverkareklassen och infödd Luleåbo’, beslutade nämnden, då under
sådana förhållanden räntemedlen i fråga icke kunde, ehuru önskligt, tilldelas förenämnda Anna
Eriksson, att för innevarande år tilldela änkan efter avlidne urmakaren G.Hagerén, Anna Hagerén, som
i skrivelse till drätselkammaren därom gjort ansökning, 100 kronor av räntemedlen.
§3.
Sedan jägmästaren i Bodens revir på begäran meddelat, att de inkomster och utgifter för Luleå stads
skog år 1916, vilka å jägmästareexpeditionen bokförts, utgjorde kr. 927:10 och 7992:42 resp. varför det
belopp, som Kungl. Domänstyrelsen förskotterat Luleå stad för år 1916 utgjorde kr. 7063:37, hade
drätselkammaren i skrivelse till Kungl. Styrelsen gjort förfrågan, huruvida kammaren har att förvänta
räkning å nämnda belopp eller i vilken ordning detsamma kan levereras, om till jägmästaren i Bodens
revir, till Kungl. Styrelsen direkt eller eventuelt medelst insättning å Styrelsens räkningar i riksbanken.
Med anledning härav hade Kungl. Domänstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren med överlämnande
av kontokurant över inkomster och utgifter för stadsskogen år 1916 jämte tillhörande verifikationer
anhållit, att kronans fordran, 7063 kronor 37 öre, måtte till Kungl. Styrelsen översändas; och beslutade
nämnden med anteckning härav att godkänna beloppet till utbetalning.
§4.
I skrivelse till drätselkammaren hade Kungl. Domänstyrelsen meddelat, att enligt gällande bestämmelser
rörande förvaltningen av städernas skogar medel därtill skola av staden tillhandahållas Kungl. Styrelsen,
som har att tillse, att tillräckligt kassaförlag alltid finnes innestående i styrelsens kassa samt att, därest
överskott uppstår, till stadens drätselkammare leverera viss del därav.
Som för förvaltningen av stadens skog under innevarande år intill den 1 november från domänfonden
förskjutits utöver influtna medel ett belopp av kr. 13627:54, hade Styrelsen anhållit, att drätselkammaren
ville för täckande av detta förskott samt till mötande av ännu under året eventuelt förestående utgifter
till Kungl. Styrelsens disposition ställa ett belopp av 16000 kronor genom inleverering till Styrelsens
kassa mot blivande redovisning.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna förenämnda belopp 16000 kronor till
utbetalning mot blivande redovisning.
§5.
Bifölls en av stadskassören J.O.Dahl i skrivelse till drätselkammaren gjord anhållan om tjänstledighet
för enskilda angelägenheters vårdande den 17, 19 och 20 innevarande månad.
§6.
Beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att för år 1918 förnya stadens lån å löpande räkning å 100000 kronor; och förklarades
protokollet vad detta ärendet beträffar omedelbart justerat.

§7.
Stallkarlen Per Börjesson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att betalningen av hans
kronoutskylder måtte få anstå till dess hans ansökan om avskrivning blivit avgjord.
Sedan stadskamreraren meddelat att han i skrivelse till sökanden den 1 innevarande december meddelat
denne att han vänt sig till fel myndighet, beslutade nämnden att lägga skrivelsen till handlingarna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionenn i Luleå den 11 dec. 1917.
Närvarande hrr: Burström, Falk, Hjelm, Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 27 sistl. november.
§2.
Genom protokollsutdrag från Drätselkammarens sammanträde den 5 sistl. november hade Kammaren
begärt vissa upplysningar rörande föreslagna kajbyggnader vid stadens södra sida.
Sedan baningenjören Ludvig Hjelm reviderat spåranordningarne i järnvägstekniskt hänseende å det av
Direktionen inlämnade förslaget samt vidare upprättat tvenne alternativ till ytterligare utbyggnader och
slutligen utarbetat plan över en utvidgning av djupkajerna västerut, som Direktionen för framtiden
planerat, beslutade Direktionen att, med insändande av samtliga dessa förslag, till Drätselkammaren
avlåta följande skrivelse:
’I anledning av…’ bil. I.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§3.
L.P.Pettersson i Jockmock till Stadsfullmäktige gjorda framställning om köp eller arrende av vissa
områden vid Bergviken upptogs ånyo till behandling.
Hamnmästaren hade i förnyat yttrande meddelat att området avsåge strandremsan från sista gården
nedom landsvägen förbi klappbryggan till den i framställningen omnämnda udden, och att upplåtelse av
stranden och vattenområdet utanför densamma skulle förhindra båttrafiken på Bergviken, och hade på
grund därav hemställt att framställningen icke måtte bifallas.
Direktionen beslutade att på ovan angivet skäl hos Stadsfullmäktige yrka om avslag på framställningen.
§4.
En från firman Robertsviks Ångsåg inkommen skrivelse med framställning om att få hyra visst område
i Skutviken för upplag av timmer remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§5.
Maria Nording, änka efter timmermannen C.F.Nording, hade i skrivelse anhållit om understöd, årligt
eller tillfälligt.
Ärendet hade remitterats till Hamnmästaren för yttrande, vilket nu förelåg.
Vid behandling av ärendet beslutade Direktionen att, då framlidne Nording varit anställd vid hamnen i
över tjugo år och i stadens arbete offrat sina bästa krafter, hos Stadsfullmäktige göra framställning om
att änkan måtte tills vidare komma i åtnjutande av ett årligt understöd av 240 kronor, att utgå av
hamnmedel från den 1 sistl. september, då familjeunderstödet upphörde.

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§6.
Vid behandling av bordlagda ärendet rörande Hamnmästarens framställning om ändringar i
Hamnmästarens och Hamnbokhållarens tjänsteåligganden m.m. beslutade Direktionen uppdraga åt
herrar Burström och Falk att utreda i skrivelsen förekommande frågor och till Direktionen inkomma
med sådana förslag till ändringar i berört hänseende vartill denna utredning kan föranleda.
§7.
Med anledning av Svenska Hamnförbundets förfrågan huruvida provisorisk förhöjning för 1918 å
hamnavgifterna vore planerad, beslutade Direktionen meddela att Direktionen icke hade för avsikt att
för 1918 ifrågasätta förhöjning å gällande taxa.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§8.
Stadsfullmäktiges remiss angående H.Burmans anhållan om att på en tid av 50 år få arrendera
vattenrätten utanför fastigheten nr. 495, remitterades till Hamnmästasren för yttrande.
§9.
Andre stadsingenjören Elis Möller hade i skrivelse begärt få hyra en av trerums lägenheterna i
hamnförvaltningsbyggnaden.
Skrivelsen bordlades.
§10.
Från kapten E.Certel, Vertreter des Reederei – Verband m.b. H. i Hamburg, hade ingått en av tvenne
bilagor åtföljd skrivelse förande bogseringsförhållandena i hamnen.
Skrivelsen föranledde för närvarande till ingen åtgärd, utan lades, sedan Direktionen tagit del av dess
innehåll, till handlingarne.
§11.
Rådstuvurätten i Luleå protokoll i mål mellan Luleå stad och Nordisches Erzkontor G.m.b H.
överlämnades till Direktionens ombud i målet.
§12.
En skrivelse från hamnens arbetare med begäran om förhöjd timpenning m.m. remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§13.
Besättningen å bogserångaren hade gjort skriftlig framställning om att få komma i åtnjutande av
gratifikationen av årets insegling.
Sedan Hamnmästaren i bilagt yttrande meddelat att ångaren under sammanlagt 454 timmar arbetat för
enskilda och därvid inseglat kr. 6237:80 och att en stor del av detta arbete utförts på nätterna och under
fritiden, varav framgick att besättningen visat nit och intresse i tjänsten, beslutade Direktionen tilldela
den en gratifikation av 500 kronor att fördelas sålunda:
befälhavaren
200 kr.
maskinisten
150 kr.
däckskarlen
75 kr.
eldaren
75 kr.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§14.
Reservbefälhavaren å ångfärjan, Johan Landström, hade i skrivelse begärt erhålla ett lönetillägg för 1917
av 300 kronor.
Sedan det antecknats att Landström enligt Stadsfullmäktiges beslut den 22 sistl. november först från
ingången av 1918 kommer att genom antagande till ordinarie befattningshavare komma i åtnjutande av

förbättrad lön och att avlöningen under 1917 utgått med endast 1200 kronor, beslutade Direktionen, som
under närvarande förhållanden ansåg denna lön otillräcklig, bevilja honom en gratifikation av 300
kronor.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§15.
Hamnmästaren hade, för att inbespara särskild vakthållning under nätterna vid hamnen, från den 1 sistl.
november under sex månader räknat ingått i det nybildade företaget Luleå Nattvakt, vilket för ett belopp
av 300 kronor åtagit sig vakthållningen.
Direktionen godkände den vidtagna åtgärden.
§16.
Sedan taxa å avgifter för begagnade av färjinrättningen över Lule älv mellan staden och Bergnäset
upphör att gälla med utgången av innevarande år, beslutade Direktionen uppdraga åt Hamnmästaren att
utarbeta och inkomma med förslag till ny sådan.
§17.
Sedan det kommit till Direktionens kännedom att Bergsunds Verkstad för Kramfors och Mo & Domsjö
Aktiebolag samt för Olaus Olssons Kolimportbolag i Stockholm byggt isbrytare av storlekar och typer,
som skulle vara lämpliga för Luleå, beslutade Direktionen att hos Stadsfullmäktige begära att av 1918
års anslag till isbrytning få använda ett belopp av högst 1500 kronor för att sätta hamndirektionens
ledamöter och någon hamnens tjänsteman i tillfälle att närmare på ort och ställe studera dessa
isbrytaretyper, innan definitivt förslag till anskaffande av dylika förelägges Stadsfullmäktige.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§18.
Uppdrogs åt herrar Hjelm och Hamnmästaren att utarbeta och inkomma med förslag till uthyrandet av
bostadslägenheterna i hamnförvaltningsbyggnaden.
§19.
Uppdrogs åt herr Ordföranden att utanordna före årsskiftet inkommande räkningar.
§20.
Befullmäktigades hamnmästaren Karl Hj.Falkland att på Direktionens vägnar uppbära och utkvittera
hos Luleå stads drätselkontor innestående hamnmedel.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§21.
Hamnmästarens kassarapport för november månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarne.
§22.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ovan.
Efter uppdrag:
Karl Hj.Falkland
Justerat den 8/1 1918.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 19 december 1917.

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, Ulander, Lindgren, fruarna Sundström och Bohlin
samt tillsyningsmannen.
§1.
Till vaktmästare vid kommunalhemmet antogs bland 29 sökande fördrängen vid Sandträsk gård,
P.E.Molin, såsom varande den mest meriterade.
§2.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen tilldela Katarina Svensson i Boden ett understöd av
20:- kronor till inköp av skor och strumpor åt dottern Selma.
§3.
Beslöt styrelsen till handlanden Alfred Brännström erlägga 6 % ränta å Fridolf Sundvalls skuld f.o.m.
den dag Brännström kan styrka sig hava innehaft det av Sundvall såsom säkerhet för skulden lämnade
lösöret.
§4.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen att f.o.m. den 1 oktober 1917 tilldela änkan Katarina
Pettersson i Kiruna en förhöjning i fosterbarnsarvodet från resp. 10 och 15 kronor till 20 kronor pr månad
för vardera av fosterbarnen Inga Rigmor och Rune Pettersson.
I samband härmed beslutade styrelsen att fortast möjligt utackordera barnen i ett gott hem på landet.
§5.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen att bevilja Julia Pettersson en förhöjning i bidraget till
försörjning av hennes barn, från 5 till 10 kronor pr månad.
§6.
Ett anbud från Bensby avelsförening om övertagande av en fargalt bordlades.
§7.
Beslöt styrelsen att hos stadsfullmäktige anmäla att fru Jenny Johansson på grund av avflyttning från
orten avsagt sig uppdraget som suppleant i fattigvårdsstyrelsen.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§8.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Ida M.Berglund och beslöts vidare att
med 25 kronor bidraga till inköp av en säng med sängutredning åt henne.
§9.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för vård å Hessleby sanatorium åt Göran Hellman.
§10.
Till inventeringsmän för år 1918 utsågos herr Nilsson och fru Sundström.
§11.
Att under år 1918 utanordna till styrelsen ingivna räkningar utsågos herr Gullberg och fru Sundström.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
GeoOlsson
Justeras
H.T.Berlin
Alf.Gullberg
Axel Nilsson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 20 december 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Westerberg, Thurfjell, Brändström,
Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren,
Hanson, Palm, Edström, Axel Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru
Bohlin, Herrar Svensén, Lindquist, Hedman och J. A. Nilsson samt Stadskamreraren, varemot som
frånvarande antecknades Herrar Flemström och G. Andersson, vilka ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§l.
Utsågos Herrar Hedman och J. A. Nilsson att jämte Herr Ordföranden fredagen den 28 innevarande
december kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 22 nästlidne november förda protokoll.
§3.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade fattigvårdstillsyningsmannen N. Boman anhållit att få
tillgodoräkna sig första ålderstillägget från och med den l april 1916 i stället för från den l januari 1917
och hade han som skäl för denna sin begäran anfört, att han på grund av sjuklighet i familjen vore i
behov av en tillfällig löneförbättring.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att som
Boman genom Stadsfullmäktiges beslut vid senaste sammanträde blivit uppflyttad i en högre lönegrupp,
avslå nu förevarande framställning.
§4.
Enär det visat sig omöjligt att med de avlöningar, som förut utgått till eldarne å ångfärjan och
bogserångaren samt mudderverkets besättning, i tjänst kvarhålla eller anskaffa dugligt folk för driftens
behöriga upprätthållande, hade Hamndirektionen anhållit, att Stadsfullmäktige ville dels höja
avlöningen åt eldarne å ångfärjan och bogserångaren till 135 kronor per månad f. o. m. den l juni 1917,
dels ock anställa besättningen å mudderverket mot timpenning från samma tid, varjämte
Hamndirektionen tillika anhållit, att den till mudderverkets besättning intill den l juni 1917 utgående
avlöningen 120 kronor måtte höjas retroaktivt till 150 kronor i månaden under innevarande år.
Uti avgivet yttrande i ärendet hade Lönenämnden, under erinran att ifrågavarande tillfälliga
befattningshavare å ångfärjan, bogserångaren och mudderverket enligt Stadsfullmäktiges beslut den 21
december 1916, § 7, f. o. m. den l juni samma år uppburit en månadslön av 120 kronor, tillstyrkt bifall
till Hamndirektionens framställning.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Hamndirektionens framställning med föreskrift tillika, att de beslutade löneförhöjningarne för
inne-varande år skulle utgå av hamnens tillgängliga medel.
§5.
Stadsfullmäktige hade till Lönenämnden remitterat en från eldaren i stadshuset K. J. Andersson gjord
framställning dels att bliva förd på ordinarie stat med en begynnelselön av 1,500 kronor och retroaktiv
tjänsteårsberäkning f. o. m. den l oktober 1898, dels att de tre ålderstilläggen å 150 kronor, som borde
åtfölja lönen, måtte få alla tre uppbäras f. o. m. den l juli 1917.
Lönenämnden, som ansett det vara olämpligt, att en plats sådan som en eldares, där arbetet kan utföras
av en 20-årig yngling, göres ordinarie och förenas med ålderstillägg, och som hållit före, att platsen i så
fall hellre borde avlönas med timpenning, då det föreslagna avlöningssättet helt visst skulle verka så, att
Andersson kvarstannar på platsen och slår sig i ro i avvaktan på utbekommande av de tre ålderstilläggen,

hade föreslagit, att Stadsfullmäktige med avslag i övrigt å framställningen ville tilldela eldaren i
stadshuset samma lön, som Hamndirektionen i framställning hos Stadsfullmäktige föreslagit för de i
dess tjänst anställda eldare eller 135 kronor per månad samt att eldaren K. J. Andersson berättigas att
som personligt lönetillägg uppbära 180 kronor per år eller skillnaden mellan hittills fastställd lön för
extra eldare i stadens tjänst 100 kronor per månad och den förhöjda lön av 115 kronor per månad, som
Andersson f. o. m. den l december 1913 uppburit på grund av Stadsfullmäktiges beslut den 4 juni 1913,
§ 12.
Beträffande den av Andersson i hans framställning uppgivna längden å hans dagliga arbetstid hade
Lönenämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Drätselkammaren att ordna hans
tjänstgöring så, att han får sig tilldelad viss normal arbetstid och särskild betalning för övertidsarbete.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Lönenämnden däri föreslagit.
§6.
Efter föredragning av en utav vederbörande revisorer avgiven berättelse över granskning av Norrbottens
läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1916 beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att för sin del bevilja anstaltens styrelse full ansvarsfrihet för nämnda
år.
§7.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade änkan efter förre föreståndaren för pantlånekontoret fru
Sofie Sundgren anhållit, att då den henne förut beviljade pension å 300 kronor per år utgår i och med
detta år, Stadsfullmäktige ville från och med år 1918 tillsvidare bevilja henne en förhöjd pension av 400
kronor.
Styrelsen för pantlånekontoret hade uti avgivet yttrande förklarat, att då kontorets rörelse under de 2
senaste åren lämnat så obetydlig vinst och då Styrelsen måste räkna med att inom kort kontorets utgifter
komma att väsentligt ökas genom större lokalhyra och ökade löner, Styrelsen icke ansett sig kunna
förorda någon höjning av pensionsbeloppet utöver hittillsvarande 300 kronor, som dock Styrelsen
föreslagit måtte av kontorets medel till fru Sundgren utbetalas under ytterligare tre år.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Styrelsen för pantlånekontoret
föreslagit.
§8.
Trävaruhandlaren Ernst Nilsson hade hos Drätselkammaren anhållit, att sedan Kungl. Kammarrätten
genom utslag den 5 juli 1917 nedsatt hans taxering till bevillning för inkomst av rörelse i Luleå stad för
år 1914 från 20,174 kronor till 17,694 kronor, staden måtte till honom restituera, vad han för mycket
erlagt i utskylder till staden för nämnda år.
Drätselkammaren, som ansett skäl ej föreligga att överklaga utslaget i fråga, hade hos Stadsfullmäktige
anhållit om bemyndigande att till sökanden utbetala det belopp, som denne i kommunalutskylder för
mycket erlagt till Luleå stad för år 1914 eller Kr. 158: 72.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att beloppet i fråga skulle uttaxeras.
§9.
Uti avgivet yttrande över en av Styrelsen för folkbiblioteket i Luleå hos Stadsfullmäktige gjord begäran
att på grund av ökade driftkostnader för år 1918 erhålla ett anslag å 400 kronor till läsrumsverksamheten
hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja förenämnda anslag såsom bidrag till
upprätthållande av bibliotekets verksamhet under år 1918.
På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att för ändamålet bevilja det begärda anslaget
å 400 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§10.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från stadsdrängen Oskar Johansson inkommen
skrivelse med begäran om avsked från sin befattning f. o. m. den l januari 1918 med en pension av 900
kronor per år jämte fri bostad.

Sedan antecknats, att Johansson, som är född den 21 januari 1850, anställdes i stadens tjänst den l januari
1878 som dräng för stadens vägunderhåll direkt under Drätselkammaren t. o. m. år 1902, därefter och
fortfarande under förmanskap av stadens renhållningsentreprenör, varför hans hela tjänstetid utgör 40
år, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja Johansson en pension av 630
kronor per år eller 70 % å den kontanta lön Johansson uppbär jämte fri bostad, att utgå f. o. m. år 1918.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja
Johansson en årlig pension, räknad f. o. m. år 1918, av 800 kronor jämte fri bostad, taxerad till 200
kronor.
§11.
Uti avgivet yttrande över en av Styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt hos
Stadsfullmäktige gjord begäran om ett anslag för år 1918 av minst 1,600 kronor för fortsatt uppehållande
av anstaltens verksamhet hade Drätselkammaren, under erinran att Norrbottens läns landsting beviljat
ett anslag av 2,600 kronor för upprätthållande av anstalten under år 1918, under förutsättning att Luleå
stad anslår en summa av minst 1,600 kronor, hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla framställningen.
På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att för ändamålet bevilja Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt ett anslag å 1,600 kronor.
§12.
Sedan Stadsfullmäktige den 21 juni 1917, § 11, beslutit att för anläggning av en barnkoloni anslå 17,000
kronor att anskaffas genom upplåning samt att för drift av densamma under år 1918 och för amortering
av nämnda lån anslå 5,000 kronor att utgå av de medel, som inflyta genom uthyrning av en del
tomtområden, hade Stadskamreraren i och för upprättande av Drätselkammarens förslag till stat för år
1918 hos kommittén för Luleå stads barnkoloni anhållit om uppgift, huru mycket av de medel, som
inflyta på ovan angivna sätt, beräknas komma att användas för driften och huru mycket till amortering.
Med anledning härav hade kommittén meddelat, att det belopp om Kr. 4,762: 50, som Stadsfullmäktige
för omskrivna ändamål anslagit, endast räcker till koloniens årliga drift och att således medel till ränta
och amortering å anläggningen bör upptagas i Drätselkammarens stat.
Efter anteckning att Stadsfullmäktige icke, som kommittén uppger, anslagit Kr. 4,762: 50 utan 5,000
kronor att tagas av förenämnda hyresmedel, som uppgå till 4,762: 50, hade Drätselkammaren beslutit
att med anmälan om förhållandet föreslå, att Stadsfullmäktige ville anslå 1,000 kronor till amortering
och ränta å lånebeloppet 17,000 kronor för år 1918.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§13.
Sedan den kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittén med framhållande av, att det av kommittén
tillsatta arbetsutskottets utförda arbete varit rätt omfattande, hos Stadsfullmäktige anhållit, att
Fullmäktige måtte för 1917 års verksamhet bevilja 600 kronor att utgå till utskottets ordförande och
tvänne ledamöter, varav på ordföranden skulle belöpa 400 kronor, hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall
till framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bevilja kommittén det begärda anslaget 600 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§14.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 27 september 1917 uppdragit åt särskilda kommitterade att
verkställa utredning angående behovet av ännu en stadsläkare samt eventuellt inkomma med förslag till
löneförmåner och instruktion, hade nu kommitterade inkommit med sådan utredning, och därvid
framställt följande förslag:
l:o) att i stället för den nuvarande stadsläkaretjänsten inrättas en förste och en andre stadsläkare;
2:o) att de bägge läkarnes löne- och pensionsförmåner bestämmas på följande sätt:
Förste stadsläkaren:
Begynnelselön
3,000: —
Tjänstgöringspenningar
1,000: —
Arvode för Epidemisjukhuset
500: —
Summa begynnelselöneförmåner 4,500: —

Ålderstillägg efter respektive 5 och 10 år

500: —
500: —

1,000: —
Summa slutlöneförmåner 5,500: —
Pension efter 65 levnadsår och 25 tjänsteår i stadens tjänst ..
4,000: —
Andre stadsläkaren:
Begynnelselön
2,250: —
Tjänstgöringspenningar
750: —
Arvode såsom undersökningsläkare vid stadens folkskolor
400: —
Arvode för läkarvård vid stadens kommunalhem och
för poliskårens och fasta brandkårens manskap
100: —
Summa begynnelselöneförmåner 3,500: —
Ålderstillägg efter respektive 5 och 10 år 500: —
500: —
1,000: —
Summa slutlöneförmåner 4,500: —
Pension efter 65 levnadsår och 25 tjänsteår i stadens tjänst 4,000: —
I pensionsavgifter erlägges av vardera läkaren 200 kronor årligen, dock med skyldighet att, om särskilt
pensionsreglemente för samtliga stadens befattningshavare antages, ställa sig i avseende å
pensionsavgifter detta reglemente till efterrättelse.
3:o) att bifogade förslag till läkareinstruktion antages att underställas Kungl. Medicinalstyrelsen för
fastställelse:
4:o) att Stadsfullmäktige ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om rätt till tjänsteårsberäkning
för en andre stadsläkare.
Hälsovårdsnämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till kommitterades förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad kommitterade föreslagit samt att uppdraga åt Hälsovårdsnämnden att hos Kungl.
Medicinalstyrelsen begära fastställelse av instruktionen och hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om tjänsteårsberäkning för andre stadsläkaren.
§15.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från f. maskinisten A. Westerlund inkommen
framställning dels att han måtte få sig återbetalda de pensionsavgifter han erlagt till staden genom avdrag
å hans avlöning, dels att få sig tilldela W. ett dyrtidstillägg i likhet med vad stadens övriga
befattningshavare erhållit för år 1917.
Uti till Drätselkammaren avgiven utredning i ärendet hade Stadskamreraren framhållit, att då
Westerlund lika litet som stadens övriga befattningshavare med undantag av poliskåren varit
tillförsäkrad någon viss bestämd pension att utgå vid viss ålder och staden alltså saknar ordnat
pensionsväsen, en tjänsteman, som av en eller annan anledning lämnar stadens tjänst, bör erhålla
restitution av de av honom provisoriskt erlagda pensionsavgifterna samt att stöd för denna uppfattning
finnes i Stadsfullmäktiges den 10 september 1914, § 9, fattade beslut i fråga om en liknande
framställning, varemot Stadskamreraren avstyrkt sökandens begäran om dyrtidstillägg.
Drätselkammaren hade därefter under åberopande av den av Stadskamreraren förebragta utredningen i
saken hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta:
att till f. maskinisten A. Westerlund återbetala de av honom till staden erlagda pensionsavgifter Kr. 149:
34;
att hans förnyade framställning om erhållande av dyrtidstillägg måtte på förebragta skäl avslås.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag.
§16.
Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:

’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 30 november
1917.
§ 3.
Med överlämnande av en uppgjord förteckning över de utgifter, som Stadsfullmäktige vid olika tillfällen
under åren 1911-1917 beslutat skola bestridas med lånemedel, hade Stadskamreraren i skrivelse till
Drätselkammaren hemställt att, sedan de utgiftsposter, som av olika skäl icke kunnat medtagas i ett lån,
till vars upptagande kungl. maj:ts tillstånd är erforderligt, uteslutits, Drätselkammaren ville föreslå
Stadsfullmäktige att ingå till kungl. maj:t med ansökan om tillstånd att få upptaga ett 40-årigt
amorterings- eller obligationslån för bestridande av de i skrivelsen uppräknade av Stadsfullmäktige
under åren 1911-l917 beslutade utgifter, Kr. 367,210: 03.
Av Stadskamrerarens utredning antecknades, att den skrivelsen åtföljande förteckningen över samtliga
åren 1911-1917 hitintills av Stadsfullmäktige beslutade utgifter att bestridas med lånemedel slutade å
en summa av Kr. 446,670: 03, varför ett belopp av 79,460 kronor icke är medtagen i den föreslagna
lånesumman.
Vid föredragning av ärendet beslutade Drätselkammaren först att i lånesumman ytterligare upptaga av
Stadsfullmäktige den 22 innevarande november beviljade anslag till framdragande av vatten- och
avloppsledningar till tomten n:r 4 i kvarteret Hästen för en kostnad av 2,000 kronor, varav 1,808 kronor
skulle anskaffas genom upplåning: samt
att av Stadskamreraren i förenämnda skrivelse upptagna utgiftspost ’inköp av ett renhållningsverk,
bestående av tomt, byggnader, hästar och inventarier, Kr. 40,000: -’, skulle utgå ur lånesumman och i
dess ställe i densamma upptagas av Stadsfullmäktige den 22 innevarande november beslutade teckning
av 400 st. aktier å 100 kronor i ett under bildande varande kommunalt renhållningsaktiebolag, 40,000
kronor.
Efter anteckning att genom dessa åtgärder den föreslagna lånesumman ökas till 369,018 kronor 3 öre,
beslutade Drätselkammaren vidare att föreslå Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville besluta att göra
underdånig ansökan om erhållande av tillstånd för staden att upptaga ett 40-årigt amorterings- eller
obligationslån för bestridande av följande av Stadsfullmäktige under åren 1911-1917 beslutade utgifter:
Framdragande av vatten- och avloppsledningar i Vattugatan till kvarteren Ejdern och Tärnan
(Stadsfullm. beslut den 19/1 1911, § 6)
Kr. 680: —
Omändring av elektricitetsverket från ångdrift till elektrisk
drift (Stadsfullm. beslut den 28/3 1912, § 8)
” 30,000: —
Anordnande av vatten- och avloppsledningar till vissa
delar av Östermalm (Stadsfullm. beslut den 10/10
1912, § 11)
” 15,400: —
Utsträckande av vattenledning i Malmgatan till fastigheterna n:ris
13 och 12 i kvarteret Hästen (Stadsfullm. beslut den 22/1 1913, § 12)
”
480: —
Uppförande av skolhusbyggnad vid Karlsvik (Stadsfullm. beslut den
11/9 1913, § 8, 78,500 kronor, den 1/9 1914, § 12, 6,420 kronor och den
31/8 1916, § 20, 11,946 kronor 70 öre)
” 96,866: 70
Elektrifiering av vattenledningsverkets pumpstation (Stadsfullm.
beslut den 29/1 1914, § 11)
” 29,200: —
Anläggning av väg Luleå-Svartöstaden, med biväg till Skurholmsstaden, stadens bidrag (Stadsfullm. Beslut den 20/4 1916, § 19)
” 19,733:33
Framdragande av elektriska belysningsledningar till fastigheter
vid Hertsögatan i Bergviken (Stadsfullm. beslut den 28/9 1916, § 19)
”
2,550: —
Framdragande av vatten- och avloppsledningar i Hertsögatan mellan
Grindstugan och Backgatan (Stadsfullm. beslut den 28/9 1916, § 20)
” 12,000: —
Uppförande av ett bostadshus med smålägenheter (Stadsfullm. beslut den
22/2 1917, § 17, Och den 29/3 1917, § 23; ber. kostnad
200,000 kronor — lån ur pensionsförsäkringsfonden 110,000 kronor
statsbidrag 43,000 kronor)
” 47,000: —
Utvidgning av elektricitetsverket (Stadsfullm. beslut den
26/4 1917, § 17)
” 49,000: —
Framdragning av elektriska belysningsledningar till Bergvikens samhälle
(Stadsfullm. beslut den 23/8 1917, § 17)
”
8,300: —

Utförande av elektrisk belysningsanläggning i Mjölkudden
(Stadsfullm. beslut den 27/9 1917, § 13)
Utförande av elektrisk belysningsanläggning i Notviken
(Stadsfullm. beslut den 27/9 1917, § 12)
Framdragning av vatten- och avloppsledningar till tom-ten n:r 4 i
kvarteret Hästen (Stadsfullm. beslut den 22/11 1917 § 14)
Teckning av 400 aktier å 100 kronor i ett kommunalt renhållningsverk
(Stadsfullm. beslut den 22/11 1917, § 16)

”

7,000: —

”

9,000: —

”

1,808: —

” 40,000: —
Kr. 369,018:03

Kammaren beslutade till sist att meddela Stadsfullmäktige, att Kammaren har för avsikt att i annat
sammanhang föreslå, hur förfaras bör med det belopp av 79,460 kronor, som på grund av förebragta
skäl icke ansetts kunna ingå i den härovan föreslagna lånesumman.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
A. Ljungberg.
K. H. Santesson.’

Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
Detta beslut fattades enhälligt.

på

hemställan av

§17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av vagn- och stallkarlen B. Hellis hos
Fullmäktige gjord framställning om avskrivning av honom påförda men oguldna kommunalutskylder
för år 1915.
Sedan Stadsfogden i infordrat yttrande meddelat, att sökanden ej finnes upptagen i 1915 års restlängd,
varemot han i 1914 års restlängd är upptagen såsom resterande för 39 kronor 20 öre och fattig, samt
förklarat sig anse, att någon särskild anledning icke syntes föreligga till att bifalla sökandens
framställning, hade Drätselkammaren beslutit hemställa, att ärendet icke måtte till vidare åtgärd
föranleda.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag.
§18.
Sedan entreprenören J. Nygren i besvär till Norrbottens läns prövningsnämnd för år 1915 yrkat
upphävande av den honom
i Nederluleå socken påförda taxering till bevillning för 1,200 kronors inkomst av rörelse, hade
Prövningsnämnden beslutit att fastställa nämnda taxeringsåtgärd, men att i stället nedsätta klagandens
bevillningstaxering i Luleå stad med 1,200 kronor. På grund av något förbiseende vid utskrivandet av
längden över av Prövningsnämnden beslutade ändringar i taxeringen för Luleå stad hade emellertid
denna nedsättning ej kommit att i längden inflyta och ej heller behörig rättelse gjorts i taxeringslängden,
vadan Nygrens bevillningstaxering i Luleå stad kommit att bli 1,200 kronor för hög, och hade han jämväl
påförts kommunalutskylder till staden för delta högre belopp. Med anledning härav hade
Drätselkammaren uppå därom av Nygren gjord anhållan hos Stadsfullmäktige anhållit om
bemyndigande att till Nygren återbetala de av honom för mycket till Luleå stad erlagda
kommunalutskylder för år 1915 eller 84 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att till
Nygren restituera nämnda belopp, 84 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§19.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan för elementarläroverket
för flickor gjord anhållan dels om ett anslag för år 1918 till tillfällig löneförbättring åt föreståndarinna,
ämnes- och övningslärarinnor vid läroverket, motsvarande en tredjedel av det lönetillägg, som enligt

Riksdagens skrivelse till kungl. maj:t den 31 maj 1917 skall utgå som tillfällig löneförbättring åt lärare
och lärarinnor vid högre flickskolor m. fl., utgörande för år 1918 1,143 kronor 34 öre, dels ock för
samma ändamål ett anslag av 100 kronor till vardera av i läroverkets förberedande skola anställda
lärarinnor eller tillhopa 200 kronor.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit hemställa, att Stadsfullmäktige ville anvisa
ett belopp av 1,343 kronor 34 öre för förenämnda ändamål.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med föreskrift
tillika, att för ändamålet erforderligt belopp skulle uttaxeras.
§20.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord
framställning om bemyndigande att för år 1918 förnya stadens lån å löpande räkning å 100,000 kronor.
§21.
Stadsfullmäktige hade den 15 juni 1916, § 17, beslutit att med anledning av kungl. medicinalstyrelsens
anmodan i saken anslå 400 kronor till anordnande i karantänsanstalten av plats för laborationer och
skrivgöromål jämte bord och stolar samt inköp av utensilier och medikament ävensom ett skåp för deras
förvaring. Av detta anslag hade under år 1916 använts Kr. 117: 44 för inköp av skåp, utensilier m. m.,
varför av anslaget återstår Kr. 282: 56 för inköp av bord, stolar m. m. och för anordnande av plats för
laborationer och skrivgöromål.
Sedan emellertid Byggnadskontoret hos Drätselkammaren anmält, att då det visat sig, att enbart
inredningen av rummet torde draga en kostnad av 700 kronor, det vore erforderligt att öka anslaget med
ett belopp av 500 kronor, hade Drätselkammaren beslutit att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om
ett ytterligare anslag å 500 kronor för ifrågavarande ändamål, och skulle beloppet förslagsvis upptagas
i förslaget till stat för nästkommande år.
Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden det
begärda anslaget, att anskaffas genom uttaxering,
§22.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 21 december 1916 vid fastställandet av utgiftsstaten för
Drätselkammaren för år 1917 bl. a. beslutit att godkänna utförandet av följande under rubrikerna 16 n
och 17 n såsom nyanläggningar upptagna gatu- och planeringsarbeten för en kostnad av resp. 27,900
kronor och 7,900 kronor, nämligen:
16 n.
1.Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
Kr. 10,000: —
2. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
” 5,500: —
6. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
” 4,500: —
7. Västra järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
” 5,400: —
8. Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan
” 2,500: —
Kr. 27,900: —
17 n.
2. Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
Kr. 2,700: —
3. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
” 1,600: —
5. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
” 1,200: —
6. Västra järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
” 2,400: —
Kr. 7,900: —
Enär dessa arbeten ej blivit under innevarande år utförda, hade Drätselkammaren föreslagit, att
Stadsfullmäktige ville till följe rådande förhållanden med upphävande av sitt förenämnda beslut
bestämma, att ifrågavarande nyanläggningar icke skola utföras, förr än Stadsfullmäktige eventuellt fattar
nytt beslut i saken.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§23.

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från fastighetsägare i Mjölkudden inkommen
framställning, dels att alla måtte komma i åtnjutande av ljusledning, dels att staden måtte kostnadsfritt
framdraga ledningarna till husväggen.
I infordrat yttrande hade Byggnadskontoret anmält, att i förut inlämnade förslag till
distributionsledningar dessa voro så placerade, att alla inom själva Mjölkudden, som hade sina gårdar
inom rimligt avstånd från högspänningsledningen och icke för långt åtskills från varandra, kunde erhålla
ledningar.
Drätselkammaren, som ansåg, att 7 à 8 gårdar på yttre delen av sydvästra Mjölkudden visserligen lågo
ganska långt från huvudledningen och även glest belägna i förhållande till varandra, men dock icke på
större avstånd än att de borde komma i fråga, hade beslutit att hos Stadsfullmäktige begära ett anslag å
1,200 kronor till anläggning av en ledning om 600 meters längd, såsom framgår av kartan över
Mjölkudden, och skulle vederbörande gårdsägare hava att från denna ledning själva bekosta ledningarne
till sina resp. fastigheter.
Vad de fria ledningarne till husväggen beträffar hade Byggnadskontoret, med framhållande att
fastighetsägare vid Hertsögatan och i Bergviken enligt Stadsfullmäktiges beslut fått betalts sina
ledningar från vissa av staden utförda distributionsledningar, avstyrkt ansökan i denna del, helst som vid
ett beslut i denna riktning det skulle bliva ytterst svårt att sätta någon gräns för stadens åtagande. För att
emellertid underlätta anläggningsmöjligheterna för gårdsägarne hade Drätselkammaren beslutit hos
Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för Kammaren att låta elektricitetsverket utföra
ifrågavarande ledningar på dessas bekostnad; och skulle betalningen för desamma i så fall få gäldas
under en tid av högst 2 år, varvid staden tager en ränta av högst 5 procent.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla vad Drätselkammaren föreslagit
med föreskrift tillika, att det för den nya huvudledningen erforderliga belopp om 1,200 kronor skulle
upplånas.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag dock
med den ändring, att någon ränta icke skulle av staden debiteras å dess utlägg för ledningarne till de
enskilda fastighetsägarnes byggnader.
Det antecknades, att detta beslut, i vad det avsåg omläggning av den nya huvudledningen och sättet för
kostnadens gäldande, fattades enhälligt.
§24.
Sedan Stadsfullmäktige vid senaste sammanträde till Beredningsnämnden återremitterat den av
borgmästaren A. E. Fagerlin gjorda framställning om upplåtande åt honom av en lägenhet om 5 rum och
kök i nya hamnförvaltningsbyggnaden, enär jämväl 3:ne andra ansökningar om förhyrande av nämnda
lägenhet då till Stadsfullmäktige inkommit, beslöto nu Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att åt Borgmästaren f. o. m. den l oktober 1918 upplåta en av de större
bostadslägenheterna i nämnda byggnad emot den hyra, som sedermera kan komma att av
Stadsfullmäktige bestämmas.
§25.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade en del av stadens be-fattningshavare anhållit, att
Stadsfullmäktige, på det att vid behandling av frågor rörande till befattningshavarne utgående
löneförmåner deras intressen skulle bliva i möjligaste mån tillgodosedda, vid tillsättande av ledamöter i
Lönenämnden ville besluta, att Nämnden såsom hittills skall bestå av 5 ledamöter samt att
befattningshavarne själva få välja 2 av dessa ledamöter.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att avslå
ifrågavarande framställning.
§26.
Sedan Stadsfullmäktige vid behandling den 22 sistlidne november av ärendet rörande dyrtidstillägg åt
stadens befattningshavare beslutit uppdraga åt en delegation av fem personer att söka utjämna de
skiljaktligheter, som förefunnos mellan Lönenämndens i ärendet avgivna förslag och de av
befattningshavarne framställda önskemål, hade delegerade nu inkommit med följande av motivering
åtföljda förslag i ärendet:

Förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare och familjeunderstöd till arbetare
för år 1918.
Den ordinarie och extra befattningshavare med månadslön, som är i stadens tjänst under år 1918 och
uppbär avlöning enligt före år 1917 fastställd lönestat, erhåller dyrtids- och familjetillägg för år 1918
enligt följande grunder:
dyrtidstillägg utgår med 33 % å befattningshavarens från staden under året utgående kontanta avlöning,
exklusive sportler eller vederlag för mistade sådana, dock minst med ett belopp av 500 kronor och högst
med 1,000 kronor, samt utbetalas kvartalsvis i förskott.
familjetillägg för befattningshavarna utgår per år med:
för hustru eller den, som i hustruns ställe utför hennes husliga gärning, 200 kronor.
för barn under 15 år 100 kronor,
för barn över 15 år eller föräldrar, som äro oförmögna att sig själva försörja, likaledes 100 kronor.
För arbetsförmän och arbetare, som varit sysselsatta i stadens arbeten minst sex månader under år 1917,
utgår ett familjeunderstöd efter nyss omförmälda grund.
Familjetillägget respektive familjeunderstödet utgår månadsvis i förskott till befattningshavare och
arbetare, som vid utbetalningen är i stadens tjänst, samt får icke överskrida 700 kronor per år eller 58
kronor 34 öre per månad.
I övrigt gälla följande undantagsbestämmelser:
Dyrtidstillägget beräknas å den kontanta avlöningen utan minimigräns för
l:o) ordinarie befattningshavare, som åtnjuter fri bostad och bränsle m. m.,
2:o) ordinarie brandmanskapet,
3:o) stadsläkare, stadssjuksköterska, stadsbarnmorska, skorstensfejarmästare samt kronojägaren,
4:o) borgerlig rådman, sekreteraren hos stadsfullmäktige och lönenämnden, baderska vid folkskolan,
vaktmästare vid Karlsviks, Mjölkuddens och Notvikens skolor, vaktmästare vid saluhallen samt
städerskor och tillsyningsmannen vid bränngropen.
De under 2:o), 3:o) och 4:o) omförmälda befattningshavare åtnjuta ej familjetillägg.
Borgmästaren A. E. Fagerlin, siffergranskaren W. Sahlin och föreståndaren vid köttbesiktningsbyrån F.
Rosengren erhålla icke dyrtids- eller familjetillägg av följande skäl, nämligen att stadsfullmäktige den
22 sistlidne november beviljat borgmästaren Fagerlin ett personligt lönetillägg å 3,000 kronor från och
med år 1917, samt att siffergranskaren Sahlin och föreståndaren för köttbesiktningsbyrån genom
stadsfullmäktiges beslut respektive den 14 maj och den 22 november 1917 erhållit den förre ett
personligt lönetillägg å 200 kronor och den senare en arvodesförhöjning av 200 kronor per år,
Därest båda makarna äro i stadens tjänst och hustrun uppbär dyrtidstilllägg utgår ej familjetillägg för
henne.
Vad här ovan bestämts angående stadens befattningshavare och arbetare gäller i tillämpliga delar även
hamnens befattningshavare och arbetare.
Det antecknades, att enligt de delegerades förslag dyrtidstilläggen och familjetilläggen åt stadens
befattningshavare skulle uppgå till ett belopp av sammanlagt Kr. 51,884: 03 samt familjeunderstöden åt
stadens arbetare till 20,100 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
antaga de delegerades förslag dock med den ändring, att orden i första punkten ’och uppbär avlöning
enligt före år 1917 fastställd lönestat’ ändras till: ’och uppbär avlöning enligt senast år 1917 fastställd
lönestat’.
§27.
Sedan Stadsfullmäktige till Lönenämnden remitterat en från maskinisten vid pumpstationen Gustaf
Westerlund inkommen skrivelse med begäran om ett lönebidrag av 300 kronor per år, räknat f. o. m.
den l september 1917, hade Lönenämnden, under erinran att Westerlund jämlikt Stadsfullmäktiges
beslut den 3 juni 1912 i stället för föreslaget per-sonligt lönetilllägg å 50 kronor jämte bidrag till
utskylder tillerkänts ett dyrortstilllägg å 300 kronor, vilket belopp avsåge att utgöra kompensation för
de med barnens skolgång förenade kostnader samt inom Nederluleå kommun varande högre utskylder,
beslutit att med hänsyn till nu rådande kristid föreslå, att ortstillägget måtte ökas till 400 kronor per år
f. o. m. år 1918.

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Lönenämnden föreslagit.
§28.
Hamndirektionen hade vid sammanträde den 11 september 1917 beslutit föreslå följande förändringar i
löneförmåner och verksamhet för nedannämnda hamnens befattningshavare:
att muddermästaren N. F. Åström, vilken en följd av år tjänstgjort som förman vid hamnens byggnader,
måtte anställas som arbetsförman med bibehållande av till honom nu utgående löneförmåner;
att ordinarie maskinisten å ångfärjan J. Eriksson, vilken f. o. m. år 1914 tjänstgjort som verkmästare vid
hamnens verkstad, måtte anställas såsom sådan med en grundlön av 2,000 kronor och
tjänsteårsberäkning f. o. m. anställningsåret;
att Oskar Åström, som under en följd av år tjänstgjort som muddermästare dels mot månadslön, dels
mot timpenning, finge anställas som ordinarie muddermästare med en grundlön av 1,800 kronor samt
tjänsteårs-beräkning f. o. m. år 1918;
att reservbefälhavaren å ångfärjan J. Landström finge anställas som ordinarie med en årslön av 1,500
kronor och tjänsteårs-beräkning f. o. m. 1914; samt
att eldaren å ångfärjan A. Wikström, som tjänstgjort som maskinist f. o. m. år 1914, finge anställas som
sådan med en årslön av 1,400 kronor och tjänsteårsberäkning f. o. m. nyssnämnda år.
Uti avgivet yttrande hade Lönenämnden tillstyrkt bifall till framställningen, i vad den avsåge inrättandet
av en arbetsförmanstjänst med placering i lönegrupp II och en verkmästaretjänst vid hamnens verkstad
i lönegrupp I, varemot frågan om Oskar Åströms och A. Wikströms anställande som resp.
muddermästare och maskinist å ångfärjan såsom utgörande Hamndirektionens ensak icke kunde göras
till föremål för yttrande från Lönenämndens sida.
Beträffande frågan om reservbefälhavarens å ångfärjan anställande som ordinarie hade Lönenämnden
hänvisat till sitt förut i denna fråga fattade beslut.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige med bifall till
Lönenämndens förslag ville besluta inrättandet från och med den l januari 1918 av en
arbetsförmanstjänst och en verkmästaretjänst vid hamnens verkstad med placering i resp. lönegrupp II
och lönegrupp I och med tjänsteårsberäkning för de blivande befattningshavarne f. o. m. samma tid,
samt att framställningen i övrigt ej skulle till någon åtgärd föranleda, beträffande Landström, enär
Stadsfullmäktige redan förut fattat beslut om hans anställning som ordinarie.
Stadsfullmäktige biföllo detta Beredningsnämndens förslag.
§29.
Uti avgivet yttrande över en av poliskonstapeln J. A. Lindblom hos Stadsfullmäktige gjord framställning
om rätt att för åtnjutande av ålderstillägg få tillgodoräkna sig tjänsteår från den 31 januari 1900 i stället
för f. o. m. år 1901 hade Lönenämnden, under erinran att enligt det för stadens befattningshavare år 1912
fastställda lönereglemente uppflyttning till högre lönegrad sker först med ingången av kalenderåret näst
efter det, under vilket erforderligt antal tjänsteår uppnåtts, och under framhållande av att billighetsskäl
väl kunde tala för bifall till ansökningen, likväl förklarat sig förhindrad att tillstyrka densamma vid det
förhållande, att tydliga bestämmelser i motsatt riktning givits i ovan nämnda reglemente.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå
Lindbloms framställning.
§30.
På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med bestämmelsen i § 15 av
gällande kungl. förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelser till allmän rådstuga och
Stadsfullmäktiges sammanträden under år 1918 skola införas i Norrbottens-Kuriren, Norrskensflamman
och Norrbottens-Tidningen.
§31.
Vid föredragning och granskning av från Magistraten inkommet generalförslag till utgifts- och
inkomststat för Luleå stad för år 1918 samt till grund för detsamma liggande specialstater fattade
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden följande beslut:
Rörande Hamndirektionens stat:

l:o) att under a) hamnen upptagna utgiftsposten löner och arvoden till Drätselkontorets tjänstemän höjes
från 3,050 kronor till 3,725 kronor i överensstämmelse med Drätselkammarens stat samt att till
utjämning härav posten oförutsedda utgifter minskas med 675 kronor till Kr. 19,081: 35;
Rörande Hälsovårdsnämndens stat:
2:o) att lönen till föreståndaren för köttbesiktningsbyrån i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut vid
senaste sammanträde höjes från 800 kronor till 1,000 kronor samt att motsvarande minskning sker å
posten diverse och oförutsedda utgifter;
Rörande Drätselkammarens stat:
3:o) att i utgiftsstaten under 16 ’gator, vägar och torg’ upptages ett belopp av 7,420 kronor till
iordningsställande av Magasinsgatan mellan Hermelins- och Prästgatan och att i stället utgår
motsvarande utgiftspost för iordningsställande av Stationsgatan mellan Hermelins- och Smedjegatan;
4:o) att i utgiftsstaten under 35 ’anslag för särskilda sociala ändamål’ upptages ett belopp av 5,000
kronor till driftkostnader för barnkoloniverksamheten samt att inkomstposten under 15 a post 14
’obebyggda tomter’ ökas med motsvarande belopp eller från 1,175 kronor till 6,175 kronor;
5:o) att som inkomst under rubrik 37 upptages 500 kronor uttag från tolagsmedelsfonden och att samma
belopp upptages såsom utgift å tolagsmedel, utgörande bidrag till Hamndirektionen;
6:o) att då kostnaderna för dyrtids- och familjetillägg åt stadens befattningshavare och arbetare, vilka i
generalförslaget under rubrik 36 beräknats till 75,600 kronor, enligt § 26 här ovan rätteligen utgör 71,944
kronor 3 öre, sistnämnda belopp införes i stället för det av Drätselkammaren beräknade, varigenom
bristen att uttaxera minskas med Kr. 3,655: 97
7:o) att Drätselkammarens oförutsedda utgifter under rubrik 36 nedsättas från 3,725 kronor till Kr.
3,373: 69, varigenom bristen att uttaxera minskas med Kr. 351: 31
Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist av Kr. 709,294: 22 sålunda enligt punkterna 6
och 7 här ovan borde minskas med Kr. 4,007: 28, återstod till uttaxering en brist av Kr. 705,286: 94,
med anledning varav Stadsfullmäktige med godkännande i övrigt av de föreliggande staterna beslöto att
till täckande av nämnda brist fastställa en uttaxering av 7 kronor 4 öre per bevillningskrona av
100,182,80 bevillningskronor.
Ett av Herr Carlgren väckt förslag, att de i utgiftsstaten under rubrikerna 16 och 17 upptagna anslag
skulle beviljas endast med det förbehåll, att Drätselkammaren finge disponera dem blott i den mån de
kunde anses erforderliga för att bereda stadens arbetare erforderligt arbete, blev av Stadsfullmäktige
avslaget med 21 röster mot 7.
I samband med beviljandet av det under rubrik 35 upptagna anslag å 90,000 kronor till beredande av
lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt
Livsmedelsnämnden att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om ett statsbidrag för samma
ändamål av 60,000 kronor.
§32.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville företaga val av 6 ledamöter och lika
många suppleanter i 1918 års taxeringsnämnd för Luleå stad samt därvid utse:
till ledamöter: till suppleanter:
bagaren C. Marklin
snickaren B. A. Hellsten
bokföraren E. Säfbom
järnhandlanden K. A. Lind
stadskassör J. O. Dahl
exekutionsbetjänten G. Wetter
handlanden W. Thurfjell
grosshandlanden M. Lindquist
inspektören E. P. Lantz
bankdirektören H. Flodmark
vagnkarlen J. A. Öhman
lokomotivföraren N. Falk.
Därjämte hade Beredningsnämnden föreslagit, att suppleanterna skulle anses valda var och en för den
ledamot, som hade samma ordningsföljd som suppleanten.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag med
den ändring, att snickaren B. A. Hellsten utsågs till ordinarie ledamot i stället för stadskassören J. O.
Dahl samt banktjänstemannen C. Lindgren till suppleant i stället för den förstnämnde.

§33.
Vid därefter företagna val utsågos:
till ledamöter i Drätselkammaren för åren 1918-1921: Herrar C. G. Lindgren, Axel Nilsson, B.
Sundberg, C. A. Schultz och W. Thurfjell;
till suppleanter i Drätselkammaren: Herrar A. Hammar, G. Groth, J. A. Nilsson och C. A. Wikén, den
förstnämnde för åren 1918 och 1919 samt de övriga för åren 1918-1921;
till ledamöter i Hamndirektionen för år 1918: Herrar G. Burström, N. Falk, L. Nordlander, L. Hjelm och
K. A. Nordin;
till suppleanter i Hamndirektionen för år 1918: Herrar P. Th. Aurén, K. Mattsson och Karl Olsson;
till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen för åren 1918-1921: Fröken Ellen Sundberg samt Herrar Hj.
Hedman, Johan Lindgren och C. A. Wikén;
till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen för samma tid: Fruarne Elin Bohlin och Agnes Stenudd;
till fattigvårdare i 3:e distriktet för 1918: Herr Nils Anton Andersson;
till ledamot i Styrelsen för pantlånekontoret för åren 1918-1920: Herr V. F. Lundmark;
till suppleant i samma styrelse för samma år: Herr P. Th. Aurén;
till ledamöter i Styrelsen för Tekniska skolan för åren 1918-1921: Herrar A. J. Westerberg och A.
Ulander;
till delegerad för Flickläroverket för åren 1918—1920: Herr P. Sandström;
till ledamot i Terminsavgiftsnämnden för åren 1918—1919: Herr H. F. Pira;
till suppleant i samma nämnd för samma år: Herr C. J. Bergström;
till ledamöter i Handels- och Sjöfartsnämnden för åren 1918-1919: Herrar A. J. Westerberg, J. Vleugel,
N. O. Lundström, G. Nyberg, O. Linder, J. O. Sjölin och G. A. Öqvist;
till ledamöter i Brandstodskommittén för år 1918: Herrar C. A. Flemström och N. J. Nordström;
till suppleanter i samma kommitté för år 1918: Herrar Jonas Carlsson och N. Lundholm;
till ombud vid 1918 års mantalsskrivning: Herrar J. Lidgren, C. A. Palm, J. F. Johansson och N. P.
Boman;
till ledamöter i Lönenämnden för år 1918: Herrar N. Falk, B. Gustafsson, C. Wiklund, U. Ullman och
Oskar Olsson;
till suppleanter i samma nämnd för år 1918: Herrar V. Askerot och G. Wetter;
till ledamöter i Pensionsnämnden för åren 1918—1921: Herrar C. Marklin och R. Jacobsson samt Fru
Märta Sundström;
till suppleanter i samma nämnd för samma år: Herr C. Åström, Fru Elin Bohlin och Herr J. Sundberg;
till revisorer av stadens räkenskaper för år 1917: Herrar E. Lindblad, R. Jacobsson och K. Mattsson;
till suppleanter för dessa: Herrar A. Hultin, B. Meyerhöffer och J. Bergström;
till revisor av läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1917: Herr Karl Olsson samt till dennes
suppleant Herr A. Hammar;
till revisor av Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper för år 1917: Herr H. Flodmark samt till dennes
suppleant Herr E. P. Lantz;
till revisor av Arbetsförmedlingsanstaltens räkenskaper för år 1917: Herr H. Björnlund samt till dennes
suppleant Herr E. P. Lantz;
till ledamöter av Livsmedelsnämnden för år 1918: Herrar A. Schalin, E. Lindberg, G. Lindqvist och A.
J. Boholm;
till suppleanter i samma nämnd för år 1918: Herr A. Ulander, samt Fruarna Louise Bennet och Julia
Fernlund.
§34.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag av 1,500 kronor för att sätta dess ledamöter i tillfälle att
studera nya typer av isbrytare;
2:o) C. A. Palms m. fl:s begäran om ersättning såsom stadens ombud vid årets mantalsskrivning;
3:o) Fattigvårdsstyrelsens anmälan, att Fru Jenny Johansson avsagt sig uppdraget såsom suppleant i
styrelsen.
§35.

Till Hamndirektionen
tjänsteårsberäkning.

remitterades
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å
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Balder

begäran

om
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§36.
Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades en skrivelse från Vintersjöfartskommittén för
Norrland angående vissa ändringar i dess program.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Hj. Hedman,
J. A. Nilsson.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 21 dec. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellstén,
O.E.Wester, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt undert. Sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr B.A.Hellsten och O.Åhrström.
§2.
Till skolkökslärarinnan med tillträdesdag den 1 nästinstundande januari valdes enhälligt vik.
Skolkökslärarinnan Ingegärd Wahlgren.
§3.
Vik. Folkskollärarinnan Anna Norberg, vilken såsom vikarie uppehållit folkskollärarinnan Gurly
Högströms tjänst under sistförflutna hösttermin, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg. Folkskolestyrelsen
beslöt till protokollet anteckna, att fröken Norberg gjort sig förtjänt av så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
Leda ungdomens uppfostran
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§4.
Föredrogs Domkapitlets i Luleå remiss av folkskolläraren E.Johanssons besvär över av
folkskolestyrelsen den 12 sistlidne oktober upprättat förslag till besättande av en ordinarie läraretjänst
vid stadens folkskolor ävensom samma dag förrättat val av innehavare av ifrågavarande tjänst, och
beslöt styrelsen på förslag av ordföranden med fyra röster mot tre avgiva följande förklaring:
I anledning av folkskolläraren E.Johanssons besvär hos Domkapitlet över styrelsens åtgärd att vid
uppgörande av förslag till besättande av en ord. läraretjänst inom skoldistriktet uppföra i tredje
förslagsrummet folkskolläraren J.Bjurström, få styrelsen, med användande av bemälde Bjurströms egen
förklaring och under andragande, att, då klaganden Johansson, jämförd med en del medsökande i
betygsmeriter varit avsevärt underlägsen dessa och på den grund vid förslagets upprättande icke varit
ifrågasatt till förslagsnamn samt Johanssons lämplighet i övrigt för tjänsten icke kunnat framträda för
styrelsen, såsom fallet är med Bjurström, som nu i över ett års tid tjänstgjort inom distriktet och därvid
visat sin lämplighet för tjänsten i mycket god omfattning, vördsamt avstyrka bifall till besvären.
Tre ledamöter av styrelsen röstade för ett av hr K.H.Hultström framställt förslag, att styrelsen skulle
instämma i besvären.

Mot styrelsens beslut anfördes reservation av ledamöterna K.H.Hultström, O.E.Wester och Märta Bucht
samt av överläraren P.Edv.Lindmark.
§5.
Vaktmästare Hilda Bergmans anhållan om fri bostad blev av styrelsen avslagen.
§6.
Med anledning av slöjdlärarnas till stadsfullmäktige ställda skriftliga anhållan om höjt arvode för
slöjdundervisningen samt sedermera hos styrelsen gjord framställning av de folk- och
småskollärarinnor, som undervisa i slöjd, att styrelsen ville tillstyrka samma dyrtidstillägg å till dem
utgående slöjdarvode, som den tänkte föreslå för lärarna i manlig slöjd, beslöt folkskolestyrelsen på
förslag av ekonominämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville för år 1918 bevilja ett dyrtidstillägg av
33 % å utgående arvoden för manlig slöjd, fortsättnings- och ersättningsskolan samt för de kvinnliga
slöjdgrupper, där undervisningen handhaves av folk- och småskollärarinnor.
Till protokollet skulle antecknas, att totalsumman av detta dyrtidstillägg komme att uppgå till 1386 kr.
§7.
Folkskolestyrelsen förklarade folkskolläraren J.Bjurström berättigad till familjetillägg för år 1917.
§8.
Ordföranden erhöll i uppdrag att utreda frågan huruvida folkskolläraren E.Viklund vore berättigad till
dyrtidstillägg.
§9.
Folkskolestyrelsen beslöt, att det dyrtidstillägg, som enligt stadsfullmäktiges beslut den 25 sistl. okt.
skall utgå till lärarekåren vid stadens folk- och småskolor, skall utbetalas i början av jan. månad 1918.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt, att lärarinnor i slöjd och huslig ekonomi, vilka icke erhålla tillfällig
löneförbättring av staten, skola räknas till de skolans befattningshavare, som erhålla dyrtidstillägg enligt
stadsfullmäktiges beslut den 20 innevarande december.
§11.
Småskollärarinnan Hilma Nyman beviljades på därom framställd begäran [?] tjänstledighet under
vårterminen 1918 för enskilda angelägenheters vårdande.
Till vikarie för fröken Nyman förordnades småskollärarinnan Betty Palm från Luleå.
§12.
Från ekonominämnden anmäldes, att densamma beslutat inköpa en kamin för fröken Magnussons
lägenhet i Notvikens skolhus samt infordra anbud å förut beslutade arbeten i Västra skolhuset. Herr
A.Gullberg erhöll i uppdrag att inköpa kaminen.
§13.
Protokollsutdrag från stadsfullmäktige angående fullmäktiges beslut rörande dyrtidstillägg för
lärarepersonalen samt folkskolans stat för år 1918 lades till handlingarna.
Dag som ovan
Alf.Gullberg
/P.Edv.Lindmark.
Justerat
B.A.Hellsten
Oskar Åhrström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 27 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Sedan konstituerande bolagsstämma med aktietecknarne uti Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag
utlysts att hållas å stadshuset i Luleå lördagen den 29 innevarande december, beslutade nämnden att till
Luleå stads ombud vid stämman utse redaktören H.Fernlund.
Nämnden beslutade vidare att göra det uttalandet att, därest fem styrelseledmöter skulle komma att utses
till stadens representanter i styrelsen, redaktören H.Fernlund, banktjänstemannen C.Lindgren och
schaktmästaren O.Sander borde utses med byggnadschefen E.Kinnman som suppleant. Skulle däremot
styrelsens ledamöter bliva tre, borde till representanter för staden utses herrar H.Fernlund och
C.Lindgren.
Därest någon av de föreslagna styrelseledamöterna icke skulle befinnas vara villiga att inträda i
styrelsen, skulle i förra fallet utses grosshandlaren M.Lindqvist och i senare fallet herr O.Sander.
§2.
Sedan Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag med återställande av det av drätselkammaren uppgjorda
förslaget till kontrakt rörande leverans av energi till staden till kammaren överlämnat ett av
Kvarnaktiebolaget alternativt upprättat förslag till avtal i saken, hade drätselkammaren, sedan det av
bolaget föreslagna kontraktet blivit granskat och försett med en del ändringar, till Råneå Elektriska
Kvarnaktiebolag översänt ett nytt kontrakt, däri de av kammaren föreslagna förändringarna av
förenämnda kontraktsförslag blivit införda med anhållan, att Kvarnaktiebolaget, därest bolaget icke
godkänner dessa ändringar, ett ombud för bolaget måtte hitsändas för vidare underhandlingar.
Vid föredragning av det från Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag återbekomna kontraktet, däri av bolaget
en del ändringar införts, jämte en skrivelse från bolaget i saken, beslutade nämnden
att § 11 tredje stycket skulle erhålla följande lydelse: För alla avbrott i energileveransen, utom de i andra
stycket i denna paragraf nämnda, och vilka icke vållats av staden, och som varat mer än en halv timme,
med undantag för avbrott sön- och helgdagar mellan kl. 9 f.m. och 2 e.m., äger staden rätt att göra avdrag
å avgiften med tre (3) öre pr kw för varje halvtimme avbrottet varar, och är Kraftbolaget icke skyldigt
vidkännas annat skadestånd för sådana avbrott i energileveransen. Såsom avbrott i energileveransen
betraktas även sänkning av den levererade strömmen spänning under 17670 volt; samt
att § 13 får följande lydelse: Som säkerhet för kontraktets fullgörande skall Kraftbolaget till staden
omedelbart efter det bolaget erhållit lagfart å sin anläggning överlämna en inteckning till ett belopp av
Femtiotusen (50000) kronor, liggande med förmånsrätt näst efter de inteckningar, som Kraftbolaget
måste uttaga för kraftanläggningens färdigbyggande.
Kvarnbolagets fordran att i vederlag för sitt medgivande till höjning av förenämnda i kontraktets § 11
tredje stycket omnämnda bötesavgift till 3 öre, vilken bolaget föreslagit till 1 ½ öre, erhålla 200 av
eventuella timmar för driftsavbrott pr år fria från böter, beslutade nämnden att icke medgiva.
§3.
Med bifogande av från försäkringsaktiebolaget Fylgia och Hansa till byggnadskontoret inlämnade anbud
å ansvarsförsäkring å elektricitetsverket, vattenledningsverket och stadens allmänna arbeten föreslog
kontoret i skrivelse till drätselkammaren att nämnda försäkring måtte få tagas hos
Försäkringsaktiebolaget Fylgia.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att härtill lämna bifall.
§4.
Anmälde byggnadskontoret att den 26 innevarande december kl. 10 f.m. en större maskinskada inträffat
i elektricitetsverket i det att dels en cellkoppling till batteriet och dels borsthållarne med ställningar på

likströmssidan i omformaren blivit sönderbrända. Hur olyckan skett kunde ännu icke avgöras, men torde
den hava uppstått därigenom att vakten, montören O.Wikström, som tillfölje belastningens nedgång
skulle avkoppla omformaren, därvid underlåtit att först avskilja batteriet; anmälde byggnadskontoret
vidare att skadorna höllo på att repareras.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till telegrafingenjör A.Hj.R.Sjöstedt och
byggnadschefen inkomma med utredning i saken.
§5.
I skrivelse till drätselkammaren hade byggnadskontoret hemställt, att, då kraft från Råneå icke är att
förvänta förr än omkring den 1 april 1918, tiden för beslutade restriktioner med avseende på
strömförbrukningen måtte utsträckas att gälla även för belysningsterminen 1 januari – 15 april 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill; och skulle byggnadskontoret
erhålla i uppdrag att kungöra beslutet.
§6.
Riksförsäkringsanstalten hade i cirkulärskrivelse till drätselkammaren erinrat därom, att lagen om
försäkring för olycksfall i arbete den 17 juni 1916 träder i kraft den 1 januari 1918, enligt vilken lag
envar arbetare skall vara försäkrad för olycksfall i arbete samt att försäkring utan någon arbetsgivares
åtgärd automatiskt äger rum i riksförsäkringsanstalten, därest ej försäkring tecknats i sådant ömsesidigt
olycksfallsförsäkringsbolag, som avses i § 4 av lagen.
Riksförsäkringsanstalten meddelade vidare att därest staden önskar erhålla uppgift å anstaltens premier
för försäkring av stadens arbetare bifogade formulär böra vederbörande ifyllda och undertecknade
ingivas till riksförsäkringsanstalten, som därefter lämnar premieuppgift.
Därest staden skulle finna med sin fördel förenligt att själv åtaga sig utgivandet av de stadens arbetare
enligt lagen tillkommande ersättningar, torde försäkringen i Riksförsäkringsanstalten lämpligen kunna
anordnas i ungefärlig överensstämmelse med det sätt, varpå försäkring av stadens arbetare enligt ett av
anstalten avgivet förslag skulle försiggå, varvid förutsättes att staden åtager sig att till de hos staden
anställda arbetarne, å vilka lagen är tillämplig, utbetala all ersättning, som tillkommer dem samt att
staden därefter hos Riksförsäkringsanstalten jämlikt 15 § i lagen begär befrielse från erläggande av
försäkringsavgift.
Sedan vidare antecknats att det åligger staden, att även om befrielse från erläggande av
försäkringsavgifter erhålles enligt 16 § i lagen till Försäkringsrådets och Riksförsäkringsanstaltens
förvaltningskostnader erlägga bidrag med belopp motsvarande 5 % av de försäkringsavgifter, som skulle
hava beräknats vid försäkring i riksförsäkringsanstalten, beslutade nämnden att i första hand uppdraga
till byggnadskontoret att ifylla och till anstalten översända de från anstalten erhållna
formulärblanketterna och att i övrigt uppskjuta behandlingen av ärendet, till dess
Riksförsäkringsanstalten inkommer med premieuppgift.
§7.
Föredrogos och justerades protokollen för den 3, 5 och 7 innevarande december.
§8.
Med anledning av stadsfullmäktiges beslut den 23 augusti 1917, § 20, att f.o.m. den 1 oktober 1917, då
avtalet med Elektriska Aktiebolaget Fram utgick, tillsvidare anställa tvenne entreprenörer för utförande
av den elektriska installationen med rätt för elektricitetsverket att utföra installationsarbeten i stadens
fastigheter ävensom om det skulle visa sig lämpligt eller nödvändigt i enskilda fastigheter, beslutade nu
nämnden beträffande elektricitetsverkets rätt att utöva installationsverksamhet hos enskilda, att verket
icke i egentlig mening skall konkurrera med de antagna entreprenörerna, utan skall verket vid utförande
av installationsarbeten debitera sådana priser att elektricitetsverket tillföres vanlig handelsvinst.
§9.
Beslutade nämnden att godkänna från Bodens Elektriska Aktiebolag gjorda inköp av 1 st. oljekyld 3-fas
transformator om 5000 volt och 3 st. kombinerade säkerhetsapparater och frånskiljare för densamma till
ett pris av 2100 kronor.

§10.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att verkställa utredning och inkomma med
förslag till ändrad plats för det makadamupplag, som f.n. är förlagt till kvarteret Fisken.
§11.
Till byggnadskontoret överlämnades en av källarmästarne G. & J.Edberg till drätselkammaren ingiven
skrivelse med anhållan om en ersättning av 125 kronor för den skada å rumsinventarierna, som
förorsakats hotellet av det läckage, som uppstått i stadshusets vattenbehållare den 5 innevarande
december.
§12.
Till byggnadskontoret remitterades
1/ G. & J.Edbergs framställning om omedelbar reparation av de av vattenöversvämningen den 5
innevarande december skadade hotellrummen i stadshuset;
2/ Domkapitlets underdåniga framställning ang. uppförande av ett biskops- och domkapitelshus i Luleå;
3/ Domkapitlets förfrågan om stadens villighet att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och
domkapitelshus.
§13.
Föredrogs från magistraten erhållet tryckt exemplar av stadsfullmäktiges sammanträde för den 25
nästlidne oktober för drätselkammarens kännedom och beslutade nämnden beträffande § 13, beslutat
ägoutbyte med F.A.Bergström i och för reglering av Sandviksgatan och tomten n:r 4 i kvarteret Laken
att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta förslag till bytesavtal samt att i övrigt lägga protokollet
till handlingarne.
§14.
Föredrogs från magistraten inkommet tryckt exemplar av stadsfullmäktiges protokoll för den 22
sistlidne november;
och beslutade nämnden
beträffande § 14, beviljat anslag av 2000 kronor till framdragning av vatten- och avloppsledningar till
tomten n:r 4 i kvarteret Hästen, att ärendet skulle delgivas byggnadskontoret;
beträffande § 15, på vissa villkor beviljat tillstånd för Gäddviks byamän att framdraga elektriska högoch lågspänningsledningar över stadens mark å Nordantillheden, att ärendet skulle delgivas jägmästaren
i Bodens revir och byggnadskontoret;
beträffande § 17, beslutat ägoutbyte med Anna M. Bergboms sterbhus i och för reglering av
Sandviksgatan och tomt n:r 4 kvarteret Laken, att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta förslag till
byteshandling.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonomiska nämnd i Luleå den 28 december
1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 sistlidne november.

§2.
Brandmästare O.P.Stråhle hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att för år 1918 erhålla
familjetillägg för en av Luleå stad genom fattigvårdsstyrelsen hos honom inackorderad minderårig
flicka, för vilken han anser sig försörjningspliktig.
Sedan av skrivelsen vidare antecknats att han för flickans underhåll av fattigvårdsstyrelsen erhåller en
ersättning av 10 kronor i månaden i ett för allt, beslutade nämnden att remittera skrivelsen till
fattigvårdsstyrelsen för yttrande.
§3.
Handelsresanden Tycho Grafström hade med stöd av bilagd avskrift av Kungl. Kammarrättens utslag
den 27 juni 1917 i skrivelse till drätselkammaren hemställt att drätselkammaren ville till honom och
hans hustru återbära det belopp, som de för mycket erlagt i kommunalutskylder för Luleå stad år 1915.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden efter tagen del av handlingarna att, då skäl ej syntes
föreligga för ett överklagande av det av kammarrätten fattade beslut i taxeringsärendet, överlämna
skrivelsen till stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till
Tycho Grafström och hans hustru återbetala vad de för mycket erlagt i kommunalutskylder till Luleå
stad för år 1915 eller 31 kronor 50 öre.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Magistraten inkommen avskrift av Kungl.
Maj:ts nådiga brev den 28 september 1917, däri Luleå stad ålägges att gottgöra hamnkassan för högt
debiterade räntebelopp med 54582 kronor 8 öre.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remitterade handlingar föreslå
stadsfullmäktige, att återbetalningen till hamnkassan av förenämnda räntemedel måtte ordnas så, att
staden årligen under 5 år f.o.m. år 1918 erlägger en femtedel av beloppet i fråga till hamndirektionen.
Nämnden beslutade vidare erinra därom att drätselkammaren i sitt förslag till utgiftsstat för 1918 under
rubrik 3 upptagit 1/5 av Kr. 54582:08 eller Kr. 10916:42 till uttaxering för förenämnda ändamål, vilken
åtgärd blivit av stadsfullmäktige godkänd vid statens behandling hos fullmäktige den 20 innevarande
december.
§5.
Sedan J.W.Wallin hos stadsfullmäktige anhållit om befrielse från erläggande av honom påförda, men ej
betalda kommunalutskylder för åren 1913-1916, tillhopa Kr. 190:65, beslutade nämnden att remittera
ärendet till stadsfogden med anhållan, att han ville lämna uppgift, för vilket belopp av
kommunalutskylder sökanden resterar till Luleå stad, samt att till drätselkammaren inkomma med
yttrande i ärendet.
§6.
Byggnadskontoret hade i infordrat yttrande till drätselkammaren föreslagit att kammaren ville, i likhet
med förut tillämpade grunder, bevilja arbetaren Oskar Gustafsson, vilken den 22 oktober 1917 i arbete
för stadens planteringsnämnd ådragit sig kroppsskada och enligt av doktor E.Feltströms bilagda intyg
varit oförmögen till arbete under tiden 22 oktober – 26 december, en olycksfallsersättning dels för
utlagda kostnader för läkarevård, medicin och skjutsar från och till läkaren med Kr. 74:65, dels med 3
kronor pr dag för 31 arbetsdagar med Kr. 93:- eller tillhopa kronor 167:65.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med översändande av handlingarne i ärendet
hemställa att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till arbetaren Oskar Gustafsson
utbetala förenämnda ersättning för olycksfall i arbete för staden, Kr. 167:65.
§7.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren anmält vaktmästaren i saluhallen R.Johnsson
till allvarligare bestraffning för i skrivelsen angivna förseelser beslutade nämnden att delgiva Johnsson
skrivelsen för förklaring.
§8.

Meddelade ordföranden att för anskaffande av för drätselkontoret oundgängeligen nödvändiga
rörelsemedel ett 2 månaders växellån á 200000 kronor i riksbanken blivit upptaget den 22 innevarande
december.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
Carl Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 december 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren, fruarna Sundström, Bohlin och Stenudd, fröken
Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 29 november och 19 december 1917 föredrogos och justerades.
§2.
Understödslistorna för januari månad 1918 föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 95 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under december månad, slutande å kr.
431:25.
§5.
Enär det visat sig, att priset för vedhuggning å epidemisjukhuset, 200 kronor per år, vore alltför lågt,
beslutade styrelsen höja detsamma till 350 kronor per år f.o.m. 1918 och skulle hälsovårdsnämnden
härom underrättas.
§6.
Anmälde tillsyningsmannen, att muraren Oskar Ismael Svensson måst på grund av sjukdom intagas å
fattiggården den 20 december 1917 och beslutade styrelsen att hos vederbörande fattigvårdssamhälle
utsöka kostnaden för hans vård och underhåll.
§7.
Beslutade styrelsen, att följande priser skulle debiteras för ved, som utlämnades till understödstagarne,
nämligen
under år 1917:
34 kronor per famn
under år 1918:
37 kronor per famn,
i vilka priser jämväl ingår kostnaden för vedens hemkörning.
§8.
På därom gjord framställning beviljades P.Sandgren i Bälinge förhöjning i fosterbarnsarvodet för
Ingeborg Engman från 10 till 15 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918.
§9.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande J.P.Johansson samt påminnelser
i fattigvårdsmål rörande Elin Henrika Olsson och Alma Helena Andersson.

§10.
Till handlingarna lades
1/ Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Ferdinand
Lundberg och Nils Leonard Andersson;
2/ Stadsfullmäktiges protokoll den 22/11 1917, § 9, angående uppflyttning av
fattigvårdstillsyningsmannen till lönegrupp I.
§11.
Uppdrogs åt tillsyningsmannen att undersöka, huruvida något understöd under år 1918 bör utgå till
Johan Mauritz Persson.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Alf.Gullberg”

