Protokoll oktober år 1918
Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 4 okt. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, D.Andersson,
B.A.Hellsten, O.Olson, G.Landström samt undertecknad sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr O.Åhrström och O.Olsson.
§2.
På därom gjord ansökan beviljades småskollärarinnan Hilma Nyman tjänstledighet för enskilda
angelägenheters vårdande fr.o.m. den 13 sept. 1918 t.o.m. vårterminens slut 1919.
§3.
Folkskolestyrelsen bestämde, att arvodet till vikarien för fröken Nyman skulle för innevarande
termin utgå med 100:- kr. i läsmånad, vilket belopp skulle avdragas från den ordinarie
lärarinnans avlöning.
§4.
Till vikarie för småskollärarinnan Hilma Nyman för tiden fr.o.m. den 13 sept. 1918 t.o.m
vårterminens slut 1919 förordnades ex. småskollärarinnan Betty Palm. Samtidigt bestämde
folkskolestyrelsen, att fröken Palms tjänstgöring under vårterminen 1919 skulle förläggas till
småskolan i Karlsvik, medan småskollärarinnan Alma Degermark under sagda tid förflyttas till
småskolan i staden. Till protokollet skulle antecknas, att fru Degermark och fr. Palm icke haft
något att erinra mot ett sådant utbyte.
§5.
På därom framställd begäran beviljades folkskollärarinnan Georgina Dahl tjänstledighet för
enskilda angelägenheters vårdande fr.o.m. den 1 okt. t.o.m. höstterminens slut innevarande år.
§6.
Till vikarie för folkskollärarinnan Georgina Dahl under tiden fr.o.m. den 1 okt. t.o.m.
höstterminens slut innevarande år antogs ex. folkskollärarinnan Maja Lindahl.
§7.
Mellan tjänstledig folkskollärarinnan Georgina Dahl och hennes vikarie fru Maja Lindahl hade
träffats överenskommelse om ett arvode för vikarien av 200 kr. för läsmånad, och beslöt
folkskolestyrelsen fastställa detta arvode, vilket skulle avdragas från den tjänstlediga
lärarinnans lön.
§8.
Folkskolestyrelsen beslöt till en särskild kommitte, bestående av tre personer, hänskjuta gjorda
framställningar om lönereglering för lärare och lärarinnor i läs- och skrivämnen samt i slöjd
och huslig ekonomi ävensom kommunal pensionsreglering, och skulle kommittéen till nästa
sammanträde framlägga förslag. Till ledamöter i denna kommitte valde ordf. hr A.Gullberg,
överlärare P.Edw.Lindmark och hr D.Andersson.
§9.
Vaktmätaren G.S.Englund hade anhållit om ett lönetillägg av 300 kr. fr.o.m. den 1 jan. 1919.

Folkskolestyrelsen, som kunde vitsorda i ansökan lämnade uppgifter om det med
vaktmästartjänsten i Karlsvik förenade krävande arbetet, beslöt överlämna framställningen till
stadsfullmäktige och för sin del tillstyrka bifall till den gjorda anhållan.
§10.
Då det i stadsfullmäktiges beslut om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare, med vilka
lärarepersonalen vid stadens folkskolor likställts, förekommande uttrycket ’ord. och extra
befattningshavare med månadslön etc.’ kunde tolkas så, att vid folkskolan innevarande år
anställda vikarier skulle vara berättigade till dyrtidstillägg enligt samma grunder som för
ordinarie, beslöt folkskolestyrelsen hos stadsfullmäktige anhålla om direktiv rörande
tolkningen av beslutet och samtidigt anmäla, att ett ytterligare anslag av 3000 kr. är behövligt,
ifall även vikarier skola erhålla dyrtidstillägg.
§11.
Folkskolestyrelsen beslöt låta sänka lamporna i sal 8 i Östra skolhuset i likhet med vad som
skett i sal 7.
§12.
Småskollärarinnan Maria Högström hade anhållit om tjänstledighet för sjukdom fr.o.m. den 23
sept. t.o.m. den 31 okt. innevarande år, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla denna anhållan
samt till vikarie under sagda tid förordna ex. småskollärarinnan Hanna Grahnström.
§13.
Folkskolestyrelsen beslöt, att arvodet till föreståndaren för skoltandkliniken skulle fr.o.m.
innevarande termin utgå med 7 kr. för tjänstgöringstimme.
§14.
Till protokollet skulle antecknas, att enligt meddelande från telegrafkommissarien antalet
samtal å telefonapparaten 190 numera uppgår till över 2500, varför avgiften höjts till 130 kr.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag över stadsfullmäktiges beslut angående
dyrtidstillägg åt stadens befattningshavare, lärarekårens likställighet med övriga
befattningshavare i vad angår dyrtids- och familjetillägg samt uppförande av tillbyggnad till
Mjölkuddens skolhus.
§16.
Med anledning av Magistratens anmodan till folkskolestyrelsen att inkomma med förklaring
över av stadskassör J.O.Dahl i egenskap av målsman för sin hustru folkskollärarinnan Sigrid
Dahl gjord hemställan, att Magistraten ville förständiga folkskolestyrelsen att till fru Dahl
utbetala resterande dyrtidstillägg med kr. 178:67 får folkskolestyrelsen anföra följande:
Se bilaga! [finns inte i protokollet]
§17.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att nämnden beviljat avgång enligt folkskolestadgans §
48 för eleverna i folkskolans fjärde klass Ingeborg Lantz och Arvid Dahlström.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edw.Lindmark

Justerat:
Oskar Åhrström
O.Olsson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 oktober
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 14 och 19 sistlidne september.
§2.
Beslutade nämnden att tilldela följande familjer bostad
i Tigern: A.Melin, 2 rum och kök
i Renen: F.J.Bergman, 1 rum och kök
Ida Nilsson, 1 rum
J.E.Eriksson, 1 rum.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av grosshandlaren Atle Burman, ägare
av tomten n:r 1 i kvarteret Pelikan, hos fullmäktige gjord anhållan, dels att tomtindelningen i
kvarteret Pelikan måtte ändras i enlighet med bilagda, av stadsingenjören Erik Kinnman
upprättade karta, så, att i stället för nuvarande 4 st. små tomter utefter södra sidan av kvarteret
måttet indelas i 3 st. lika stora tomter dels att staden till honom försäljer den del av nuvarande
tomt n:r 7, som enligt förslaget skall tillkomma Burmans tomt n:r 1 för att bilda ny tomt n.r 8.
Sedan byggnadskontoret inkommit med infordrat yttrande, däri kontoret tillstyrker
ansökningen, beslutade nämnden att, då kvarteret Pelikan ligger inom det område vid södra
hamnen, som av stadsfullmäktige reserverats för sådana byggnader m.m., som ha särskilt nytta
av hamnens anläggningar, remitterar ärendet till hamndirektionen för yttrande.
§4.
Efter långvariga underhandlingar med Tekniska Byrån Nycander, Göteborg, rörande inköp av
en spareldningsapparat, benämnd ’Lauban’, för användning i stadshusets högtryckspanna, hade
Byrån i skrivelse den 26 nästlidne juni erbjudit sig att, därest staden bestämmer sig för att inköpa
den i pannan i fråga insatta Laubansapparaten, nedsätta priset å densamma, 2050 kronor, till
1230 kronor.
Sedan maskindirektören vid Statens Järnvägar Axel Lundberg i enlighet med nämndens
uppdrag, i avgivet utlåtande anfört, att apparaten i fråga bör kunna komma till avsevärd nytta
vid stadshusanläggningen på så sätt, att mindre gott bränsle kunna inköpas och användas under
höst och vår, då pannan icke behöver prestera så mycket, som under den kallaste årstiden,
beslutade nämnden i enlighet med maskindirektören Lundbergs tillstyrkan, att inköpa den av
Tekniska byrån Nycander levererade spareldningsapparaten ’Lauban’ till det av byrån
reducerade priset av 1230 kronor.

Nämnden beslutade vidare att uppdrag till byggnadskontoret att utbjuda den av staden inköpta
koksstybben till försäljning medelst annons i ortstidningarna, varvid anbuden skulle vara
inkomna senast den 25 innevarande oktober.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en framställning från Kungl.
Lotsstyrelsen om åläggande för Luleå stad att upplåta en tomt åt lotsverket och stadskamreraren
inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande, varvid han uttalar, att en tillförlitlig
utredning, som skulle bevisa, att staden redan för länge sedan fullgjort sitt åliggande i denna
sak, möjligen skulle kunna åvägabringas genom genomseende av magistratens protokoll från
äldsta tid, beslutade nämnden att tillfråga rådmannen P.Sandström om han vore villig att mot
ersättning utföra en utredning i ärendet och lämna förslag till utlåtande.
§6.
Stadsbyggmästaren John Wikberg hade i skrivelse den 4 september 1916 föreslagit
drätselkammaren att, då värmeledningen i stadshuset installerades för c:a 12 á 13 år sedan, och
säkerligen sedan dess åtskilliga förbättringar gjorts på det värmetekniska området, kammaren
måtte anmoda någon erfaren ingenjör på området i fråga att inkomma med fullständig utredning
om vilka åtgärder, som böra vidtagas för att i möjligaste mån nedbringa värmekostnaden i
stadshuset.
Sedan antecknats, att ärendet i fråga trenne gånger förut föredragits i tekniska nämnden, men
att beslut av olika skäl ej blivit fattat, beslutade nu nämnden att tillfråga förre
maskininspektoren vid statens järnvägar A.J.Olsson, Boden, huruvida han ville åtaga sig att
utföra förenämnda av stadsbyggmästaren Wikberg föreslagna utredning.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av handlanden P.Lalander i skrivelse
den 31 juli 1914 gjord anhållan att, sedan han inköpt tomten n:r 2 i kvarteret II enligt förslag
till tomtindelning för området närmast Notviksverkstaden för att där uppföra ett mindre
bostadshus, fullmäktige vid bevilja honom tillstånd till detsammas uppförande.
Sedan ärendet remitterats till stadsingenjören och stadsbyggmästaren för yttrande hade dessa i
gemensamt yttrande föreslagit att, då staden för ordnandet av byggnadsverksamheten närmast
Notviken möjligen kan komma att bliva i behov av ifrågavarande område, ärendet måtte vila
till dess utredning härom föreliggare fullt klar; och beslutade drätselkammaren vid föredragning
av ärendet den 1 februari 1915 att detsamma skulle förklaras vilande till dess denna fråga
föreligger fullt utredd.
Vid förnyad behandling av ärendet den 7 februari 1916, § 5, beslutar drätselkammaren att
bordlägga detsamma, tills plan och byggnadsbestämmelser bli fastställda för det område, i
vilket tomten ingår.
Sedan emellertid numera plan och byggnadsbestämmelser äro fastställda för området i fråga,
beslutade nämnden, att, då tomten ifråga är så belägen att den med hela sin längd skjuter in i
det till statens järnvägar upplåtna egenhemsområdet å Mjölkudden anhålla, att
distriktsförvaltningen vid statens järnvägar, härstädes, ville till drätselkammaren inkomma med
yttrande, huruvida kammaren bör tillstyrka ifrågavarande av P.Lalander hos stadsfullmäktige
gjorda anhållan om tillstånd att få å tomten i fråga uppföra en bostadsbyggnad.
§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från länets odlingsråd gjord begäran,
att fullmäktige ville yttra sig över en framställning om upplåtelse av Notvikens lägerplats för
potatisodling.

Sedan drätselkammaren uppdragit till byggnadskontoret att, efter inhämtande av
kreatursägarnes åstikt i saken, inkomma med yttrande, hade nu byggnadskontoret jämte
yttrande överlämnat utdrag av protokoll, fört vid sammanträde den 2 sistlidne september med
representanter för länets odlingsråd, Mjölkuddens odlingsnämnd och för stadens kreatursägare,
varav framgick att sedan länets odlingsråd meddelat att det med sitt upptagande av frågan om
uppodlande av Notvikens f.d. lägerplats för potatisodling, icke satte denna odling såsom
syftemål, utan att rådet vore lika benäget att tillstyrka, att området hävdades för bete,
kreatursägarnes representanter, under förutsättning av områdets hävdande för kreatursbete, dels
tillstyrktes bifall till odlingsrådets hos stadsfullmäktige gjorda framställning dels förklarade sig
villiga att bidraga i arbetet för förslagets genomförande.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med återställande av remisshandlingarna att
på förenämnda av kreatursägarne angivna villkor hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till länets
odlingsråds framställning i ärendet.
§9.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat kustbanekommittérades framställning
om anslag till kostnaden för utredningen om banan, antecknades vid föredragning av
densamma, följadne
Under innevarande år skulle en utredning av de ekonomiska betingelserna för en bana längs
Norrbottens kust verkställas av byrådirektören i Kungl. järnvägsstyrelsen Sven Norrman mot
en ersättning av 25 kronor pr km, eller c:a 5000 kronor för det hela. Därefter skulle, sedan
genom den ekonomiska utredningen, klarhet vunnits om de bestämmelser, som böra läggas till
grund för en teknisk utredning, en sådan undersökning under nästkommande år verkställas och
fullständiga ritningar med kostnadsförslag utarbetas dels för en järnväg av den typ, som den
ekonomiska utredningen visar vara lämplig och dels för en elektrisk spårväg, till en början
endast för sträckan Luleå-Kalix. Sedan sålunda vunnits möjlighet att göra en jämförelse mellan
de olika slagen av trafikleder på kortare sträcka skulle, därest jämförelsen utfaller till
spårvägsförslagets förmån, undersökningen fullständigas för en dylik trafikled längs länets hela
kust.
Den tekniska utredningen för en järnväg beräknas kosta c:a 30000 kronor incl. hantlangning
och diverse utgifter och samma utredning för en elektrisk spårväg Luleå-Kalix c:a 10000
kronor. Utsträckes spårvägsundersökningen till hela kuststräckan ökas kostnaderna med c:a
45000 kronor eller alt. 55000 kronor, som skulle fördelas på alla kustsocknarne efter antalet
bevillningskronor för år 1917 enligt bilagd tablå; och skulle det sålunda erforderliga beloppet
behöva disponeras, högst 10000 kronor under innevarande år samt återstoden under år 1919.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med tillstyrkan till, vad kommitterade föreslagit,
hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville, under förutsättning, dels att anslag erhålles
från övriga av frågan berörda kommuner och städer dels att den tilltänkta järn- eller spårvägen
erhåller station inom Luleå stads område, till kommitterades förfogande ställa ett belopp av
16944:55 kronor, varav 3100 kronor skulle tillhandahållas under innevarande år.
§10.
Jordägaren E.Enbom i Ytterviken hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren
ville bevilja honom förlängd arrendetid för den av honom arrenderade s.k. Stabsgärdan eller
den del av Moritzängen, som ligger väster om järnvägen mellan Luleå och Gammelstad, under
15 år, räknat f.o.m. den 1 maj 1923, då den nuvarande arrendetiden utgår.
Sedan antecknats, att arrendatorn, som sedan år 1913 innehaft lägenheten på arrende, har för
avsikt att uppodla den del av området, som är beväxt med buskar och småträd, beslutade
nämnden att överlämna Enboms hos drätselkammaren gjorda framställning till stadsfullmäktige
med hemställan om bifall till densamma.

Nämnden beslutade vidare att, med anledning av vad stadskamreraren i sitt till drätselkammaren
avgivna yttrande anfört, nämligen att för förenämnda uppodling av området erfordras att
rågångsdiket mot järnvägen och trumman under järnvägsbanken bliva upprensade, i skrivelse
till distriktsförvaltningen vid statens järnvägar anhålla, att förvaltningen ville deltaga med
hälften av kostnaden för upprensning av rågångsdiket i fråga och att på egen bekostnad
upprensa trumman under järnvägsbanken.
§11.
Sedan firman Bröderna Åström i till drätselkammaren ställt anbud erbjudit sig att köpa den från
drätselkontorets golv borttagna skadade korkmattan för ett pris av 175 kronor, hade
byggnadskontoret med överlämnande av anbudet till kammaren tillstyrkt detsammas
antagande.
Vid föredragning av ärendet beslutade emellertid nämnden, som ansåg anbudet vara för lågt,
att med avslag å Bröderna Åströms erbjudande, bestämma att korkmattan skall användas för
stadens eget behov.
§12.
Sedan livsmedelsstyrelsens fiskesektion medelst utdrag av sitt protokoll för den 20 sistlidne
september anhållit, att, sedan livsmedelsstyrelsen bifallit sektionens framställning att få anslå
2375 kronor till omändring av fiskhallen i saluhallsbyggnaden, drätselkammaren ville i enlighet
med av stadsfullmäktige godkänt förslag utföra ändringen före vinterns inträdande, beslutade
nämnden vid föredragning av ärendet att överlämna fiskesektionens framställning till
byggnadskontoret med anmodan att utföra arbetet.
§13.
Godkändes av byggnadskontoret upprättat förslag till kontrakt mellan Luleå stads
drätselkammare och O.E.Wiklunds Isoleringsaffär, Hernösand, ang. isolering av i stadshuset i
Luleå befintliga värme-, varmvatten- och återgångsledningar, ånglådor, ångdomer och de
vattenrör, som visat sig utsatta för förfrysning.
§14.
En från Statens Byggnadsbyrå till drätselkammaren inkommen cirkulärskrivelse ang. rabatt å
cement till statsunderstödda byggnadsföretag lades till handlingarna.
§15.
En från Statens Byggnadsbyrå till drätselkammaren inkommen cirkulärskrivelse ang.
föreskrifter, som skola iakttagas vid statsunderstött byggnadsföretags slutförande m.m.
överlämnades till byggnadskontoret för iakttagande.
§16.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den
29 augusti 1918 beträffande §§ 5, 13-17; och beslutade nämnden att delgiva byggnadskontoret
det under § 5 av protokollet förtecknade ärendet ang. tillbyggnad av Mjölkuddens skola.
§17.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 29 nästlidne augusti, § 7, angående utlysande av
en allmän pristävlan för införskaffande av förslag till södra hamnplanens ordnande, varvid ett
anslag av hamnens tillgängliga medel å 10000 kronor beviljats att utgå i priser å resp. 4000,
3000 och 2000 kronor samt till inköp av ej prisbelönade förslag 1000 kronor.

Sedan vidare uppdrag lämnats till hamndirektionen och drätselkammaren att gemensamt
utarbeta program och bestämmelser för pristävlingen och att utse prisnämnd, beslutade
nämnden att föreslå att i första hand delegerade, vilka utses av hamndirektionen och
drätselkammaren var för sig, få till uppdrag att upprätta förslag till program och bestämmelser
för pristävlingen; och beslutade nämnden sålunda att för sin del till delegerade utse förste
baningenjören L.Påhlson och konsul G.Groth.
§18.
Entreprenören, byggmästaren Carl A.Flemström, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit
att med anledning av kammarens beslut enligt § 4 i dess protokoll av den 5 september 1918 och
med åberopande av § 15 i entreprenadkontraktet av den 1 maj 1917 emellan Luleå stad och
honom, tvisten rörande en utav honom ingiven räkning å en del extra arbeten m.m. i
bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet, slutande å kr. 19193:24, måtte avgöras av
skiljomän enligt lagen av den 28 otkober 1887; och meddelade entreprenören att han utsett
fabrikören B.A.Hellsten, härstädes, till skiljoman.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att tillfråga rådman P.Sandström, huruvida han
är villig mottaga uppdraget att vara skiljoman.
§19.
Sedan siffergranskaren i anmärkningsakt för I kvartalet 1918 anmärkt, att tvenne räkningar,
utfärdade av Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär å Kr. 1636:25 resp. Kr. 2805:- blivit av
stadskassören utbetalade utan att vara i vederbörlig ordning utanordnade, beslutade nämnden,
ehuru dylika upphandlingar utan drätselkammarens vetskap strede mot byggnadskontorets
reglemente, godkänna desamma till utbetalning.
§20.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att plåttaket på den till
stadshuset hörande stallbyggnaden omedelbart måtte få omläggas med galvaniserad plåt på de
delar av detsamma, där läckor uppstått, för en kostnad av
175 kvm. á 28:50 enligt anbud
Kr. 4987:50
Diverse lappning m.m.
Kr. 312:50
Kronor
5300:Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att i första
hand verkställa en provisorisk reparation samt att i förslaget till nästkommande års stat upptaga
anslag för en fullständig sådan.
§21.
Skomakaren P.O.Sundqvist hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få taga ett av
rummen i den av honom förhyrda lägenheten i fastigheten n:r 7 Örnen till skomakareverkstad;
och förband han sig att, i den mån rummet toge skada av att användas till verkstad, ersätta den
sålunda av honom förorsakade skadan.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla framställningen på anförda villkor.
§22.
Beslutade nämnden att av målaremästaren J.A.Nilsson f.o.m. den 1 innevarande oktober
förhyra de lägenheter, som f.n. innehavas av fru Ida Nilsson och arbetaren F.J.Bergman, intill
dess, att dessa familjer kunna inflytta i resp. lägenhet i bostadshusen i kvarteret Renen.
§23.

Beslutade nämnden att sammanträdet skulle ájourneras för att utan kallelse fortsättas onsdagen
den 9 innevarande oktober kl. 5 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8 oktober
1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Axel Nilsson och Sundberg.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 27 sistlidne september.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat arbetaren J.O.Sandströms anhållan, att
fullmäktige ville bevilja honom befrielse från erläggande av utskylder f.o.m. den tid, som
närslutna läkareintyg utvisar, att han varit oförmögen till arbete, ävensom att han i
fortsättningen måtte bliva befriad från vidare fullgörande av honom tillkommande
utskyldsutgifter, på grund av den benåkomma, som han i framtiden får lida av.
Efter anteckning, att de kommunalutskylder, som sökanden resterar för utgöra kr. 139:86,
fördelande sig på åren 1910 med kr. 0:75, 1915 24:54, 1916, 38:92 och 1917 kr. 75:65,
beslutade nämnden att remittera ansökningen till stadsfogden med anhållan att han ville yttra
sig över densamma.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av fröken Anna Svensson i skrivelse
gjord anhållan att, då för elementarläroverket för flickor innevarande höst förnyad begäran om
statsbidrag skall till Kungl. Maj:t inlämnas, fullmäktige ville på samma villkor som hittills för
treårsperioden 1919-1921 bevilja lärarinnorna vid läroverket de ålders- och pensionsbidrag,
som Kungl. Maj:t kan komma att bestämma.
Efter föredragning av Kungl. förordningen ang. ansökningar om statsunderstöd åt
privatläroverk den 22 juli 1918, beslutade ekonominämnden att hos stadsfullmäktige hemställa,
att fullmäktige ville med bifall till föreståndarinnans för nämnda läroverk gjorda anhållan
besluta att dels bidraga till de vid skolan anställda lärarinnors ålderstillägg med hälften av det
belopp, staten för samma ändamål tillskjuter, dels förklara sig villiga att bidraga till
lärarinnornas pensionering enligt stadgade grunder.
Nämnden beslutade vidare att meddela, att, då av räkenskaperna framgår, att utgifterna för
ifrågavarande ändamål för åren 1916 och 1917 utgöra kr. 2013:10 resp. 2039:82 och att vidare
enligt erhållen uppgift en av läroverkets lärarinnor i högsta lönegrad kommer att under
innevarande läsår avgå, det anslag, som från stadens sida erfordras för 3-årsperioden 1919-1921
utgör högst 2000 kronor för nästkommande år.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.

§4.
Sedan fru Mimmi Gråberg i skrivelse till drätselkammaren gjort förfrågan, om det vore möjligt
att få ett vindskontor till den lägenhet, hon f.n. förhyr i stadshuset, beslutade nämnden att
remittera framställningen till byggnadskontoret för yttrande.
§5.
Poliskonstaplarne C.E.Olovsson och Simon Ohlson, vilka f.n. hava sin tjänstgöring förlagd till
livsmedelsnämndens kortbyrå, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då det visat sig
olämpligt, att vid fullföljandet av göromålen å kortbyrån använda uniform, få sig tilldelat ett
årligt arvode av 250 kronor i beklädnadsersättning f.o.m. den 1 februari 1917.
Sedan ekonominämnden, som ansåg, att något vägande skäl för olämpligheten att använda
uniform vid ifrågavarande förrättning icke anförts, att för yttrande remittera ärendet till
livsmedelsnämnden med erinran tillika, att, då stadens poliskår av magistrat och stadsfiskal
anses otillräcklig, de ordinarie konstaplarne lämpligen borde beredas tillfälle att åter inträda i
aktiv tjänst hos poliskåren, varvid också sådana framställningar, som den föreliggande, icke
behövde förekomma, hade livsmedelsnämnden medelst utdrag av sitt protokoll av den 17
sistlidne september, § 2, med framhållande att, då livsmedelsnämnden åtagit sig att avlöna
tjänstemännen å kortbyrån, konstaplarne Olovsson och Ohlson även inbegripna, och då
nämnden således äger befogenhet att besluta om deras avlöningsförmåner i denna tjänstgöring,
hemställt att den i skrivelsen framförda begäran icke måtte till någon drätselkammarens vidare
åtgärd föranleda.
Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att med anledning av livsmedelsnämndens
yttrande i ärendet, avslå den av konstaplarne Olovsson och Ohlson hos drätselkammaren gjorda
framställning.
§6.
Luleå Utskänkningsbolag hade under hand anhållit att få för kommande år förhyra bolagets f.n.
av staden förhyrda kontorslokaler i stadshuset jämte 3 st. källarrum mot en hyra tillhopa av
3000 kronor samt att kontraktet måtte utställas på 6 månader f.o.m. 1/1 1919 med en månads
uppsägning.
Stadskamreraren hade vidare erinrat att, sedan uthyrning skett av förenämnda lokaler till
Utskänkningsbolaget och de till livsmedelsnämndens disposition ställda källarerum tagas i
anspråk, utminuteringslokalen jämte kontor i terrassbyggnaden återstår att uthyra f.o.m. den 1
instundande januari; och ansåg stadskamreraren lokalen synnerligen lämplig för
livsmedelsnämndens kortbyrå.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till ledamoten herr Axel Nilsson
och stadskamreraren att träda i underhandling med representanter för Luleå Utskänkningsbolag
och för livsmedelsnämnden ang. förhyrning av förenämnda lokaler i stadshuset och dess
terrassbyggnad.
§7.
Efter föredragning av från stadsfullmäktige erhållna avskrift av Kungl. Maj:ts brev den 28 juni
1918 ang. tillstånd för Luleå stad att mot obligationer eller ock mot vanliga skuldförbindelser
upptaga ett lån av högst kronor 369018:03 att gäldas inom loppet av högst 30 år, meddelade
stadskamreraren att sedan genom hans försorg hos Svenska Försäkringsanstalten Trygg och
Livförsäkrings Aktiebolaget Nordstjernan gjorts förfrågan, huruvida de voro villiga att lämna
staden lån å förenämnda belopp eller en del därav, bolagen ifråga meddelat att de f.n. icke äro
i tillfälle att avgiva anbud å förenämnda stadens lån.

Stadskamreraren meddelade vidare att han i skrivelse hänvänt sig till Kommunala Centralbyrån
med förfrågan om Svenska Stadsförbundets Finansråd är konstituerat, så att drätselkammaren
kan vända sig till detsamma i förenämnda lånefråga, men att svar ännu icke erhållits.
Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att uppdraga till stadskamreraren att
fortsätta sina försök att skaffa staden förenämnda lån på bästa, möjliga villkor.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarne från stadsfullmäktige erhållna, av Kungl. Kammarrätten
meddelande utslag i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas taxering till inkomst år 1915.
§9.
Beviljades stadskassören J.O.Dahl gjord anhållan om tjänstledighet för egna angelägenheters
vårdande lördagen den 19 innevarande oktober.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 okt. 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Nordin äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 10 september upplästes och justerades.
§2.
På grund af de anmärkningar, som framställt mot gnistersläckningsanordningarna å Luleå stads
mudderverk af Tarifföreningens Delegation i Stockholm beslöt Hamndirektionen på förslag af
Hamnmästaren att förse Mudderverket med gnistersläckare af lämplig typ samt att kostnaderna
härför skulle upptagas i staten för år 1919.
§3.
Ph. W. von Schwerins anmälan om tyska ångaren ’Lübecks’ besök i Luleå hamn den 16/9 1918
föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Beslöt Hamndirektionen att i enlighet med af Hamnkontoret utgifven ansvarsförbindelse och af
Luleå lasarett framställd begäran till lasarettet förskottsvis utbetala kronor 59:- för lasarettsvård
åt gossen Karl Einar Malmström samt att genom avdrag å fadrens, maskinisten C.L.Malmström,
avlöning godtgöra hamnkassan för det sålunda förskotterade beloppet.
§5.

O.Berg m.fl. arbetare i hamnens tjänst hade anhållit att till dem måtte utgå kostpenningar med
1 krona per dag, vid de tillfällen då deras arbete vore förlagt utom hamnens område och
remitterade denna framställning till Hamnmästaren för yttrande.
§6.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en begäran från arbetaren J.O.Sandström om
sjukersättning m.m.
§7.
Stadskamreraren K.H.Santesson hade anhållit att få förhyra våningen 1 trappa upp i
Hamnförvaltningsbyggnadens flygel.
Sedan sekreteraren meddelat, att han af Santesson inhämtat, att denne vore villig förhyra
våningen två trappor upp i flygelbyggnaden, därest denna, därigenom att lägenheten 1 trappa
upp i flygelbyggnaden upp i flygelbyggnaden upplätes åt sekreteraren, blefve ledig, beslöt
Hamndirektionen att på därom af sekreteraren framställd begäran att denne upplåta lägenheten
1 tr. upp i flygelbyggnaden och åt Stadskamreraren K.H.Santesson lägenheten två trappor uppi
flygelbyggnaden.
§8.
Kamreraren i Riksbanken Hj. Jonsén hade anhållit att få förhyra enkelrummet i
Hamnförvaltningsbyggnadens huvudbyggnad och hade Hamnmästaren äfvenledes anmält sig
för förhyrande af berörda rum, hvilket han hade för afsikt att använda för skrifbiträde å
sjömansexpeditionen.
Hamndirektionen beslöt att med afslag å Jonséns begäran upplåta enkelrummet åt
Hamnmästaren.
§9.
Stadsfullmäktige hade på grund av hemställan från Hamndirektionen anvisat 10000 kronor att
användas till priser vid tävlan om lämpligt förslag för ordnande kajbyggnader vid södra hamnen
samt för inköp af icke prisbelönade förslag, som däraf kunde vara förtjänta, äfvensom uppdragit
åt Hamndirektionen och Drätselkammaren att gemensamt utarbeta program och bestämmelser
för pristäflingen samt att utse prisnämnd.
Hamndirektionen som för sin del ansåg lämpligast att det förberedande arbetet för den
ifrågasatta pristäflingens utlysande uppdrages å två personer från hvardera af Drätselkammaren
och Hamndirektionen beslöt hemställa till kammaren att utse två personer för detta arbetes
verkställande äfvensom att för egen del i detta syfte utse baningenjören Hjelm och
Hamnmästaren, och skulle de sålunda utsedde kommitterade äga att utse sakkunnig person till
sitt biträde.
Åt dessa personer skulle tillika uppdragas att afgifva förslag till förklaring och yttrande öfver
de anmärkningar och erinringar som af Kungl. Byggnadsstyrelsen framställts mot den af staden
i underdånighet sökta ändringen af stadsplanen för de områden, som gränsade till södra
hamnplatsen.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§10.
Stadsfullmäktiges protokoll
angående förhöjt anslag till signalvakten å Tjufholmen för aflönande af tjänstebiträde,
angående anslag för inköp af koks,
angående pension åt änkan efter befälhavaren å ångfärjan E.Sjölander,
angående löneförhöjning åt verkmästaren vid hamnens verkstad J.Eriksson, samt

angående extra dyrtidstillägg åt stadens och hamnens befattningshafvare
föredrogs och lades till handlingarna.
§11.
En framställning från entreprenören för uppförande af hamnförvaltningsbyggnaden om anstånd
med detta arbetes fullbordande remitterades för yttrande till byggnadskontoret, såsom
kontrollant vid arbetet i fråga.
§12.
Sedan Statens Järnvägar uppsagt kontraktet angående trafikering af hamnspåret beslöt
Hamndirektionen att remittera detta ärende till Hamnmästaren för hans yttrande.
§13.
En framställning från Hamnbokhållaren om löneförhöjning och Hamnmästarens i anledning
däraf infordrade yttrande remitterades till kommitterade för afgifvande af förslag till ändring i
instruktioner för Hamnmästaren och Hamnbokhållaren i afseende å arbetsfördelning dem
emellan.
Till dessa kommitterade remitterades äfvenledes Hamnmästarens förslag om fröken Ebba
Lundgrens anställande å hamnkontoret som skrifbiträde och kassakontrollant.
§14.
På förslag af Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för en kostnad af 1200 kronor låta
insätta en ny kakelugn i färjstugan samt att i öfvrigt låta verkställa erforderlig ommålning och
tapetsering af rummen.
§15.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en begäran från Hamnbetjänt R.Jansson om
erhållande af pension.
§16.
På förslag af byggnadskontoret beslöt Hamndirektionen följande extra arbeten i
Hamnförvaltningsbyggnaden:
1. att i samtliga bad-rum låta uppsätta hyllor af spegelglas på förnicklade konsoler nämligen en
hylla vid bad-karet och en vid tvättstället för ett pris af kronor 27:50 per hylla;
2. att låta inkläda tvättställen i de olika lägenheternas sofrum med skåp af slätspåntade bräder
och dörrar med fyllningar därest vederbörande hyresgäster så önskade, samt
3. att för undvikande af blåsbildning i färgen låta måla fönster- och dörrsmygar samt väggarna
i badrummen med patentfärg i stället för oljefärg, hvarvid entreprenörens ersättning skulle
minskas med kronor 3:65 per kvm å i beskrifningen föreslagen oljemålad yta.
§17.
Beslöt Hamndirektionen att i enlighet med af byggnadskontoret uppgjordt program låta genom
hamnens montör utföra ledningarne i Hamnförvaltningsbyggnaden.
§18.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att från lämplig kassaskåpsfabrik infordra anbud å
kassahvalfsdörrar för Hamnkontorets kassahvalf i Hamnförvaltningsbyggnaden.
§19.

v. Konsuln Th. Åkerström, som enligt åtagande skolat innevarande år till Hamndirektionen
leverera 2000 st. torrfurutimmer till ett pris af 40 öre per kub.fot, hade med förmälan att de
licenser från Finland, som skulle möjliggjort leveransen, indragits utan att möjlighet funnits att
få desamma förnyad erbjudit sig att, då han å Seskarö lyckats inköpa visst parti torrfuror, till
Hamndirektionen öfverlåta cirka 4000 st. torrfuror till själfkostnadspris eller 53½ öre kub.fot,
hvartill komme bogseringskostnaderna från Seskarö till Luleå enligt träffad överenskommelse
uppgående till 2500 kronor.
Skulle detta erbjudande icke af Hamndirektionen accepteras hade han i alla fall förklarat sig
villig att fullgöra den aftalade leveransen till öfverenskommet pris men hade han härvid likväl
hemställt att Hamndirektionen måtte med hänsyn till de olyckliga omständigheter, som i detta
fall förelegat, deltaga med hälften i den förlust som härigenom skulle förorsakas honom.
Efter föredragning häraf förklarade sig Hamndirektionen icke kunna eftergifva på sin fordran
på den aftalade leveransens fullgörande enligt överenskomna villkor men beslöt att från
Åkerström infordra offert på det parti torrfuror som återstode sedan den aftalade leveransen
fullgjorts.
Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§20.
Efter antecknade häraf att Hamndirektionen enligt beslut den 11 septembger 1917, hvilket
expedierats till byggnadskontoret den 17 därpåföljande oktober hos kontoret anhållit om
upplysning huruvida med hänsyn till Norra Strandgatans säkerhet det kunde vara tillfyllest med
en tillfällig reparation af kajerna kring norra båthamnen, hvilkens inre kistor uppbure nämnda
gata, äfvensom därest en tillfällig reparation vore tillfyllest anhållit om förslag till dennas
utförande, beslöt Hamndirektionen att då något svar härå ännu ej ingått härom göra anmälan
till Drätselkammaren för vidtagande af sådana åtgärder att svar å skrifvelsen kunde erhållas,
enär ifrågavarande kajer f.n. befunne sig i så bristfälligt skicka att fara förelåge vid desammas
trafikerande.
§21.
Uppdrogs åt sekreteraren att med konsul H.Burman uppgöra köpebref å det tomtområde å
Oskarsvarf för hvilkets inköp Stadsfullmäktige på hemställan af Hamndirektionen beviljat
medel äfvensom å den lösegendom som skulle ingå i köpet.
§22.
Hamnmästarens kassarapport för september månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§23.
Då Hamnmästaren f.n. vore nödsakad att, i afvaktan därpå att den åt honom upplåtna lägenheten
i Hamnförvaltningsbyggnaden blefve färdig, bo å Tjufholmen hade denne hemställt att då svåra
väderleksförhållanden omöjliggjorde förbindelse mellan Tjufholmen och staden med smärre
båtar få anlita hamnens bogserbåtar vid dessa färder, hvilken begäran af Hamndirektionen
bifölls.
§24.
Utanordnades diverse räkningar.
§25.
Då till Hamndirektionens kännedom kommit att Hamnmästaren Karl Hj.Falkland ansökte
Hamnkaptensbefattningen i Hälsingborg och att alla sannolikheter talade därför att han skulle

erhålla den ansökta tjänsten, hade Hamndirektionen, som på grund af den framstående
skicklighet Falkland ådagalagt i sin tjänst och det synnerligen förtjänstfulla arbete, han nedlagt
i fråga om ordnandet af hamnens angelägenheter, ansett det vara till gagn för honom, därest han
skulle kunna förmås att kvarstanna i hamnens tjänst, anhållit om upplysning från honom på
hvilka villkor detta skulle kunna ske och hade Falkland härvid förklarat sig villiga återtaga sin
ansökan till Hamnkaptensbefattningen i Hälsingborg och kvarstanna i Luleå hamns tjänst,
därest den af honom nu innehafva befattningen komme att benämnas hamnkaptenstjänst samt
att honom tillerkändes ett lönetillägg af 1000 kronor för år.
På grund häraf beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige hemställa att Stadsfullmäktige
måtte besluta
dels att den tjänsteman, som under Hamndirektionen handhade högsta ledningen af hamnens
angelägenheter, med slopande af benämningen hamnmästare, måtte benämnas hamnkapten,
dels ock att Falkland måtte tillerkännas ett personligt lönetillägg af 1000 kronor för år att utgå
från den 1 oktober 1918.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
Som ofvan
In fidem
H.Glimstedt
Justeradt 19 29/10 18.”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 9
oktober 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§23.
Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen och drätselkammaren remitterat en anhållan från
Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär dels om arrendering av vattenområde utanför
fastigheterna n:r 29-32 dels om ägoutbyte av del av fastigheten n:r 117 mot delar av
fastigheterna n:r 29-32 dels ock om utförande av en kajbyggnad nedanför dessa fastigheter.
Efter tagen del av bolagets framställning i ärendet samt hamndirektionens och
byggnadskontorets yttranden över densamma beslutade nämnden att hos hamndirektionen
anhålla, att en avskrift av direktionens beslut att meddela Aktiebolaget Luleå kol- och
materialaffär tillstånd att utföra en kajbyggnad i vatten utanför fastigheterna n: r 30, 31 och 32
måtte tillställas drätselkammaren; och skulle behandlingen av ärendet i övrigt uppskjutas i
avvaktan på erhållande av förenämnda avskrift.
§24.
S.A.Hedbeg i Gäddvik, ägare till den tomt, å vilken de byggnader, som Luleå stad inköpt och
bortfört, varit uppförda, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren måtte
föranstalta, att allt avfall och skräp samt rester av grundsten måtte fortföras från tomten och
brunnen rengöras från nedrasat tegel under rivningen av murarne, varjämte
brunnöverbyggnaden måtte sättas i samma skick, som den befanns sig före rivningen av

byggnaderna, och ett förstört gårdsträd gottgöras; och skulle han, vid äventyr att detta
uraktlåtes, själv utföra arbetet på stadens bekostnad.
I från byggnadskontoret inkommet yttrande hade kontoret anfört, att i den förre gårdsägarens
anbud om försäljning av byggnaderna icke finnes något nämnt, att staden skulle vara skyldig
att bortföra annat av byggnaderna än det staden själv ville tillvarataga. Som staden vidare hade
gjort avtal med byggmästaren J.Johansson om byggnadernas rivning och bortflyttning, borde
denne, om han därvid förorenat brunnen och skadat dess förut ruttna överbyggnad samt förstört
ett gårdsträd, vara ersättningsskyldig, åtminstone i andra hand för dessa skador; och föreslog
byggnadskontoret i enlighet härmed att giva byggmästaren Johansson ett sådant föreläggande,
att staden icke uppgör slutlikvid rörande bostadshusen i kvarteret Tigern, förrän han visar att
nämnda skador äro gottgjorda.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall till byggnadskontorets förslag
giva byggmästaren Johansson förenämnda föreläggande om skadornas gottgörande samt att
avslå Hedbergs framställning om rengöring av tomten.
§25.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Skurholmens belysningsförening
i skrivelse till gjord anhållan om tillstånd till framdragandet av en elektrisk
högspänningsledning á 5000 volt från Statens Järnvägars materialgård å Svartön till
Skurholmen med korsning av allmänna vägen till Svartön och Skurholmen.
Högspänningsledningen skall anslutas till Sikfors kraftkabel vid järnvägens broövergång till
Svartön; och har enligt föreningens utsagor statens järnvägar lämnat tillstånd till nämnda
anläggnings utförande inom det område, som äges av järnvägen.
I av drätselkammaren infordrat yttrande tillstyrker byggnadskontoret framställningen på
följande villkor:
att tillstånd till ledningens i fråga framdragande sökes hos Kungl. Maj:t och att arbetet utföres
enligt gällande bestämmelser;
att föreningen förbinder sig att, därest ledningen i framtiden komme att vara i vägen för
bebyggnade av området eller dess tagande i bruk för annat ändamål, omlägga densamma, så att
den icke utgör hinder för områdets utnyttjande på sätt, staden kan finna lämpligt;
att föreningen åtager sig att på samma villkor, som den tillhandahåller elektrisk ström till
Skurholmens invånare, även leverera ström till de stadens invånare å Stadshertsön, som äro
boende inom ett avstånd av 800 meter från Skurholmens gräns, därest vederbörande själva
föranstalta om erforderliga ledningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remisshandlingen
tillstyrka bifall till den av Skurholmens belysningsförening gjorda framställning på sätt som
byggnadskontoret här ovan föreslagit.
§26.
Godkändes av byggnadskontoret upprättat avtal mellan Kungl. Marinförvaltningen å Kronans
vägnar och Luleå stad angående upplåtelse till Kronan av dispositionsrätt till för vissa
grävningsarbeten erforderliga markområden å Hamnholmsnäset.
§27.
Godkändes och undertecknades av byggnadskontoret upprättat köpebrev angående försäljning
till stuvaren I Byström av 4,55 kvadratmeter av fastigheten n:r 201, som faller inom tomten n:r
2 i kvarteret Sillen.
§28.

Sedan byggnadskontoret inkommit med av drätselkammaren begärd utredning i saken,
beslutade nämnden att till utbetalning godkänna av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget
utställda räkning å kr. 1107:50 angående leverans av bl.a. 3 st. oljesäkerhetsapparater med
tillbehör.
§29.
Sedan plåtslagaremästaren K.E.Wikholm till drätselkammaren inlämnat en räkning å Kr.
1977:40, utgörande diverse arbeten å stadshuset, stadens förråd och fastigheten n:r 435, hade
drätselkammaren infordrat byggnadskontoret utredning i ärendet.
I nu inkommen utredning anför byggnadskontoret följande: Den 14/7 1917 har
drätselkammaren efter infordrande av anbud avslutat kontrakt med O.Sivén, innehavare av Nya
Bleck- och Plåtslageriet, angående utförande av arbeten enligt punkterna n:r 12, 34-37, 64 och
65 i av byggnadskontoret upprättad arbetsbeskrivning för reparationsarbeten i stadens
fastigheter år 1917, å en sammanlagd summa av kronor 939:-. Kontraktet är försett med borgen
av firman Åström & Wikström och direktören Georg Andersson. Kontraktet avser ovannämnda
arbeten, men som ytan av den del av taket å stadshuset, som tarvade reparation, icke exakt
kunde bestämmas, förrän under arbetets gång, överenskoms att i den fixerade summan, kronor
939:-, skulle ingå 225 kvadratmeter av taket och att överskjutande yta skulle betalas enligt
anbudet med kronor 1:10 pr kvadratmeter. Enligt kontraktets § 3, skulle arbetet påbörjas genast
och vara färdigt till avsyning den 20 augusti 1917.
Trots ivriga påstötningar från byggnadskontorets sida var arbetet icke färdigt ifrågavarande dag,
varför borgensmännen underrättades om hur arbetet bedrevs och att läcka å stadshusets tak och
därav härflytande förstörelse av underliggande rum, vilkas reparationskostnad i så fall komme
att drabba borgensmännen, kunde befaras. Som emellertid den ene av borgensmännen, firman
Åström & Wikström, vore fackman på området överrenskoms, att borgensmännen, för att i
möjligaste mån nedbringa kostnaden, skulle genom att anställa Sivén och anskaffa material
utföra arbetet, vilket också omedelbart påbörjades. Omkring den 10 á 15 september anmäldes
de i arbetsbeskrivningen upptagna plåtrännorna å stadshuset till avsyning, men som arbetet icke
kunde godkännas av byggnadskontoret, anmodade borgensmännen eller åtminstone den ene,
firman Åström & Wikström, plåtslagaremästaren K.E.Wikholm att utföra arbetet. Denne
utförde under hösten det nödvändigaste och sedan under våren och försommaren 1918 det
återstående (utom målningen, vilken ännu ej är utförd. Herr Wikholms förenämnda räkning å
Kr. 1977:40 avser dessa arbeten.)
Den av honom reparerade takytan utgör enligt byggnadskontorets uppmätning 320
kvadratmeter, varför till kontraktssumman bör läggas kronor 104:50 för 95 kvadratmeter á 1:10.
Herr Sivén har enligt kontraktet, § 7, uppburit 25 % av entreprenadsumman, kronor 234:75, och
under arbetets gång 100 kronor. Härtill kommer hälften av kostnaden för de genom vattnets
inträngande förstörda rummen 32, 33 och 39 eller kronor 190:-. Den icke utförda målningen
torde vidare relativt till arbetet i övrigt böra beräknas till c:a 50 kvadratmeter á 2:75 eller kronor
137:50. Av entreprenadsumman skulle alltså återstå kronor 276:75 att utbetala. Till
borgensmännens förfogande skulle alltså drätselkammaren ställa dessa 276:75 kronor jämte
förutnämnda tillägg till entreprenadsumman 104:50, tillhopa kr. 381:25.
§30.
Byggnadskontoret hade till drätselkammaren överlämnat protokoll, fört vid öppnande av anbud
å 1918 års reparationsarbeten i stadshuset; och hade följande hantverkare ingivit anbud till
nedan antecknade pris
målaren Alb. Sjöberg
Kr. 1300:Leander & Norlin
Kr. 1596:36:-

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden, som ansåg att desamma vore för höga, att icke
antaga något av anbuden; och skulle arbetena anstå tillsvidare.
§31.
Sedan Aktiebolaget Motorsprit med anledning av, att kontraktet rörande upplåtelse av tomt till
bolaget icke gäller mer än för ett år, i skrivelse till drätselkammaren anhållit om upplysning,
huruvida bolaget efter utgången av ovannämnda tid kan räkna på att den för bolaget avsedda
tomten icke uthyres till någon annan, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att
meddela bolaget, att det kan påräkna att få hyra tomten i fråga även i fortsättningen, såvida icke
staden själv skulle för något ändamål behöva använda densamma.
§32.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ Algot Linds anhållan att få arrendera en tomt å Mjölkudden för uppförande av en
sommarbyggning;
2/ E.A.Salanders m.fl:s anhållan att Sandviksgatan mellan Kungsgatan och Hermelinsgatan
måtte iordningsställas;
3/ J.A.Hermanssons och J.O.Öhmans skrivelse rörande ersättning för fördröjande av deras
arbete i bostadshusen i kvarteret Tigern.
§33.
Byggnadschefen hade överlämnat protokoll, fört vid öppnande av anbud å elektriska ledningar
dels till bostadshusen å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern dels till bostadshusen å
tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen; och hade följande bolag inkommit med anbud till
nedan antecknade pris
Norrländska Elektriska Aktiebolaget:
Bostadshusen i kv. Tigern, 3 st. á 2090:Kr. 6270:Bostadshusen i kv. Renen, 5 st. á 1685:Kr. 8425:Elektriska Aktiebolaget Fram:
Bostadshusen i kv. Tigern, 3 st. á 2200:Bostadshusen i kv. Renen, 5 st. á 1590:-

Kr. 6600:Kr. 7950:-.

Vidare hade byggnadskontoret inkommit med kostnadsberäkning och materialåtgång för
belysningsanläggning dels för bostadshusen i kvarteret Tigern dels för bostadshusen i kvarteret
Renen; och utvisade kostnadsberäkningen beträffande
bostadshusen i kv. Tigern, 3 st. á 2500:Kr. 7500:bostadshusen i kv. Renen, 5 st. á 1300:Kr. 6500:-.
Vid prövning av anbuden beslutade nämnden
att antaga Norrländska Elektriska Aktiebolagets anbud å utförande av belysningsanläggning i
bostadshusen å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern enligt program och ritningar för
ett pris av 6270 kronor;
att uppdraga till byggnadskontoret att utföra elektrisk belysningsanläggning i bostadshusen å
tomterna 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen enligt program och ritningar för en beräknad kostnad
av 6500 kronor.
Nämnden beslutade vidare att bemyndiga byggnadskontoret att för utförande av sistnämnda
arbete inköpa den materiel, som ej finnes i lager hos elektricitetsverket.

§34.
Godkändes av byggnadskontoret gjort förslag till överenskommelse emellan Luleå stads
drätselkammare och Distriktsingenjören C.Skarstedt ang. rätt för densamme att i stadens mark
nedlägga vattenservis mellan stadens huvudledning i Hertsögatan och Skarstedts gård å vreten
n:r 181-184.
§35.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 31 augusti 1916 beslutit att för anordnande av
den under drätselkammaren liggande tekniska förvaltningen bl.a. inrätta ett tekniskt kontor,
hade drätselkammaren på sin tid tagit under behandling frågan om beredande av lämpliga
lokaler för detsamma. Vid denna frågas dryftande hade emellertid bragta på tal vissa
olägenheter med fördelningen av tjänstelokalerna i stadshuset och utrymmet för dessa, varför
drätselkammaren, sedan magistraten uttalat sin anslutning till en behövlig omändring och
därvid eventuelt behövlig utökning av tjänstelokalerna, med anmälan om förhållandet hemställt
hos stadsfullmäktige, att drätselkammaren måtte erhålla bemyndigande att i samråd med
magistraten till fullmäktige inkomma med förslag i förenämnda syfte. Vid föredragning av detta
ärende beslutade stadsfullmäktige den 26 oktober 1918, § 9, att bifalla vad drätselkammaren
sålunda föreslagit.
Byggnadskontoret hade nu inkommit med förslag till ändring och tillökning av de i stadshuset
liggande ämbets- och tjänstelokaler, varvid 6 st. rum tagits från hotellavdelningen i stadshuset,
5 st. resande- och ett betjäningsrum. Av bilagda ritning framgår den förändrade användningen
av lokalerna. Kostnaden utgör enligt bilagda kostnadsförslag 4000 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna förslaget till stadsfullmäktige
med hemställan om bifall till detsamma.
§36.
Beslutade nämnden att P.A.Bervall skulle erhålla bostad om 1 spisrum i något av bostadshusen
i kvarteret Renen.
§37.
Distriktsförvaltningen vid statens järnvägar i Luleå hade till drätselkammaren översänt
köpekontrakt rörande markområde vid Notviken.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden på förslag av byggnadskontoret
att punkt 4 i kontraktet skulle erhålla följande ändrade lydelse: ’Säljaren förbinder sig att, i den
mån byggnader uppföras inom området, framdraga vatten- och avloppsledningar samt bryta
gator, planerade och grusade till 6 meters bredd’,
att kontraktsförslaget skulle kompletteras med följande bestämmelse:
’Säljaren förbehåller sig rätt att hava sin genom området gående vattenledning kvarliggande
och att mot ersättning för därav uppkommande skada hava tillgång till densamma för tillsyn
och reparationer samt att byggnad icke må uppföras närmare ledningen än tre meter’.
§38.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren erinrat därom, att drätselkammaren vid
sammanträde den 5/9 1918, § 10, beslutat att med de av stadsfullmäktige den 27 juni detta år
anvisade medel av 5000 kronor för utvidgning av elektriska huvudledningen å Mjölkudden
utföra fem nya distributionsledningar av de 6 linjer, som byggnadskontoret föreslagit. Denna
uteslutna ledning, linje V, som skulle draga en kostnad av 550 kronor, avsåg att leverera ström
till en enda gård. Som emellertid ägaren till denna gård nu åtagit sig att bekosta hälften av
ledningen, varigenom kostnaden nedbringas till 275 kronor, föreslog byggnadskontoret att
drätselkammaren ville besluta att utföra ledningen i fråga.

Sedan antecknats att av det utav stadsfullmäktige anvisade anslaget, 5000 kronor, återstod ett
belopp av 275 kronor, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utföra linjen
V, under förutsättning att ägaren till gården, dit ledningen skall dragas, bidrager med 275
kronor.
§39.
Sedan byggnadskontoret inkommit med specificerad tablå, utvisande kostnaderna för
bostadshuset å tomten n:r 1 i kvarteret Lejonet, beslutade nämnden återremittera tablån till
byggnadskontoret med uppdrag för kontoret att omarbeta tablån på så sätt, att detaljsiffrorna
utgå och ersättas med totalkostnaden för de olika delarna av byggnadsarbetet, för
grundgrävning, för stommen etc.; och skulle ärendet i övrigt icke upptagas till behandling förrän
preciserade siffror efter skedd skiljedom förelågo.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokollet, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 10 okt. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, D.Andersson,
O.Olsson, O.E.Wester, G.Landström samt undertecknad sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr O.Åhrström och O.Olsson.
§2.
Genom skrivelse den 26 sistl. september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor inkommit med
framställning om lönereglering, varjämte skolköks- och slöjdlärarinnorna sedermera inkommit
med framställningar i liknande syfte. Sedan folkskolestyrelsen vid sammanträde den 4
innevarande oktober tillsatt en kommitte, bestående av folkskolestyrelsens ordförande hr
A.Gullberg, ledamoten hr D.Andersson samt överläraren P.Edw.Lindmark, för uppgörande av
förslag till lönestat för lärarepersonalen vid Luleå stads folkskolor, hade kommittéen nu
inkommit med sådant förslag.
Folkskolestyrelsen beslöt för sin del godkänna kommittéens förslag till lönereglering för
folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor samt i anslutning därtill anhålla om
stadsfullmäktiges godkännande av följande lönestat:
Hyresersättning:
Ordinarie folkskollärare
Ordinarie folkskollärarinna
Småskollärarinna samt vid folkskolan anställda e.o. och vik. lärare och
lärarinnor
Vedbrandsersättning:

900:- kr.
675:- kr.
400:- kr.

Ordinarie folkskollärare
Ordinarie folkskollärarinna
Småskollärarinna samt vid folkskolan anställda e.o. och vik. lärare och
lärarinnor
Stadsläraretillägg å grundlönen:
Småskollärarinna
E.o. och vik. folkskollärare
E.o. och vik. folkskollärarinna
E.o. och vik. småskollärarinna

400:- kr.
325:- kr.
250:- kr.

200:- kr.
400:- kr.
350:- kr.
200:- kr.

Kommunala ålderstillägg:
Ordinarie folkskollärare
Ordinarie folkskollärarinna
Småskollärarinna

3 st. a 200:- kr.
3 st. a 100:- kr.
3 st. a 50:- kr.

Lönestaten skulle således få följande utseende:
Ordinarie folkskollärare
1:sta lönegr.
”
2:dra lönegr.
”
3:dje lönegr.
”
4:de lönegr.

3.400:- kr.
3.900:- kr.
4.400:- kr.
4.900:- kr.

Ordinarie folkskollärarinna
”
”
”

1:sta lönegr.
2:dra lönegr.
3:dje lönegr.
4:de lönegr.

2.900:- kr.
3.200:- kr.
3.500:- kr.
3.800:- kr.

Småskollärarinna
”
”
”

1:sta lönegr.
2:dra lönegr.
3:dje lönegr.
4:de lönegr.

2.050:- kr.
2.250:- kr.
2.450:- kr.
2.650:- kr.

E.o. och vik. folkskollärare
E.o. och vik. folkskollärarinna
E.o. och vik. småskollärarinna

2.750:- kr.
2.500:- kr.
1.850:- kr.

Särskilda tillägg:
För de lärare vid Karlsviks skola, vilka äro skyldiga att taga bostad och vedbrand in natura
följande tillägg till grundlönen:
Ordinarie folkskollärare
300:- kr.
Ordinarie folkskollärarinna
200:- kr.
Småskollärarinna
100:- kr.

För småskollärare N. V. Nilsson i Mjölkudden, som enligt riksdagens beslut från statsverket
erhåller kr. 200:- utöver grundlönen för småskollärarinna i motsvarande lönegrad, ett personligt
kommunalt lönetillägg å kr. 150:- , varigenom hans lön kommer att uppgå till 3.000:- kr.
Överlärarens tilläggsarvode:

Folkskolestyrelsen föreslår, att detta tilläggsarvode höjes från nuvarande kr. 400:- till 1,000:kr.
För skolkökslärarinna beslöt styrelsen efter omröstning med fyra röster mot tre att med höjning
av grundlönen utöver vad kommittén föreslagit med kr. 300:- föreslå följande lönestat:
1:sta lönegraden 2.600:- kr.
2:dra lönegraden 2.850:- kr.
3:dje lönegraden 3.100:- kr.
4:de lönegraden 3.350:- kr.
För slöjdlärarinna beslöt folkskolestyrelsen föreslå följande lönestat:
1:sta lönegraden 2.300:- kr.
2:dra lönegraden 2.550:- kr.
3:dje lönegraden 2.800:- kr.
4:de lönegraden 3.050:- kr.
Dessa belopp överstiga i varje lönegrad med kr. 200:- vad kommittén föreslagit.
I fråga om skolkökslärarinnas lön röstade minoriteten för ett av hr Hultström framställt förslag,
att lönen skulle i varje lönegrad sättas 100 kr. lägre, än vad styrelsen föreslagit.
I sin framställning till folkskolestyrelsen hade lärarekåren anhållit även om årlig ersättning för
planteringsland med kr. 300:-. Då enligt styrelsens mening stöd för anspråk om sådan
ersätttning icke förefinnes i gällande författningar, ansåg sig styrelsen sakna anledning tillstyrka
bifall till .denna anhållan, men ville styrelsen i anslutning till hittills gällande föreskrifter, att
det ’bör, såvitt sig göra låter, åt läraren till brukning för eget behov av jordfrukter upplåtas ett
lämpligt jordland’, för sin del framhålla önskvärdheten av att staden i samband med upplåtande
av kolonilotter måtte avgiftsfritt tilldela lärarekårens medlemmar lämpliga planteringsland.
Till protokollet skulle dessutom antecknas, att folkskolestyrelsen vid uppgörande av detta
förslag till lönestat utgått från den förutsättningen, att lärarekåren under kristiden skulle
tillerkännas dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare.
Lärarekårens representant folkskolläraren G.Landström begärde få till protokollet antecknat, att
enligt hans åsikt lärerekåren icke kunde betrakta den nu tillstyrkta löneregleringen som definitiv
utan måste anse den som ett provisorium under den tid, dyrtidstillägg komme att utgå.
§3.
I skrivelse den 26 sistl. september hade de lärare och lärarinnor, som undervisa i slöjd, anhållit
om en höjning av slöjdarvodet till 450:- kr. för varje slöjdgrupp samt om tre ålderstillägg å 50:kr. vardera efter resp. 5, 10 och 15 års tjänstgöring som slöjdlärare. Folkskolestyrelsen hade
remitterat denna framställning till samma kommitte, som haft att yttra sig om övriga
framställningar i lönefrågor. Kommittéen, som även upptagit till prövning frågan om
anställning av särskilda slöjdlärare, hade icke under den korta tid, som stått till buds, kunnat
utarbeta förslag härutinnan, utan hemställde, att arvodet för slöjdgrupp måtte tills vidare
bestämmas till 300:- kr. för manlig och 250:- kr. för kvinnlig grupp.
Folkskolelstyrelsen beslöt i anslutning till kommittéens förslag hos stadsfullmäktige hemställa,
att arvodet för undervisning i pedagogisk träslöjd och kvinnligt handarbete måtte tills vidare
bestämmas till 300:- kr. för manlig slöjdgrupp och 250:- kr. för kvinnlig slöjdgrupp.

§4.
Lärarekårens framställning om kommunal tilläggspension blev på löneregleringskommittéens
begäran ånyo bordlagd.
§5.
Folkskolestyrelsen förklarade folkskollärarinnan Sigrid Dahl berättigad att fr.o.m. nästa års
ingång bliva uppflyttad i tredje lönegraden, folkskollärarinnan Berta Bergman i andra
lönegraden samt småskollärarinnorna Gertrud Ridderstråle och Alma Degermark i fjärde
lönegraden.
§6.
Vaktmästaren W.Lund hade till folkskolestyrelsen inlämnat en till stadsfullmäktige ställd
skriftlig anhållan om ett personligt lönetillägg av 300:- kr. Folkskolestyrelsen beslöt översända
framställningen till stadsfullmäktige och därvid för sin del tillstyrka bifall till densamma.
§7.
Folkskolestyrelsen beslöt till stadsfullmäktige avgiva följande förslag till utgifts- och
inkomststat för år 1919:
Utgifter:
Brist från 1917 och föregående år
ökn. av fr. Vingårds pension enl. stadsf.m. beslut den 27/6 1918.
Anslag till barnavårdsn. Enl. beslut d. 27/6 1918.
Dyrtidstillägg enligt beslut d. 31/1, 25/4, 30/5 och 29/8 1918.
Anslag till inköp av skolköksinventarier i Mjölkudden
enl. beslut den 29/8 1918.
1.Underhåll av hus och gårdsplaner
2. Brandstodsavgifter
3. Inköp av inventarier och deras underhåll
4. Belysning
5. Bränsle
6. Vattenavgifter
7. Förbrukningsartiklar för skolbadet
8. Undervisningsmateriell
9. Skolbiblioteket
10. Löner:
Överläraren
6 ord. lärare i IV lönegr.
1 ord. lärare i III lönegr.
2 ord. lärare i II lönegr.
2 ord. lärare i I lönegr.
1 e.o. folkskollärare
3 ord. lärarinnor i IV lönegr.
4 ord. lärarinnor i III lönegr.
1 ord. lärarinnor i II lönegr.
5 ord. lärarinnor i I lönegr.
1 e.o. folkskollärarinna
1 småskollärarinna i IV lönegr.
16 småskollärarinnor i IV lönegr.

14.079:75 kr.
300:- kr.
2.500:- kr.
28.000:- kr.
2.500:- kr.
2.000:- kr.
750:- kr.
1.500:- kr.
1.600:- kr.
30.000:- kr.
650:- kr.
400:- kr.
1.000:- kr.
425:- kr.
5.400:- kr.
21.900:- kr.
3.100:- kr.
5.200:- kr.
4.200:- kr
2.100:- kr.
8.400:- kr.
10.000:- kr.
2.200:- kr.
9.700:- kr.
1.850:- kr.
2.350:- kr.
32.100:- kr.

1 småskollärarinna i III lönegr.
1 småskollärarinna i I lönegr.
2 lärarinnor i husl. Ek. i IV lönegr.
11. Bränsle och hyror
12. Slöjd:
Gosslöjd
Flickslöjd
Slöjdl. Elin Vestberg
13. Fortsättnings- och ersättningsskola
14. Pensionsavgifter
15. Vikarier och timlärare:
Sjukvikarier
Timlärare
16. Vaktmästare:
Östra skolan
Västra skolan
Mjölkuddens skola
Karlsviks skola
Notvikens skola
17. Pensioner
18. Baderska
19. Barnavårdsnämnden
20. Folkskoleexpeditionen:
Telefon o. telegram
Annonser
Blanketter
Skrivmateriell
21. Skomateriell för fattig barn
22. Hyror
23. Rengöring:
Städn. i Östra skolan
Skurning i Östra skolan
Skurning i Västra skolan
Skurning i Mjölkudden
Skurning i Karlsvik
Skolans andel i den yttre renhållningen
24. Slöjdmateriell
25. Mathållning i skolköket
26. Skor åt fattiga barn
27. Skolresestipendier
28. Amorteringar o. räntor:
a. 1900 års obligationslån:
1. Amortering
2. Ränta
b. Del i lån i livförs. Bol. Thule:
1. Amortering
2. Ränta
c. Lån i domkapitlet:
1. Amortering
2. Ränta

1.800:- kr.
1.600:- kr.
5.200:- kr.
37.300:- kr.
4.200:- kr.
2.500:- kr.
2.800:- kr.
960:- kr.
2.531:50:- kr.
3.500:- kr.
1.500:- kr.
1.600:- kr.
1.150:- kr.
800:- kr.
750:- kr.
250:- kr.
895:- kr.
400:- kr.
5.500:- kr.
450:- kr.
250:- kr.
200:- kr.
100:- kr.
1.500:- kr.
975:- kr
1.000:- kr.
600:- kr.
250:- kr.
250:- kr.
800:- kr.
2.500:- kr.
600:- kr.
600:- kr.
200:- kr.

6.500:- kr.
8.500:- kr.
625:- kr.
787:48:- kr.
1.000:- kr.
1.100:- kr

d. Lån för skolhusb. i Karlsvik. Ränta
29. Kommunens dyrtidstillägg, förslagsvis
30. Skoltandkliniken
31. Diverse och oförutsedda utgifter
Summa utgifter

5.700:- kr.
50.000:- kr.
2.500:- kr.
1.448:27:- kr.
357.877:- kr.

Inkomster:
Statsbidrag:
Lärarelöner
Forts. skola, slöjd, skolkök
Bidrag till sjukvikarier
Pensionsbidrag
Barnavårdsnämnden:
Bidrag till fattigv.st.
Statsbidrag
Anslag till Balt. Trävaruaktiebolaget
Hyresmedel
Fattigvårdsstyrelsens anslag till skor
Avgifter till skoltandkliniken
Brist att uttaxera

89.570:- kr
2.993:50:- kr
2.500:- kr
2.278:50:- kr

Summa inkomster

1.500:- kr
175:- kr
2.100:- kr
760:- kr
600:- kr
400:- kr
255.000:- kr
357.877:- kr

§8.
Till de olika punkterna i staten beslöt folkskolestyrelsen anföra följande motivering:
I motiveringen till innevarande års stat anmärkte folkskolestyrelsen, att i 1916 års
slutsammandrag av folkskolans räkenskaper fanns bland skulderna upptaget en post
’överskridet anslag 21.236 kr. 4 öre’, medan i ingående balans under enahanda rubrik var
upptaget endast 1.114:27 kr. Folkskolestyrelsen ansåg sig icke då böra föreslå detta belopp till
uttaxering, då man icke ens på drätselkontoret kände sig fullt säker på räkenskapernas riktighet.
Drätselkontoret har sedermera uppgjort nya bokslut för de senare åren, varvid det visat sig, dels
att bristen icke uppkommit enbart under år 1916, utan att den härleder sig från en följd av år,
fastän den icke klart framträtt i den slutsammandrag, som av drätselkontoret tidigare uppgjorts,
dels att bristen vid 1916 års slut uppgick till 16.130:67 kr. i stället för 21.236:04 kr., som tidigare
angivits. Under år 1917 har denna brist ytterligare nedgått, så att den i bokslutet för detta år
upptagits till 14.079:75 kr. Folkskolestyrelsen har nu upptagit detta belopp till uttaxering.
Under innevarande år torde en större brist komma att uppstå. Av räkenskaperna framgår, att
hittills utbetalats för bränsle 32.427:65 kr. Då motsvarande post i staten endast utgör 18.000:kr., är detta anslag redan överskridet med närmare 15.000:- kr. Även en del andra anslag kunna
beräknas bliva överskridna. Styrelsen har kalkylerat med en totalbrist under innevarande år på
20.000:- kr., men då bristen ej kan exakt angivas, har styrelsen icke ansett sig böra upptaga den
till uttaxering under nästa år.
1.Folkskolestyrelsen har icke avsett, att några större reparationer skulle utföras under nästa år,
varför endast ett mindre belopp upptagits till nödvändiga underhållsarbeten.
2. Anslaget höjt med 100:- kr., enär en del brandförsäkringar böra höjas.
3. Den starka ökningen av denna post torde tillräckligt motiveras av det förutnämnda
förhållandet, att utgifterna för bränsle i år uppgått till närmare 33.000:- kr.
10-12. Utgifterna under dessa poster äro beräknade med hänsyn till de förslag till reglering av
löner och arvoden, som folkskolestyrelsen särskilt avlämnat.

13. Statsbidragen till avlöning av lärare vid fortsättningsskolorna bliva fr.o.m. nästa års ingång
höjda från 75:- kr. till 195:- kr., varför anslagen under denna post höjts med motsvarande
belopp. En av stadsfullmäktige tillsatt kommitte har fått i uppdrag att inkomma med förslag,
som kunna föranledes av riksdagens beslut om inrättande av praktiska ungdomsskolor. Det
torde vara kommittéens mening att i så god tid bli färdig med sitt förslag, att de nya
fortsättningsskolorna kunna börja sin verksamhet hösten 1919. Det är dock omöjligt för
styrelsen att för närvarande beräkna den ändring i denna utgiftspost, som torde bli en följd av
nämnda omändring.
14. Från och med nästa års ingång är distriktet befriat från skyldigheten att erlägga avgifter till
folkskollärarnas pensionsinrättning. Denna utgiftspost täckes således i det närmaste av
motsvarande inkomstpost och utgöres till största delen av lärarnas egna avgifter. Den lilla
skillnaden mellan de båda posterna utgör den avgift, som skoldistriktet fortfarande måste
erlägga till småskollärarnas ålderdomsunderstödsanstalt.
15. Ökningen av anslaget till sjukvikarier är bestämd med hänsyn till de förslag till avlöning av
vikarier, som styrelsen särskilt avgivit.
16. Rörande ökningen av arvodena till vaktmästarna i Östra skolan och Karlsvik hänvisas till
de framställningar om dylik höjning, som gjort av de båda vaktmästarna.
Mjölkuddens skolhus kommer att under nästkommande år betydligt utvidgas, varför större
anslag till vaktmästarens avlöning måste beräknas. Då ombyte av vaktmästare kommer att ske
vid årsskiftet och det dessutom nu är svårt att värdesätta det ökade arbetet, får styrelsen
hemställa, att det upptagna beloppet, 800:- kr., får karaktären av förslagsanslag. Styrelsen
ämnar under loppet av nästkommande år inkomma med förslag till arvode åt vaktmästaren i
Mjölkudden.
17. Ökningen beroende av stadsfullmäktiges beslut den 26 juli 1918 om höjning av fröken Ellen
Vingårds pension.
19. Av detta anslag äro 2500:- kr. beräknade till täckande av de kostnader, som förorsakas av
den nya lagen om utom äktenskapet födda barn. Styrelsen har uppdragit åt sin ordförande och
v. ordförande samt överläraren att avgiva av stadsfullmäktige infordrat yttrande angående de
principer, efter vilka ersättning till barnavårdsnämnden bör utgå.
Anslaget till barnavårdsnämndens övriga verksamhet har måst höjas från 2.500:- kr. till 3.000:kr. med hänsyn till de ökade utackorderingsersättningar, som numera måste erläggas.
20. Såväl höjda telefonavgifter som nu gällande annons- och papperspriser ha nödvändiggjort
höjning av motsvarande utgiftsposter.
21. De höjda priserna på skomateriell samt ökat behov av hjälp ha nödvändiggjort en ansenlig
höjning av denna post.
23. Anslagen till skurning ha måst höjas med hänsyn till ökade arbets- och materielpriser.
24. De omåttligt stegrade priserna på arbetsmateriell för den kvinnliga slöjden ha
nödvändiggjort en ansenlig höjning av detta anslagsbelopp.
25. De ökade matpriserna torde utgöra tillräcklig motivering för höjning av även detta anslag.
26. Fattigvårdsstyrelsens anslag till skor åt fattiga barn har höjts till 600:- kr., varför även
utgiftsposten höjts till samma belopp.
28. En amortering av 1.000:- kr. å folkskolestyrelsens lån i domkapitlet har föreslagits.
29. Det belopp, 50.000:- kr., som förslagsvis upptagits till dyrtidstillägg, torde icke komma att
visa sig tillräckligt, men då skolstaten för 1919 belastats med en utgift av 28.000:- kr. för
gäldande av dyrtidstillägg, som utbetalats under år 1918, torde en liknande förskjutning även
framgent böra ske.
30. Ökningen beroende av den större omfattning, tandkliniken måste få för varje år, intill dess
hela skolan står under klinikens vård.
Inkomster.

Ökningen av statsbidrag till lärarelöner samt av bidrag till sjukvikariers avlöning beroende på
de nya bestämmelser angående dessa bidrag, som gälla fr.o.m. nästa år.
Hyresmedeln ha upptagits lägre än föregående år, till följd av att hyran för folkskollärare
A.Forséns lägenhet ej beräknats längre än till den 1 okt. 1919, då hyreskontrakt utgår, samt att
någon hyra för den lägenhet i Notvikens skolhus, som disponerats av fröken Eleonora
Magnusson ej kunnat upptagas. Denna lägenhet är nämligen för kall för att vara beboelig. Fr.
Magnusson har nu fått övertaga den gamla vaktmästarbostaden, medan ett rum i den större
bostaden inretts till järnspisrum och avgiftsfritt upplåtits åt vaktmästaren.
§9.
Till barnavårdsmän förordnades
för änkan Josefina Henrietta Ihrfors dotter Anna Lisa fröken Märta Bucht;
för Hildur Linnea Kjellbergs dotter Hildur Molly fröken Märta Bucht;
för hushållerskan Magda Jonssons barn hr. A.Gullberg.
§10.
Barnavårdsnämnden uppdrog åt sin ordförande och vice ordförande samt överläraren att till
stadsfullmäktige avgiva infordrat yttrande angående de principer, efter vilka ersättning till
barnavårdsmännen bör utgå samt att med ledning av utav vice ordföranden upprättat förslag
bestämma dessa arvoden jämte ersättningen åt barnavårdsnämndens sekreterare under
innevarande år.
§11.
Folkskolestyrelsen beslöt att redan i år verkställa inköp av skolköksinventarier till Mjölkuddens
skola.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edw.Lindmark
Justerat:
Osk.Åhrström
O.Olsson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 11 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Olsson och byggnadschefen.
§92.
Protokollen för den 23 juli och 7 september 1918 föredrogos och justerades.
§93.
Uppdrogs åt sekreteraren att hos Konungens Befallningshavande söka fastställelse å de av
stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 juni 1918, § 13, beslutade ändringarna i gällande
byggnadsordning.

§94.
Efter därom gjord framställning beviljades fröken Henny Tegström tillstånd att insätta en kamin
i en tambur i gården vid storgatan å tomt n:r 360 i kvarteret Kycklingen.
§95.
Hos byggnadsnämnden hade Frälsningsarmén förlagsaktiebolag anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning uppföra ett trapphus till byggnaden å tomt n:r 5 i kvarteret Karpen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§96.
Uppdrogs åt sekreteraren att hos Kungl. Maj:t söka fastställelse å det av stadsfullmäktige vid
sammanträde den 29 augusti 1918 antagna förslaget till ny stadsplan över s.k. Östermalm eller
området öster om järnvägen.
§97.
Avslog nämnden en av N.F.Enberg gjord framställning att å tredje botten i boningshuset å tomt
n:r 5 i kvarteret Torsken få inreda en bostadslägenhet om tre rum och kök.
§98.
Hos byggnadsnämnden hade J.V.Karlsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning verkställa en del förändrings- och reparationsarbeten å fastigheten n:r 4 i kvarteret
Hermelin.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrannt iakttoges vid arbetets utförande.
§99.
Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Brage anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingivna skisser uppföra ett stängsel mellan fastigheterna n:ris 364 och 365 samt att få
uppsätta grindar mot kyrkogatan å sistnämnda fastighet.
Efter föredragning härav beslutade nämnden förklara sig intet hava att erinra mot
framställningen.
§100.
Hos byggnadsnämnden hade D.Thorén anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
inreda en mindre ladugård i uthusbyggnaden å tomt n:r 150 i kvarteret Haren.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§101.
Konungens Befallningshavande i Norrbottens län protokoll med anledning av de besvär
guldsmeden Frits Olsson anfört över nämndens den 10 april 1918 fattade beslut, innefattande
avslag å en ansökan att få till- och påbygga fastigheten n:r 248 i kvarteret Rudan, föredrogs och
lades till handlingarna.
§102.
På grund av stadgandet i § 2 av Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 16 augusti 1918 med vissa
föreskrifter angående mätningsväsendet inom rikets städer och sådana samhällen å landet, där
den för städerna gällande ordning för bebyggande skall iakttagas, beslutade nämnden hos

Kungl. lantmäteristyrelsen anmäla, att Konungens Befallningshavande förordnat
byggnadschefen Erik Augusti Kinnman, vilken avlagt fullständiga examen från Chalmers
tekniska instituts fackskola för väg- och vattenbyggnad samt alltsedan sin anställning i Luleå
stads tjänst år 1905 verkställt ägomätningar, att tillsvidare i staden tjänstgöra som
förrättningsman för tomtmätning.
§103.
Sedan byggnadschefen anmält, att han hos drätselkammaren begärt tjänstledighet för
fullbordande av blankett n:r 10 till fastighetsregistret men att sådan ledighet förvägrats honom,
intilldess byggnadskontorets stat för nästkommande år uppgjorts, beslutade nämnden bevilja
honom anstånd med blankettens avlämnande till den 15 november 1918.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 11 oktober 1918.
Närvarande: herrar Falk, Ullman, Wetter, Olsson och Falkland.
§1.
Beslöt lönenämnden att tills vidare bordlägga stadsbokhållaren G.Ohlsons framställning om ett
lönetillägg av 1000 kr. per år att jämte dyrtidstillägg utgå fr.o.m. den 1 juli 1918.
§2.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 1 maj 1918 hade stadsfogden Albert Bexell, under
åberopande av stadfs den 25 oktober 1917, under § 6 i protokollet fattade beslut, enligt vilket
stadsf. förklarat sig icke hava något att erinra mot föreningen Sveriges stadsfogdars
underdåniga framställning om fastställelse av minimilöner för stadsfogdarna, anhållit att från
och med den 1 januari 1918 och till dessa annorledes i samband med ifrågasatt omreglering av
stadens tjänstemäns löner kunde varda bestämt, komma i åtnjutande av den minimilön och de
ålderstillägg, som, i enlighet med de av föreningen Sveriges stadsfogdar föreslagna grunder,
funnes närmare angivna uti stadsfullmäktiges ovannämnda protokoll.
Ifrågavarande framställning tillika med magistratens häröver avgivna yttrande hade av stadsf.
den 30 maj 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande, varefter lönenämnden den 3 juli
1918 beslutat bordlägga ärendet, intill dess den åt särskilda kommitterade uppdragna utredning
om åtgärder för en bättre indrivning av stadens kommunalutskylder kunde framläggas samt
stadsf. med anledning av berörda utredning fattat beslut.
Efter det dylik utredning numera till stadsf. inkommit samt däri framställt förslag till
omorganisation av skatteindrivningen av stadsf. godkänts beslöt nu lönenämnden upptaga
stadsfogdens förevarande framställning till slutligt avgörande och fann därvid, sedan det
antecknats, dels att stadens folkmängd den 1 januari 1918 utgjorde 10.086 invånare, dels att
Bexell den 6 november 1905 förordnats till stadsfogde, vid vilket förhållande stadsfogdens lön

komme att utgöra 3000 kr. förutom två ålderstillägg å vartdera 300 kr., skäligt tillstyrka bifall
till den gjorda framställningen.
Samtidigt beslöt emellertid lönenämnden i likhet med kommitterade för ovanberörda utredning
erinra, att genom den föreslagna ökningen av antalet exekutionsbetjänter och i förening därmed
vidtagna organisationsåtgärder stadsfogdens löneförmåner komme att i viss mån förbättras, ity
att han då icke bleve nödsakad att liksom hitintills med egna medel avlöna ett skrivbiträde å
stadsfogdekontoret, vilket förhållande torde böra beaktas, när en allmän reglering kunde
komma att vidtagas betr. såväl stadsfogdens som övriga stadens befattningshavares löner.
§3.
Beslöt lönenämnden uttala sig för att någon allmän lönereglering till år 1919 icke kunde eller
borde ifrågakomma utan att staden även för år 1919 borde genom dyrtidstillägg tillgodose
befattningshavarnas anspråk på förhöjda löneförmåner.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras
På lönenämndens vägnar:
Nils Falk.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 14
oktober 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell, J.A.Nilsson och Groth.
Byggnadschefen.
§1.
Sedan borgensmännen K.A.Lind, Knut Krook, J.A.Nilsson och Nils Lundholm i skrivelse till
drätselkammaren meddelat, att de godkänna, att byggnadsentreprenören J.Johansson får
rättighet att utbekomma tredje utbetalningen, 20000 kronor, av entreprenadsumman för
uppförande av bostadshusen i kvarteret Renen, ehuru en del kakelugnar äro oinsatta, beslutade
nämnden att till utbetalning godkänna 20000 kronor till förenämnda Johansson.
§2.
Beslutade nämnden att bemyndiga byggnadschefen Erik
ansvarsförbindelse för lasarettsvård till maskinisten C.A.Röstlund.

Kinnman

att

utfärda

§3.
Beviljades stadsingenjören Erik Kinnman begärd semester för tiden 9- 26 innevarande oktober.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 17 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Påhlson, Thurfjell,
Sundberg, Lantz och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 19 nästlidne september.
§2.
Magistraten hade till drätselkammaren överlämnat berättelsen över revision av stadens
räkenskaper för år 1917 med anmodan att skyndsamt inkomma med förklaring och remissakt.
Vid behandling av ärendet föredrogs dels av stadskamreraren avgivet yttrande över de
anmärkningar, som av revisorerna riktats mot räkenskaperna, dels en av byggnadskontoret
avgiven förklaring över anmärkningarna, att den värdering av stadens fasta egendom, som
beslöts av stadsfullmäktige den 26/2 1914, ej ännu slutförts och att en annonsräkning blivit
dubbelbetald.
Efter föredragning härav beslutade drätselkammaren att göra följande uttalande
betr. anmärkningen, att i drätselkontorets utgiftsjournal räkningar, kvitterade så sent som den
5/2 1918, annoterats som betalda den 31/12 1917: att kammaren, som finner förfarandet i vissa
fall oundgängligt, anser det bör tillämpas, då räkenskapsföraren så anser nödigt.,
betr. anmärkningen, att de fonder, som påförts ränta, borde gottgöras samma ränta, som skulle
ha erhållit, om beloppet insatts å depositions- eller kapitalräkning i bank; att kammaren ansåg
att den av drätselkontoret tillämpade, av kammaren bestämda räntefot vara lämplig och icke
borde röna inflytande av stundens fluktuationer å penningemarknaden,
betr. revisorernas uttalade önskan, att en försäkringsliggare över stadens samtliga egendom,
som bör försäkras, borde upprättas och föras å drätselkontoret, då revisorerna lättare kunde
kontrollera att förnyelse sker i rätt tid och att vid tillkomsten av nya föremål försäkring sker i
behörig ordning: att kammaren, då erfarenheten visat att varje särskild förvaltning själv bör ha
ansvaret för att förnyelse av försäkring ombestyres i rätt tid och att vid tillkomsten av nya
föremål försäkring sker i behörig ordning, icke anser att någon gemensam försäkringsliggare
bör uppläggas, utan att det bör åligga resp. förvaltning att upprätta och föra en sådan.
Drätselkammaren, som icke ansåg sig behörig att yttra sig över anmärkningarna mot
livsmedelsnämnden, mot redovisningen av auktionsprovisionen och mot utredningsmannen i
Bolivar Sundströms sterbhus, beslutade vidare att med åberopande av vad stadskamreraren och
byggnadskontoret i övrigt i resp. yttranden anfört hemställa, att stadsfullmäktige ville lämna
bifall till stadens revisorers gjorda hemställan, att bevilja drätselkammaren full ansvarsfrihet
för 1917 års räkenskaper och förvaltning.
§3.
Livsmedelsnämnden hade till drätselkammaren översänt utdrag av sitt protokoll för den 4
innevarande oktober, varav framgick, att nämnden på förekommen anledning tagit i behandling
frågan om nämndens ställning till drätselkontoret med avseende på penningetransaktioner och
bokföring för de kristidsinrättningar, som livsmedelsnämnden företräder, handelsaffären,
kortbyrån, dyrtidsanslaget m.fl. Som känt är, anför livsmedelsnämnden, ordnades saken från

början så, att nämnden icke skulle självständigt förvalta några penningmedel eller hava någon
egen bokföring, utan skulle drätselkontoret ombesörja alla penningtransaktioner och därav
föranledd bokföring. Skulle nu mot förmodan någon avsikt föreligga om utbrytning av
nämndens verksamhet från drätselkontoret, så att anspråk ställes på nämnden, att den skall mera
självständigt övertaga penningeförvaltningen och bokföringen med utökat ekonomiskt ansvar,
torde den nu fungerande nämnden icke vilja eller kunna åtaga sig detta ansvar.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att med överlämnande av
livsmedelsnämndens protokollsutdrag meddela stadsfullmäktige, att kammaren icke hyser
någon avsikt att göra någon inskränkning i den kassarörelse och den bokföring, som f.n.
omhänderhaves av drätselkontoret för livsmedelsnämndens räkning, men att kammaren å andra
sidan icke kan vara med om att detta drätselkontorets arbete utökas.
§4.
Under därefter företagen diskussion rörande behovet av bättre kontroll i livsmedelsnämnden
handelsaffär och fullständigare bokföring för nämnden avlägsnade sig ledamöterna herrar
Fernlund och Sundberg med kammarens tillstånd från sammanträdet.
§5.
Sedan advokaten Alb.Bexell beträffande den av honom å Luleå stad utställda räkning å kronor
1996:25, utgörande rättegångskostnasder å mål mot Luleå Fastighetsaktiebolag och
Fastighetsaktiebolaget Spiggen ang. rätt till jord, förklarat, att det å räkningen debiterade
beloppet utgjorde samtliga kostnader i målet intill den 1 maj 1918, då räkningen är daterad,
beslutade drätselkammaren att godkänna räkningen till utbetalning.
§6.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 14 nästlidne september beslutat att medelst
annons i diverse tidningar utbjuda stadshotellet till förhyrning, varvid anbud skulle infordras
till senast den 16 innevarande oktober kl. 12 midd., hade vid den sålunda bestämda anbudstiden
något anbud icke inkommit.
Emellertid hade G. & J.Edberg, vilka f.n. arrendera stadshotellet, i skrivelse till
drätselkammaren meddela att de även för kommande år skulle vara villiga att förhyra
detsamma, beroende på vilka förändringar som staden kommer att vidtaga inom såväl hotellet
som restaurantens ekonomiavdelning; och skulle de, därest kammaren verkställde en utredning
härom, eventuelt inkomma med ett anbud å hotellets förhyrning.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att utse tvenne av sina ledamöter,
herrar Lindgren och Axel Nilsson, med uppdrag att, sedan utredning förebragts dels rörande de
förändringar i hotellet, som källarmästarne åsyftade i sin skrivelse dels rörande den
approximativa kostnaden för dessa förändringar, av källarmästarne inhämta besked på vilka
villkor de ville förhyra hotellet under kommande år.
Skulle emellertid icke något antagligt anbud å hotellets förhyrning erhållas av källarmästarne
Edberg, bemyndigades kommitterade anhålla, att de ville angiva de belopp, de fordrade, för att
på staden överlåta dem tillhöriga möbler och övriga inventarier i stadshotellet.
§7.
Beslutade drätselkammaren att ledamoten herr Påhlson skall under innevarande år tillhöra
tekniska nämnden.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

Justeras:
Carl G.Lindgren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 22
oktober 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Påhlson, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen, brandchefen.
§1.
Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 7, 9 och 14 innevarande oktober.
§2.
Brandchefen hade inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för brandväsendet år 1919.
Sedan brandchefen meddelat att under rubrik 14i Brandsyn upptaget belopp av 500 kronor till
nämnd och biträden måste ökas med 200 kronor på grund av de högre arvoden, som måste
betalas till biträdena, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med godkännande av
Brandchefen föreslagna ändring, fastställa förslaget till utgifts- och inkomststat för
brandväsendet för år 1919, balanserande på 71.700 kronor.
§3.
Brandchefen hade, sedan f.d. sjukskötaren K.O.M.Andersson, f.d. furiren A.B.F.Johansson, f.d.
sjukskötaren R.Görgensson och f.d. sjukskötaren I.S.Nilsson fullgjort föreskriven 3 månaders
provtjänstgöring utan anmärkning, i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att kammaren
ville antaga dem till ordinarie brandmän med tjänstetid f.o.m. den 15/7 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna bifall; och skulle protokollet i
denna del genast justeras.
§4.
Sedan brandchefen U.Ullman anhållit att drätselkammaren ville utfärda ett tjänstgöringsbetyg
för honom, beslutade nämnden att uppdraga till ordföranden att avfatta och tillställa honom ett
sådant.
§5.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ G.A.Öhlunds anhållan att stadens elektriska belysningsnät måtte utdragas till hans vret n:r
36-39 i Ytterviken;
2/ Carl A.Flemströms anhållan om tillstånd att under tiden för nya seminariebyggnadens
uppförande få uppföra materialbodar och upplägga material å tomterna n:r 1, 7 och 8 i kvarteret
Enen.
§6.
Efter föredragning lades följande ärende till handlingarna
1/ Luth & Roséns Elektriska Aktiebolags meddelande, att bolaget ämnar öppna affär i Luleå
den 1 januari 1919;

2/ Luleå Domkapitels protokollsutdrag ang. avslag å drätselkammarens begäran att få disponera
ett av domkapitlet förhyrt vindsrum i gamla rådhuset för lindrande av den rådande
bostadsbristen.
§7.
Sedan byggnadskontoret, som hade fått drättselkammarens uppdrag att dels utreda möjligheten
att inreda en lägenhet om 1 rum och kök å vinden till den av kemisk-växtbiologiska anstalten
disponerade byggnaden i kvarteret Knipan, dels utreda möjligheten att inreda 1 spisrum å
vinden mot väster i gamla rådhuset och dels söka att av lotsen A.Wallin få förhyra ett f.n.
hyresledigt rum i fastigheten n:r 484 i kvarteret Bofinken, inkommit med utredning i dessa
frågor, beslutade nämnden, att, då det visat sig, att något ytterligare rum å vinden till gamla
rådhuset icke kan inredas och att det hos lotsen Wallin förenämnda rum icke är hyresledigt,
uppdraga till byggnadskontoret att inreda förenämnda lägenhet i av kemisk-växtbiologiska
anstalten disponerade byggnad å kvarteret Knipan, därest styrelsen för anstalten medgiver, att
staden vidtager nämnda inredningsarbete för lindrande av den rådande bostadsnöden.
§8.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt att kammaren ville dels för
ordnande av en bättre utfartsväg till landsvägen och dels för iordningsställande av en del gator
och gatudelar, som staden är skyldig att enligt lagen om fastighetsbildning i stad iordningsställa,
ingå till stadsfullmäktige med förslag att utföra i närlagda kostnadsförslag upptagna gatu- och
planteringsarbeten.
Efter granskning av förslaget beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige göra hemställan, att
följande av byggnadskontoret föreslagna arbeten måtte få komma till utförande
Gatuanläggningar:
Prästgatan mellan Magasings- och Lulsundsgatan
Kr. 6750:Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Pilgatan
Kr. 13000:Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan
Kr. 3750:Älvgatan mellan Repslagare- och Kastellgatan
Kr. 3750:Storgatan mellan Smedje- och Skomakaregatan
Kr. 5500:Planen nedom kvarteret Storken mellan s.k. bryggeritomten
n:r 20 i kvarteret Uven och bryggan nedanför Thurfjellska villan Kr. 450:Planteringsanläggningar:
Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
Kr. 1800:Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Pilgatan
Kr. 4250:Storgatan mellan Smedje- och Skomakaregatan
Kr. 4000:Planen nedom kvarteret Storken mellan s.k. bryggeritomten
och bryggan nedanför Thurfjellska villan
Kr. 2700:Tillhopa
Kr. 45950:Nämnden beslutade vidare att föreslå att av dessa arbeten måtte på hamnens bekostnad utföras
Älvgatan, som förmedlar trafiken till de av hamnen å Gyltzauudden anlagda tvenne bryggor;
Planen nedom kvarteret Storken, där det av byggnadskontorets föreslagna arbetet bör
kompleteras med en strandskoning, allt för en kostnad av kr. 6900:-.
Stadens kostnad skulle alltså bliva 42200 – 6900 kronor eller 35300 kronor.
§9.
Med anledning av byggnadskontorets skrivelse i ärendet beslutade nämnden att det av
drätselkammaren den 9 nästlidne april, § 34, fattade beslut att dels höja ersättningen för
velocipedslitning för de tjänstemän, som förut erhållit sådan, dels att f.o.m. år 1918 tilldela

övriga tjänstemän, som i tjänsten hålla sig med velociped, viss bestämd ersättning pr månad,
skulle ändra så, att för dessa senare ersättning skall utgå f.o.m. år 1917 i stället för år 1918.
§10.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att kammaren ville, då det
torde bliva svårt, kanske omöjligt att under nästkommande år erhålla tjära, inköpa 4 fat taktjära
enligt något av de 4 st. anbud, som införskaffats av byggnadskontoret, beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet, att, då priset å tjära f.n. vore stegrat till det yttersta, uppskjuta
upphandlingen och uppdraga till byggnadskontoret att göra förfrågan hos statens
industrikommission, om staden icke kunde genom dess bemedling erhålla behövlig tjära till
rimligt pris.
§11.
Sedan borgmästaren David Markström i Piteå i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att han
är villig att åtaga sig uppdraget att vara Luleå stads skiljoman i mål mellan drätselkammaren
och Betongaktiebolaget Effektiv ang. likvid för räkning, beslutade nämnden att utse
borgmästaren Markström till skiljoman i målet i fråga; och skulle Betongaktiebolaget Effektiv
erhålla meddelande om nämndens sålunda fattade beslut.
§12.
Sedan stadskamreraren meddelat, att rådmannen P.Sandström förklarat sig villig att åtaga sig
uppdraget att vara skiljoman i tvistigheten rörande likvid av en utav entreprenören,
byggmästaren Carl A.Flemström till drätselkammaren ingiven räkning å en del extra arbeten
m.m. i bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet, slutande å kronor 19193:24, beslutade nu
nämnden, att för drätselkammarens del utse rådmannen P.Sandström som skiljoman i målet.
§13.
Per Yngströms Advokatbyrå hade i egenskap av ombud för källarmästaren G.Edberg i skrivelse
till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville till byrån översända ett belopp av 5050
kronor såsom ersättning för tvenne mattor, vilka under förvaring i ett vindskontor till det av
Edberg och hans broder förhyrda stadshotellet blivit förstörda genom mögel, uppkommet på
grund av läckage i taket.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera detsamma till byggnadskontoret
för skyndsamt yttrande.
§14.
Sedan överläraren vid stadens folkskolor, P.Edv.Lindmark i skrivelse hemställt, att det f.n. för
cirkus, karusell, zigenaresällskap m.m. upplåtna området mellan landsvägen och Östra
skoltomten för framtiden icke måtte för omnämnda ändamål komma i användning, beslutade
nämnden med bifall till överlärarens framställning att bestämma att ifrågavarande plats icke
vidare får upplåtas för ovan angivna ändamål.
§15.
Godkändes av drätselkontoret upprättade hyreskontrakt rörande bostäderna i stuvarebaracken i
kvarteret Gamen n:r 9, nämligen
Arbetaren A.Stenberg, 1 rum och kök,
Arbetaren C.A.Collin, 1 spisrum,
Arbetaren K.A.Brännberg, 1 spisrum.
§16.

Sedan Adolf Öhmans Advokatbyrå i egenskap av ombud för Betongaktiebolaget Effektiv i
skrivelse till drätselkammaren gjort förfrågan, om det icke skulle vara lämpligt att kammaren
utsåge en skiljoman, bosatt i Stockholm, varigenom kostnaderna betydligt skulle kunna
nedbringas, beslutade nämnden, som redan utsett skiljoman, att skrivelsen icke skulle föranleda
åtgärd.
§17.
Sedan byggnadschefen meddelat, att skådespelaren Karl Engström anhållit att få förhyra
fästvåningen för den 23 och 24 nästkommande november för kabaret med dans resp.
maskeradbal, beslutade nämnden att bifalla framställningen mot villkor, att arrangören ställer
av byggnadskontoret godkänd säkerhet för de skador, som eventuelt kunna åsamkas
fästvåningen och dess möbler m.m.
§18.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 19 nästlidne september beslutat att bifalla
byggnadskontorets begäran att få inköpa 3 st. ritbesick för kontorets personal på så sätt, att
kostnaden, 156 kronor, skulle upptagas i nästkommande års utgiftsstat, anhöll nu
byggnadschefen att, då det visat sig att erforderligt belopp finnes upptaget i innevarande års stat
under rubrik 16 f 3, inköp av diverse verktyg m.m., kammaren ville medgiva, att ritbesticken
måtte få inköpas, utan att kostnaden härför upptages i 1919 års stat.
Efter anteckning härav, beslutade nämnden att med ändring av sitt beslut för den 19/9 1918, §
9, bifalla byggnadschefens anhållan i ärendet.
§19.
Sedan det visat sig, att källarefönstren till stadens bostadshus i kvarteret Lejonet titt och tätt
bliva sönderslagna, huvudsakligen av lekande barn, föreslog byggnadschefen att galler måtte
anbringas för fönsterna. Efter en av lokomotivföraren N.Falk gjord modell hade firman Jonsson
& Erlandsson erbjudit sig att utföra och fastsätta 28 st. sådana galler för ett pris av i ett för allt
364 kronor.
Efter anteckning vidare, att enligt byggnadschefens uppgift byggnadskontoret skulle kunna med
eget folk utföra fönstergallerna för ett pris av 10 kronor pr st. med användande dock av en
enklare konstruktion, beslutade nämnden, som ansåg att Falks modell var att föredraga, att
antaga Jonsson & Erlandssons anbud att utföra arbetet för 364 kronor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelses undervisningsnämnd
den 22 okt. 1918.
Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fr. Märta Bucht samt hrr K.H.Hultström och O.E.Wester
samt undert. sekr.

§1.
Folkskolläraren Otto Natanael Bohlin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med
anledning därav till protokollet antecknas, att hr Bohlin tjänstgjort som e.o. folkskollärare vid
Luleå stads folkskolor fr.o.m. den 1 jan 1896 t.o.m. den 1 sept. 1897, då han på egen begäran
erhöll entledigande från samma befattning, som vikarierande lärare vid samma skolor fr.o.m.
den 6 april t.o.m. vårterminens slut 1899, som e.o. folkskollärare fr.o.m. höstterminen 1899
t.o.m. den 30 juni 1901 samt såsom ordinarie folkskollärare från sistnämnda dag, vilken
befattning han fortfarande innehar, att hr Bohlin fr.o.m. höstterminen 1913 med full tjänstgöring
undervisat i folkskolans högre avdelning och därvid växelvis varit klassföreståndare i
folkskolans femte och sjätte klasser samt att undervisningsnämnden förklarat hr Bohlin vara
förtjänt av så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§2.
Folkskollärarinnan Hildur Sofia Katarina Mörtsell hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och
skulle med anledning därav till protokollet antecknas, att fröken Hildur Mörtsell tjänstgjort som
e.o. folkskollärarinna vid Luleå stads folkskolor fr.o.m den 1 sept 1892 t.o.m. den 31 dec. 1897
samt såsom ordinarie folkskollärarinna vid samma skolor från sistnämnda dag, vilken
befattning hon fortfarande innehar, att fröken Mörtsell fr.o.m. höstterminen 1909 med full
tjänstgöring undervisat i folkskolans högre avdelning och därvid under läsåren 1909-1913 varit
klassföreståndare i femte klassen och fr.o.m. höstterminen 1913 växelvis i femte och sjätte
klasserna, samt att undervisningsnämnden förklarade fröken Mörtsell som förtjänt av så
lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§3.
Folkskollärarinnan Hildur Ursula Elisabet Nilsson hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och
skulle med anledning därav till protokollet antecknas, att fröken Nilsson tjänstgjort som
vikarierande folkskollärarinna vid Karlsviks folkskola inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m.
höstterminens början innevarande år, vilken befattning hon innehar till terminens slut, varjämte
undervisningsnämnden tilldelade henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
Dag som ovan
Oskar Åhrström
/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 24 okt. 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice o ordföranden samt herrar Thurfjell, Brändström,
Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, fröken Svensson, herrar
Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindquist, Hedman,
J.A.Nilsson, A.V.Falk, Andersson, Berlin och Groth samt stadskamreraren, varemot som
frånvarande antecknades herrar Flemström, Westerberg, Schultz, Svensén och Hultström. Av
dessa hade herr Schultz ej kunnat med kallelse anträffas, herr Westerberg var frånvarande utan
anmält laga förfall och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsagos herrar Andersson och Berlin att jämte herr ordföranden onsdagen den 30 innevarande
oktober klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid
senaste sammanträdet den 26 nästlidne september förda protokoll.
§ 3.
Uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade distriktschefen G.A.Schultz anhållit om
befrielse från erhållna uppdrag att vara ledamot av drätselkammaren, arbetslöshetskommittén,
kommittén för utredning om Svartöns inkorporering samt kommittén för utredning rörande
tomter för industriella ändamål inom stadens område.
Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att med
bifall till hans avsägelse utse
till ledamot i drätselkammaren för tiden intill 1921 års slut:
vice konsuln G. Groth samt till suppleant i hans ställe för samma tid överjägmästaren D. av
Wahlberg;
till ledamot i arbetslöshets- och hjälpkommitten: vice konsuln G.Groth;
till ledamot i inkorporeringskommittén: konsistorienotarien A.Carlgren;
till ledamot i kommittén för utredning rörande tomter för industriella ändamål: distriktschefen
H. Olsson.
§ 4.
Sedan länsstyrelsen infordrat stadsfullmäktiges yttrande över en av källarmästaren G.Edberg
gjord ansökan om tillstånd att i stadshuset i Luleå få under åren 1919 - 1921 utskänka
pilsnerdricka, hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige ville för sin del tillstyrka
bifall till ansökningen.
Stadsfullmäktige beslöto att bordlägga ärendet, enär det ännu ej vore avgjort, om källarmästare
Edberg kommer att fortfara med restaurationsrörelsen å stadshotellet.
§ 5.
Länets livsmedelsstyrelse hade hos stadsfullmäktige anhållit, att då Luleå stad utsett ledamöter
i livsmedelsnämnden endast för tiden intill detta års slut, men det vore av vikt att snarast möjligt
erhålla kunskap om de ledamöter, som under innevarande ransoneringsår, omfattande tiden
intill den 10 september 1919, skola tjänstgöra i nämnden, fullmäktige ville företaga val av
ledamöter i livsmedelsnämnden för den del av ransoneringsåret, varunder sådana ännu ej
utsetts.

På grund härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att företaga
sådant val för tiden intill den 10 september 1919 samt därvid utse:
till ordinarie ledamöter: agronomen A.Schalin, grosshandlarne G.Juhlin och A.J.Boholm samt
handlanden G.Lindqvist;
till suppleanter: doktor A.Ulander samt fruarna Louise Bennet och Julia Fernlund.
§ 6.
I egenskap av pensionsnämndens ordförande hade tullförvaltaren J.Vleugel anhållit, att under
innevarande år i likhet med de senaste fyra åren ett anslag å 500 kronor måtte ställas till hans
disposition utan redovisningsskyldighet för bestridande av de med detta uppdrag förenade
kostnader såsom skrivmaterialier, skrivarehjälp, annonsering m. m.
Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden, under erinran att anslag för
ändamålet finnes anvisat i årets stat, föreslagit, att stadsfullmäktige ville bifalla förevarande
framställning.
Stadsfullmäktige biföllo detta förslag.
§ 7.
För att få belysningsfrågan i mudderverket och bogserångaren Frej ordnad hade hamnmästaren
hos hamndirektionen föreslagit anskaffande av 2:ne turbingeneratorer av 5 eff. hkr vardera till
en sammanlagd kostnad förutom frakt av 11,500 kronor. Hamndirektionen hade med bifall l ill
hamnmästarens förslag beslutit hos stadsfullmäktige begära ett anslag för ändamålet av 15,000
kronor att utgå av tillgängliga muddringsmedel.
Uti avgivet yttrande hade drätselkammaren, då någon utredning rörande nödvändigheten att
ordna belysningsfrågan på detta särskilt kostsamma sätt icke förelåg, för sin del förklarat sig ej
kunna tillstyrka det av hamndirektionen gjorda förslaget.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att, då enligt inhämtade upplysningar den å ångaren Balder använda belysningen med agaljus
visat sig i flere avseenden olämplig, bifalla hamndirektionens begäran.
§ 8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hyresnämndens ordförande
K.G.D.Tiberg inkommen anhållan att, sedan Kungl. Maj:t funnit gott att uppdraga åt
socialstyrelsen och bostadskommissionen att anordna en konferens av samtliga
hyresnämndsordförande i landet, ett anslag av 150 kronor måtte beviljas honom till bestridande
av de med resan förenade kostnader.
Under erinran att Kungl. Maj:t medgivit, att av statsmedel finge åt högst en. konferensdeltagare
från varje hyresnämnd utgå resekostnadsersättning för inställelse vid konferensen, varvid
förutsattes, att kommunerna skulle befinnas villiga att anslå erforderliga medel för de med resan
i övrigt förenade utgifter, hade drätselkammaren tillstyrkt beviljande av ett anslag av 150 kronor
för ifrågavarande ändamål.
På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bevilja det begärda anslaget att
anskaffas genom uttaxering.
§ 9.
Förfrågan hade under hand gjorts hos drätselkammaren, huruvida Luleå stad vore villig att med
något belopp bidraga
till avlöning av den konsulent i elektrotekniska frågor inom länet, som elektrifieringsföreningen
avser att anställa, mot det att denne konsulent stode till drätselkammarens förfogande i frågor
rörande skötsel, underhåll och utvidgning av stadens elektricitetsverk.

Sedan antecknats, att sedan föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket blivit indragen,
drätselkammaren förfogat över en konsulent i förenämnda frågor, nämligen ledamoten av
kammaren telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt, vilken dels utan, dels i vissa fall mot ersättning
anlitats av drätselkammaren vid förefallande behov, men att denne för en tid sedan lämnat
samhället, hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt, att fullmäktige ville besluta
att anvisa ett belopp av 2,000 kronor såsom bidrag till avlöning av förenämnde konsulent, som
elektrifieringsföreningen skall tillsätta, och att staden ingår som medlem i föreningen, allt under
den förutsättning att konsulenten står till drätselkammarens förfogande i förut angivna frågor.
Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla, vad drätselkammaren
sålunda föreslagit.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige att återremittera detsamma till
drätselkammaren för fullständigare utredning.
§ 10.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från länets odlingsråd gjord begäran,
att fullmäktige ville yttra sig över en framställning om upplåtelse av Notvikens lägerplats för
potatisodling.
Sedan drätselkammaren uppdragit åt byggnadskontoret att efter inhämtandet av kreatursägarnes
åsikt i saken inkomma med yttrande, hade byggnadskontoret jämte yttrande överlämnat
protokoll, fört vid sammanträde med representanter för länets odlingsråd, Mjölkuddens
odlingsnämnd och stadens kreatursägare, varav framgick, att sedan odlingsrådet meddelat, att
det med sitt upplagande av frågan om uppodlande av Notvikens f. d. lägerplats för potatisodling
icke satte denna odling såsom syftemål, utan att rådet vore lika benäget alt tillstyrka, att området
hävdades för bete, kreatursägarnes representanter, under förutsättning av områdets hävdande
för kreatursbete, dels tillstyrkte bifall till odlingsrådets hos stadsfullmäktige gjorda
framställning, dels förklarade sig villiga att bidraga i arbetet till förslagets genomförande.
Drätselkammaren hade därefter beslutat att på förenämnda av kreatursägarne angivna villkor
hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till länets odlingsråds framställning i ärendet.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att på nämnda villkor bifalla den av länets odlingsråd gjorda framställning.
§ 11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat kustbanekommittérades framställning
om anslag till kostnaden för utredningen om banan, hade drätselkammaren, under erinran att
den ekonomiska utredningen för en bana längs Norrbottens kust beräknats kosta 5,000 kronor
samt den tekniska utredningen för en järnväg, inclusive hantlangning och diverse utgifter,
30,000 kronor och samma utredning för en elektrisk spårväg Luleå - Kalix 10,000 kronor, vadan
sammanlagda utredningskostnaden skalle bli 45,000 kronor eller alternativt, om
spårvägsundersökningen utsträcktes till hela kuststräckan, 55,000 kronor, som skulle fördelas
på alla kustsocknarne efter antalet bevillningskronor för år 1917, beslutit att med tillstyrkan till
vad kommittérade föreslagit hemställa, att stadsfullmäktige ville under förutsättning, dels att
anslag erhålles från övriga av frågan berörda kommuner och städer, dels att den tilltänkta järneller spårvägen erhåller station inom Luleå stads område, till kommitterades förfogande ställa
ett belopp av 16,944 kronor 55 öre, varav 3,100 kronor under innevarande år.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
enhälligt att bifalla drätselkammarens förslag, dock med det villkor att någon av de utav
stadsfullmäktige valda ledamöterna i kommittén insattes såsom ordinarie ledamot i
verkställande utskottet.
Därjämte beslöts, att beviljade anslaget skulle uttaxeras.

§ 12.
Jordägaren E.Enbom i Ytterviken hade hos drätselkammaren anhållit om förlängd arrendetid
för den av honom arrenderade s. k. Stabsgärdan eller den del av Moritzängen, som ligger väster
om järnvägen mellan Luleå och Gammelstad, under 15 år, räknat fr. o. in. den l maj 1923, då
den nuvarande arrendetiden utgår.
Sedan det antecknats, att arrendatorn, som sedan år 1913 innehaft lägenheten på arrende, har
för avsikt att uppodla den del av området, som är beväxt med buskar och småträd, hade
drätselkammaren beslutat att överlämna Enboms framställning till stadsfullmäktige med
hemställan om bifall till densamma.
Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla Enboms framställning.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige att, då arrendetiden ännu ej utgått och
enligt vad som upplystes flere spekulanter å arrendet finnas, avslå Enboms framställning.
§ 13.
Efter föredragning och granskning av från folkskolestyrelsen inkommet, av särskild motivering
åtföljt förslag till utgifts- och inkomstat för folkskoleväsendet för år 1919, upptagande utgifter
till ett belopp av 357,877 kronor och inkomster 102,877 kronor samt en brist att uttaxera å
255,000 kronor, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att fastställa det
föreliggande förslaget med det tillägg, att utgifterna under rubrikerna 10,11,12,15 och 16
upptagas endast såsom förslagsanslag i avbidan på slutlig prövning av folkskolestyrelsens
förslag till ny lönereglering för lärarne vid stadens folkskolor och småskolor samt till
löneförhöjning åt vaktmästarne vid Östra skolan och Mjölkuddens skola, samt att överlämna
staten till magistraten för iakttagande vid generalförslagets uppgörande.
§ 14.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av fröken Anna Svensson gjord
anhållan, att då för elementarläroverket för flickor innevarande höst förnyad begäran om
statsbidrag skall till kungl. maj:t inlämnas, fullmäktige ville på samma villkor som hittills för
treårsperioden 1919 - 1921 bevilja lärarinnorna vid läroverket de ålders- och pensionsbidrag,
som Kungl. Maj:t kan komma att bestämma. '
Under erinran att då av räkenskaperna framgår, att utgifterna för ifrågavarande ändamål för åren
1916 och 1917 utgöra kr. 2,013: 10/resp. kr. 2,039: 82 och att då enligt erhållen uppgift en av
läroverkets lärarinnor i högsta lönegrad kommer att under innevarande läsår avgå, det anslag,
som från stadens sida erfordras för nästkommande år, utgör högst 2,000 kronor, hade
drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville med bifall till föreståndarinnans för
nämnda läroverk anhållan besluta att dels bidraga till de vid skolan anställda lärarinnornas
ålderstillägg med hälften av det belopp staten för samma ändamål tillskjuter, dels förklara sig
villiga att bidraga till lärarinnornas pensionering enligt stadgade grunder.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag.
§ 15.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Skurholmens belysningsförening
gjord anhållan om tillstånd till framdragande av en elektrisk högspänningslinie å 5,000 volt från
statens järnvägars materialgård å Svartön till Skurholmen med korsning av allmänna vägen till
Svartön och Skurholmen. Ledningen är avsedd att anslutas till Sikfors kraftkabel vid järnvägens
broövergång till Svartön och har statens järnvägar lämnat tillstånd till nämnda anläggnings
utförande inom det område, som äges av järnvägen.
I enlighet med av byggnadskontoret uti avgivet yttrande framställt förslag hade
drätselkammaren tillstyrkt framställningen på följande villkor:

att tillstånd till ledningens framdragande sökes hos Kungl. Maj:t och att arbetet utföres enligt
gällande bestämmelser;
att föreningen förbinder sig att, därest ledningen i framtiden kommer att vara i vägen för
bebyggande av området eller dess tagande i bruk för annat ändamål, omlägga densamma, så att
den icke utgör hinder för områdets utnyttjande på sätt staden kan finna lämpligt;
att föreningen åtager sig att på samma villkor som den tillhandahåller elektrisk ström till
Skurholmens invånare även leverera ström till de stadens invånare å Stadshertzön, som äro
boende inom ett avstånd av 800 meter från Skurholmens gräns, därest vederbörande själva
föranstalta om erforderliga ledningar.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla den av Skurholmens belysningsförening gjorda framställning på de av drätselkammaren
föreslagna villkor.
§ 16.
Sedan stadsfullmäktige den 31 augusti 1916 beslutit att för ordnande av den under
drätselkammaren liggande tekniska förvaltningen bland annat inrätta ett tekniskt kontor, hade
drätselkammaren på sin tid tagit under behandling frågan om beredande av. lämpliga lokaler
för detsamma. Vid denna frågas dryftande hade emellertid bragts på tal vissa olägenheter med
fördelningen av tjänstelokalerna i stadshuset och utrymmet för dessa, varför drätselkammaren,
sedan magistraten uttalat sin anslutning till en behövlig omändring och därvid eventuellt
behövlig utökning av lokalerna, med anmälan om förhållandet hos stadsfullmäktige hemställt,
att kammaren måtte erhålla bemyndigande att i samråd med magistraten inkomma med förslag
i förenämnda syfte. Vid sammanträde den 26 oktober 1916, § 9, hade stadsfullmäktige beslutit
att bifalla detta drätselkammarens förslag.
Byggnadskontoret hade nu till drätselkammaren inkommit med förslag till ändring och
tillökning av de i stadshuset liggande ämbets- och tjänstelokaler, varvid 6 st. rum tagits från
hotellavdelningen i stadshuset, varav 5 resande- och l betjäningsrum, allt i enlighet med bilagd
ritning. Kostnaden utgör enligt upprättat kostnadsförslag 4,000 kronor.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att för
utförande av de föreslagna arbetena anvisa ett anslag av 4,000 kronor att anskaffas genom
uttaxering.
§ 17.
Till hamndirektionen överlämnades en från magistraten inkommen avskrift av nådigt brev den
18 september 1918 angående fastställande av taxa för begagnande av färjeinrättningen över
Lule älv mellan Luleå stad och Bergnäset.
§ 18.
Till beredningsnämnden remitterades:
l:o) Herr A.J Boholms avsägelse av ledamotskap i livsmedelsnämnden;
2:o) Stadskassör J.O.Dahls begäran om åläggande för folkskolestyrelsen att till hans hustru
utbetala resterande dyrtidstillägg, för år 1918;
3:o) Barnavårdsnämndens förslag till ersättning åt barnavårdsmännen;
4:o) Hamndirektionens förslag om ett personligt lönetillägg åt hamnmästaren m. m.
5:o) Magistratens förslag rörande besättandet av 1/ste och 2:dre stadsläkaretjänsterna.
§ 19.
Till drätselkammaren remitterades:
l:o) O.A.Marklunds begäran att köpa eller arrendera den s. k. Stabsgärdan;

2:o) Kronokassörens begäran om 1,000 kronors anslag för år 1919 till avlönande av
skrivbiträde;
3:o) Frälsningsarméns slumstations begäran om 700 kronors anslag för år 1919;
4:o) Svenska stadsförbundets erbjudande om prenumeration till nedsatt pris av dess tidskrift;
5:o) G.E.Roséns begäran om avkortning av kommunalutskylder för åren 1915 och 1916.
§ 20.
Till hamndirektionen remitterades:
l:o) A.Björkmans begäran om pension såsom arbetare i hamnens tjänst;
2:o) Mjölkuddens innevånares framställning om anläggande av 2 st. tvättbryggor i Mjölkudden.
§ 21.
Till lönenämnden remitterades :
l:o) Luleå tjänstemannaförenings begäran om lönereglering för stadens befattningshavare;
2:o) Folkskolestyrelsens förfrågan ang. beräkning av dyrtidstillägget åt vid folkskolan
anställda sjukvikarier;
3:o) Vaktmästarne W.Lunds och G.S.Englunds framställningar om lönetillägg;
4:o) Folkskolestyrelsens förslag till lönereglering för lärarekåren vid stadens folkskolor.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat :
Herm. Fernlund,
H.T.Berlin,
D.Andersson.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 24 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Johnsson och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 4 september 1918 föredrogs och justerades.
§2.
Sedan magistraten infordrat nämndens yttrande över inkomna ansökningar till förste och andre
stadsläkarebefattningarna, beslutade nämnden i ärendet anföra följande:
’Till’ se bil. A.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§3.
Uppdrogs åt t.f. stadsläkaren att skyndsamt inkomma med förslag till yttrande över betänkande
över förslag till lag angående bidrag av statsmedel för anställande av distriktssköterskor.

§4.
Anmälde ordföranden, att N.G.T.O:s ordenslokal förhyrts till provisoriskt epidemisjukhus för
ett pris av 12 kronor per dag och blev denna åtgärd godkänd av nämnden.
§5.
Tillsyningsmannens rapport över september föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
En rapport från tillsyningsmannen ang. ett hos Erica Burmans eftr. anträffat parti ostämplat
fläsk överlämnades till stadsfiskalen för den åtgärd, vartill den kunde föranleda.
§7.
En rapport från tillsyningsmannen rörande renhållningen i fastigheten n:r 5 i kvarteret Storken
överlämnades till allmänna åklagaren för åtals anställande med fastighetens ägare, apotekaren
J.F.Grafström.
§8.
Till handlingarna lades Kungl. Kommerskollegii kungörelse den 9 sept. 1918 ang. tillämpning
av § 4 i kungl. kungörelsen ang. införsel till riket av varor, som kunde tänkas medföra smittosam
sjukdom den 1 juni 1917, ifråga om införsel av sådana varor från Ryssland och Finnland.
§9.
Hos hälsovårdsnämnden hade drätselkammaren hemställt, att kammaren måtte tillsvidare få
förfoga över föreståndarens rum i köttbesiktningsbyrån för att där inreda en bostadslägenhet i
och för provisoriskt avhjälpande av den inom staden rådande bostadsbristen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden med hänsyn därtill, att köttbesiktningsbyråns
lokaler redan nu vore synnerligen knappt tilltagna, så att en ytterligare inskränkning av
utrymmet skulle medföra svåra olägenheter, att avslå framställningen.
§10.
Beslutade nämnden godkänna byggnadskontorets åtgärd att för en kostnad av 110 kronor låta
isolera ångpannan till desinfektionsugnen å epidemisjukhuset för att göra den mera
bränslebesparande.
§11.
En framställning från Brita Bergström angående ersättning för besvär, som åsamkats henne
genom stadsläkarens föreskrift, att hon skulle verkställa kokning av paratyfussmittad mjölk som
hon erhöll från Sunderbyn, lämnades utan avseende.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 25 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Nordin, Thurfjell, Sundberg,
Wikén, J.A.Nilsson och Groth.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 17 innevarande oktober.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av
stadsfullmäktiges protokoll för den 29 nästlidne augusti beträffande §§ 6, 29 och 30.
§3.
Sedan styrelsen för kommunalarbetareförbundets avdelning n:r 102 i Luleå i skrivelse till
drätselkammaren anhållit att timlönen i stadens allmänna arbeten måtte höjas från och med den
avlöningsperiod, då arbetstiden minskats till 9 timmar, så att dagavlöningen fortfarande
kommer att utgå till samma belopp som tillförne eller till tio kronor pr. Arbetsdag, hade
byggnadskontoret i avgivet yttrande anfört:
Vid avlöningens höjning den 18 nästlidne juli till 1 kronor pr. timme var skälet, att avdelningen
begärt 9 timmars arbetsdag och höjning av avlöningen. Den senare delen av anhållan bifölls av
vederbörande arbetschefer, hamnmästaren och byggnadschefen, så att arbetarnes avlöning för
den, som endast ville arbeta 9 timmar skulle ökas från 8 till 9 kronor pr. dag, under det
arbetstiden bibehölls för dem, som så önskade med 10 timmar. Alla hava emellertid arbetat
dessa 10 timmar tills arbetstiden för utearbetena tillfölje mörker måste minskas till de begärda
9 timmarne, vilken arbetstid de närmaste dagarne ytterligare kommer att minskas till 8 timmar.
Arbetstidens minskning är således i enlighet med arbetarnes begäran och till dem av dem själva
så nyligen som den 27 nästlidne juli godkända dagavlöningen. Enligt uppgift från
hamnmästaren har icke vid hamnen någon höjning av timpenningen gjorts och kommer ej heller
att göras; och föreslog byggnadskontoret med hänvisning till det anförda, att drätselkammaren
ville avslå framställningen.
Vid föredragning av ärendet beslutade kammaren med avslag å ett av herr Thurfjell med
instämmande av herr Axel Nilsson framställt yrkande att drätselkammaren ville besluta att när
arbetstiden tillfölje årstiden blir 8 timmar, dagspenningen skall utgå med 9 kronor och att när
arbetstiden av samma anledning blir 9 timmar dagpenningen skall utgå med 10 kronor samt att,
när normal arbetstid d.v.s. 10 timmars arbetstid åter inträder, dagpenningen skulle utgå med 10
kronor, att avslå den av arbetarne gjorda framställningen.
§4.
Drätselkammaren hade vid sammanträde den 17 innevarande oktober beslutit att utse tvenne av
sina ledamöter, herrar Lindgren och Axel Nilsson med uppdrag att, sedan utredning förebragts
dels rörande de förändringar i hotellet, som källarmästarne åsyftade i sin skrivelse dels rörande
den approximativa kostnaden för dessa förändringar, av källarmästarne Edberg inhämta besked
på vilka villkor de ville förhyra hotellet under kommande år; och skulle kommitterade, därest
något antagligt anbud av dessa ej kunde erhållas, begära anbud å försäljning till staden av dem
tillhöriga möbler och övriga inventarier i stadshotellet.
Byggnadskontoret hade nu förebragt utredning om kostnaden för dels insättande av en
Bolinderspis med varmvattensberedare i stadshotellets kök och i samband härav av en gjuten
sektionspanna för mera ekonomisk drift av utskänkningsbolagets uppvärmning m.m. dels och

om mera effektiv avstängning av hotellets många ingångar för obehöriga; och utgjorde denna
kostnad för insättning av Bolinderspisen med tillhörande varmvattenberedare 7800 kronor, för
insättning av en gjuten sektionspanna 3600 kronor och för avstängning av hotellets lokaler 900
kronor eller tillhopa 12300 kronor.
På anmodan av kommitterade hade källarmästarne Edberg vidare i till drätselkammaren ställd
skrivelse förklarat sig villiga
att alternativt till staden försälja sina inventarier i det skick, de befunno sig, och till ett antal i
enlighet med bifogade inventarieförteckning, allt till ett pris av 135000:- kronor
att alternativt för en tid av 5 år f.o.m. 1919 driva hotellrörelsen i dess helhet, därest staden är
villig att garantera dem i årlig ersättning av dels 7 % ränta å 135000 kr., dels 8 %
värdeavskrivning å lika belopp samt dels, att de gemensamt erhålla en nettovinst av 12000
kronor jämte fritt vivre; och skulle staden därest rörelsen skulle giva överskott utöver nämnda
summor äga rätt att ensam uppbära överskottet.
Vad som under kontraktstiden bliver söndrat av glas, porslin, linne eller annat samt kostnaderna
för inventariets underhåll skulle påföras omkostnadskontot för varje års bokslut.
Därest under kontraktstiden spirituosautskänkning åter skulle införas, upphöra stadens
ekonomiska garantier f.o.m. den dag, då spirituosautskänkning äger rum; och ikläda sig
herrarne Edberg att från nämnda dato till staden för återstående kontraktstid erlägga en hyra av
12000 kronor under förutsättning, att hotellet upptager samma lägenheter, som de f.n.
disponera. Skulle staden godkänna detta förslag ägde staden tillsätta en siffergranskare, som
ständigt kontrollerar affärens inkomster och utgifter.
Vid föredragning av ärendet beslutade kammaren efter en längre diskussion om olika framlagda
förslag att tillsätta en kommitté bestående av ledamöterna herrar Sundberg och Axel Nilsson
med uppdrag dels att hos källarmästarne G. & J.Edberg söka erhålla förtydligande i vissa delar
av deras anbud av den 23 innevarande oktober beträffande stadshotellets förhyrning, att,
eventuellt med anlitande av fackmän, föranstalta om prissättning av de i av dem avlämnade
förteckningen upptagna inventarier samt att i övrigt förhandla med herrarne Edberg beträffande
förhyrningen av hotellet.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 26 oktober 1918.
Närvarande: herrar Falk, Olsson, Wetter och Askeroth.
§1.
I skrivelse till stadsf. den 24 april 1918 hade poliskonstapeln J.F.Johansson, med förmälan att
han i egenskap av poliskonstapel tjänstgjort i poliskåren alltsedan den 1 juni 1894 och därunder
som överkonstapel sedan den 1 juli 1914 i tur med de båda övriga överkonstaplarna utan att
någon särskild ersättning för sistnämnda tjänstgöring utöver den vanliga konstapelslönen till
sökanden utgått, på anförda skäl hemställt att fr.o.m. den 1 januari 1915 få räkna tjänstetid som
överkonstapel samt uppflyttas i motsvarande lönegrupp.

Ifrågavarande framställlning hade av stadsf. den 30 maj 1918 remitterats till lönenämnden för
yttrande, varefter magistraten på hemställan av lönenämnden och efter att hava hört
stadsfiskalen avgivit yttrande i ämnet.
Vid föredragning av ärendet beslöt lönenämnden på av magistraten anförde skäl hemställa, att
framställningen icke måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§2.
Sedan L.A.Westerberg m.fl. arbetare i stadens tjänst hos stadsf. hemställt, ’att familjeunderstöd
eller tillägg måtte utgå även då arbetet tillfälligtvis avbrytes till följd av sjukdom eller till följd
av att arbetet för tillfället tagit slut’ samt lönenämnden, efter å framställningen erhållen remiss,
i ärendet inhämtat yttranden från drätselkammaren och hamndirektionen, därvid
drätselkammaren för sin del beslutat, att då avbrottet i arbetet utgör högst 7 dagar,
familjeunderstöd skall utbetalas till vederbörande arbetare, beslöt nu lönenämnden biträda
drätselkammarens i ärendet gjorda uttalande, dock under uttryckligt framhållande, att avbrottet
i arbetet under nämnda tid skulle ha sin grund i bristande arbetstillgång.
§3.
I skrivelse till hälsovårdsnämnden den 31 augusti 1918, som av hälsovårdsnämnden jämte eget
yttrande överlämnats till stadsf. och av stadsf. den 26 sept. 1918 remitterats till lönenämnden
hade tillsyningsmannen vid hälsovården V.Oskarsson anhållit att bliva uppflyttad i lönegrupp I
samt att uppflyttningen måtte räknas fr.o.m. 1918 års början.
Efter antecknande av att Oskarssons sammanlagda inkomster av tjänsten enligt den år 1912
fastställda lönestaten fr.o.m. den 1 januari 1918 utgör 2250 kr. beslöt lönenämnden tillstyrka
bifall till den gjorda framställningen, dock att uppflyttningen i högre lönegrad borde räknas
först från den 1 september 1918.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras
På lönenämndens vägnar
Nils Falk”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 28 okt. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, O.Olsson, D.Andersson, B.A.Hellsten,
O.E.Wester, M.Thingvall, fröken Lydia Sundström samt undertecknad sekr.
Under behandling av i §§ 15-17 omförmälda ärenden närvar även hr G.Nyberg.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr B.A.Hellsten o. D.Andersson.
§2.
I skrivelse den 28 innevarande okt. hade överläraren anmält, att gossen Jarl Karlsson, dotterson
till banarbetaren Johan Karlsson, som f.n. har honom i sin vård, vid flera tillfällen begått stölder
i hemmet samt för c:a tre veckor sedan stulit växelkassan i Flodins kafé, ungefär 20 kr., varjämte

han visat sig olydig och uppstudsig såväl i skolan som i hemmet. Gossens morfader hade kallats
att jämte gossen infinna sig vid sammanträdet, men, då han av sitt arbete var förhindrad, hade
fostermodern i stället följt gossen dit. Vid förhör inför nämnden erkände gossen, att han gjort
sig skyldig till de förseelser, som i överlärarens skrivelse omnämts. Fru Karlsson förklarade, att
såväl hennes man som hon själv önskade, att gossen utackorderades i annat hem.
Barnavårdsnämnden beslöt därefter att låta skilja gossen Jarl Karlsson från hans nuvarande hem
och söka utackordera honom i annat hem.
§3.
I skrivelse den 10 innevarande oktober hade vaktmästaren vid närvarande kommunalhem
P.E.Molin anmält, att gossen Axel Isaksson Alakangas, som f.n. vistas å kommunalhemmet,
visat sig oärlig, opålitlig och olydig samt elak och okynnig mot minderåriga kamrater.
Barnavårdsnämnden, som icke ansåg sig äga anledning taga befattning med barnet, men som
måste anse det i hög grad olämpligt, att nämnde gosse vistades å kommunalhemmet, beslöt
översända skrivelsen till fattigvårdsstyrelsen med anhållan, att styrelsen måtte vidtaga åtgärder
för gossens utackorderande.
§4.
Föredrogs och lades till handlingarna skriftlig redogörelse för kommitterade beslut angående
arvode åt sekreteraren i barnavårdsnämnden samt ersättning till barnavårdsnämnden.
§5.
På därom gjord framställning beslöt barnavårdsnämnden, att gossen Johan Delias Severin
Olsson, som f.n. av nämnden hålles utackorderad hos hemmansägaren J.A.Eriksson i Mörön,
skulle tills vidare få vistas i sitt hem i staden under förutsättning, att gossens föräldrar utövade
noggrann tillsyn över honom.
§6.
Genom beslut den 26 sistlidne sept. hade stadsfullmäktige till barnavårdsnämnden för yttrandes
avgivande remitterat kommitterades förslag till instruktion och avlöning för en
stadsombudsman.
Barnavårdsnämnden beslöt för sin del föreslå, att till 8 § av instruktionen fogas ett mom. av
följande lydelse:
’att lämna barnavårdsnämnden juridiskt biträde samt bistå barnavårdsnämnden med råd och,
där de så önska, biträda dem vid rättegångar’.
§7.
Till den ledigförklarade ord. folkskollärarinnetjänsten vid Karlsviks folkskola hade vid
ansökningstidens utgång den 25 innevarande okt. endast en sökande anmält sig, nämligen vik.
på platsen folkskollärarinnan Hildur Nilsson.
Folkskolestyrelsen beslöt uppföra fröken Nilsson på förslag till nämnda lärarinnetjänst.
§8.
Folkskolestyrelsen förklarade sig nöjd med det ofullständiga förslaget till en ord.
folkskollärarinnetjänst vid Karlsviks folkskola, vadan den ende å förslaget uppförde sökanden
folkskollärarinnan Hildur Nilsson förklarades vald till ord. folkskollärarinna vid nämnda skola.
Till protokollet skulle antecknas, att fr. Nilsson enligt annons i Post- och Inrikestidningar skulle
vara skyldig att, då så påfordrades, mot stadsfullmäktige bestämt arvode undervisa i kvinnligt
handarbete.

§9.
Folkskolestyrelsen, som enligt domkapitlets i Luleå res.n:r 1191 den 16 innevarande okt.
avfordrats förklaring i anledning av folkskolläraren J.Bjurströms besvär över av styrelsen den
6 sistlidne sept. förrättat val till en ord. folkskolläraretjänst vid Luleå stads folkskolor, beslöt i
ärendet anföra följande:
Se bilaga. [finns inte i protokollet]
§10.
Till protokollet skulle antecknas, att statsbidrag till avl. av vik. under sistlidne vårtermin, kr.
1179:18, av överläraren uppburits och inlevererats till drätselkontoret.
§11.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma utfärdat tjänstgöringsbetyg för
folkskollärarinna Hildur Mörtsell, folkskolläraren O.Bohlin och vik. folkskollärarinnan Hildur
Nilsson, samt att avgång enl. folkskolestadgans § 48 beviljats för flickan Linnea Lindkvist.
§12.
Från ek.nämnden anmäldes, att densamma inköpt 25 famn. köksved till ett pris av 28 kr. pr
famn.
§13.
Barnavårdsnämnden beslöt att utöka barnavårdsnämndens antal till sex, och valdes med
anledning härav till barnavårdsmän folkskollärarinnan Ellen Sundberg och pastor G.Petersén.
§14.
Till barnavårdsmän förordnades
för Gärda Eugenia Johanssons dotter Valborg Sonja fr. Ellen Sundberg;
för Alida Matilda Pasainens son pastor G.Petersén.
§15.
F. stadsarkitekten J.Vikberg hade i skrivelse anhållit om likvid enligt räkning för utförda
ritningar till gymnastikhus. Folkskolestyrelsen beslöt översända skrivelsen till
drätselkammaren med erinran, att folkskolestyrelsen redan den 27 mars d.å. översände
räkningen till drätselkammaren med anhållan om kammarens yttrande.
§16.
Till protokollet skulle antecknas, att undervisningen i nedannämnda klasser varit inställd på
grund av smittosam sjukdom:
Fru Hildegard Gunnarssons klass under tiden 8/10 – 12/10, 15/10 – 18/10
Ellen Lindbergs klass under tiden 8/10 – 12/10
Dagmar Euréns klassa under tiden 9/10 – 12/10, 15/10 – 19/10.
Fru Berta Bergmans klass under tiden 10/10 – 12/10, 15/10 – 19/10.
J.Gunnarssons klass under tiden 15/10 – 19/10, 23/10 – 26/10.
G.Landströms klass under tiden 15/10 – 19/10, 23/10 – 26/10.
Fru Maja Lindahl klass under tiden 15/10 – 19/10.
Signhild Nilssons klass under tiden 17/10 – 19/10.
O.Åhrströms klass under tiden 22/10 – 26/10.
M.Hammarströms klass under tiden 23/10 – 26/10.
Hanna Sahlströms klass under tiden 23/10 – 26/10.

§17.
Överläraren anmälde, att vik. småskollärarinnan Betty Palm varit sjuk fr.o.m. den 21 dennes,
och att ex. småskollärarinnan Ellen Sundgren under tiden uppehållit fr. Palms tjänst.
Folkskolestyrelsen beslöt med anledning härav förordna fr. Sundgren att under fr. Palms
sjukdom uppehålla dennas tjänst.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edw.Lindmark
Justerat:
B.A.Hellstén
D.Andersson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Groth, Lindqvist, Axel Nilsson, Påhlsson, Sundberg, Thurfjell,
Lantz och Wikén.
Byggnadschefen.
§1.
Som ordföranden avgått och vice ordföranden icke var närvarande, beslutade drätselkammaren
att för sammanträdet till ordförande utse herr Fernlund.
§2.
Sedan distriktschefen C.A.Schultz avgått från ordförandeplatsen, beslutade kammaren att för
återstående delen av året välja redaktören H.Fernlund till ordförande.
§3.
Vid förnyad behandling av frågan om stadshotellet uthyrning föredrog nu följande av de vid
föregående sammanträde utsedda kommitterade avlämnad redogörelse över det erhållna
uppdraget:
Beträffande värderingen av inventarierna har denna verkställts med tillhjälp av anlitade
fackmän, men har till följd av den knappa tiden icke hunnit fullt genomföras. De i bifogade
inventarium utsatta värdena å vad som hunnit genomgås torde emellertid tyda på att
inventarierna i närvarande stund hava ett värde av det av herrarna Edberg åsatta.
I fråga om anbudet i övrigt förklarade hrrna Edberg att däri avsåges hotellokalernas erhållande
hyresfritt. Med fritt vivre menades kost och logi för båda källarmästarne och deras familjer, av
vilka herr Gaston Edberg disponerade en vindsvåning i hotellet på 5 rum för sin familj om fem
medlemmar och hr James Edberg förhyrde våning på annat håll för 900 kronor för sin familj
om tre personer. I fråga om kosten framhölls, hurusom de förtärde av den för abonnenterna i
matsalen anrättade mat, och att detta i ett hushåll på 70 människor icke kunde beräknas till
några kostnader. Beträffande omkostnadskontots storlek kunde icke någon bestämd upplysning
lämnas med hänsyn till ovissheten rörande prisen på förbrukningsartiklar; enligt böckerna för
senare tid kunde detsamma antagas gå upp till omkr. 15000 kronor för år räknat. Med anledning
av gjord förfrågan om eventuell lösningsrätt för staden av inventarierna efter kontraktstidens
slut förklarade herrarna Edberg sig medgiva Luleå stad rättighet att vid nämnda tid lösa till sig

ifrågavarande inventarier för ett pris av deras nu utbjudna värde, 135000 kronor, med avdrag
av vad utav den betingade 8 % årliga värdeavskrivning å nämnda belopp icke betalts av
hotellrörelsen utan staden sålunda fått tillskjuta.
Därest under kontraktstiden öl- och vinrättigheter skulle tilldelas hotellet skulle kontraktet
upphöra och frågan om disposition av hotellet bli föremål för nya underhandlingar.
Efter föredragning härav föreslog herr Thurfjell att staden skulle köpa inventarierna för ett
belopp av 120000 kronor, varav 24000 kronor skulle upptagas i utgiftsstaten för nästkommande
år och resten amorteras med samma belopp under följande 4 år. Sedan vidare framhållits att
staden icke kunde erhålla tillstånd att upptaga lån för sådana föremål som inventarier, föreslog
herr Groth att hotellet ånyo skulle utbjudas till förhyrning.
Vid framställd proposition å de båda förslagen beslutade drätselkammaren efter votering med
5 röster mot 4 att bifalla herr Groths förslag att utbjuda hotellet till förhyrning; och utgjordes
majoriteten av herrar Fernlund, Groth, Lindqvist, Påhlsson och Sundberg och minoriteten av
herrar Axel Nilsson, Thurfjell, Lantz och Wikén.
Drätselkammaren beslutade vidare att anbud å hotellet skulle infordras till den 1 nästkommande
december kl. 12 midd.
§4.
Beslutade drätselkammaren att till utbetalning godkänna en av J.W.Bergman och O.Widlund
utställd räkning å värdering av diverse inventarier i stadshotellet enl. förteckning, 40 kronor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
Herm.Fernlund”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 8 oktober 1918 upplästes och justerades.
§2.
Af Hamnmästaren uppgjort förslag till inkomst och utgiftsstat för år 1919 föredrogs och
godkändes dock med föreskrift att i staten upptagen kostnad för elektrifiering af
signalordningen å Tjufholmen skulle motiveras i särskild bilaga till staten.
§3.
Sedan v. konsuln Th.Åkerström i Kalix offererat Hamndirektionen ett parti torrfurutimmer,
enligt uppgift uppgående till omkring 2000 stycken, till ett pris af 70 öre per kubikfot, därvid
hvarje stock skulle beräknas innehålla 20,9 kubikfot, beslöt Hamndirektionen, som fann priset
allt för högt, att telegrafiskt erbjuda konsul Åkerström ett pris af 60 öre per kubikfot på de
villkor, som gällde beträffande af Åkerström verkställd leverans föregående år och innevarande
höst.

§4.
Hamnbetjänten Reinhold Jansson hade med företeende af läkarebetyg, utvisande att han vore
oförmögen att sköta befattningen som hamnbetjänt eller att förrätta något som helst mera
ansträngande arbete, anhållit om pension motsvarande hans nuvarande lön jämte åldertillägg
äfvensom så stort dyrtidstillägg därå, att detsamma jämte pensionen i öfvrigt gåfve honom och
hans hustru nödtorftigt uppehälle.
Hamnmästaren, som i anledning häraf hörts, hade anfört, att, då Jansson med läkarebetyg styrkt
att han vore oförmögen till hvarje ansträngande arbete, han borde medgifvas pension. Då
emellertid Jansson icke kunnat styrka, att de skador, som han enligt egen uppgift i tjäsnten
ådragit sig, inverkat menligt på hans hälsa eller nedsatt hans arbetskrafter hade hamnmästaren
icke ansett sig kunna tillstyrka hans framställan att pensionen måtte medgifvas till belopp
motsvarande fulla lönen jämte dyrtidstillägg därå utan hade han hemställt att Hamndirektionen
måtte föreslå Stadsfullmäktige att Jansson måtte tillerkännas årlig pension av 70% af hans
nuvarande lön jämte det procentuella dyrtidstillägget därå, som utginge till stadens
befattningshafvare.
Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att, med återkallande af sitt beslut den 2
augusti 1918 angående Janssons öfverflyttande till tjänst som vaktmästare och eldare vid
Hamnförvaltningsbyggnaden, föreslå Stadsfullmäktige att Jansson måtte beredas en årlig
pension beräknad på sätt hamnmästaren föreslagit.
§5.
Beslöt Hamndirektionen att anslå 600 kronor i ersättning för handhafvande af eldningen af
centralvärmeledningen i Hamnförvaltningsbyggnaden.
§6.
O.Berg m.fl. arbetare i hamnens tjänst hade anhållit att de måtte tillerkännas kostpenningar med
1 krona per dag vid de tillfällen då de arbetade utom hamnens område, enär detta orsakade dem
betydande merkostnader genom matsäcksläggning.
Då hela dagsverksarbeten utom stadens område icke torde förekomma vidare under denna
säsong, och den ifrågasatta ersättningen icke kunde medgifvas retroaktivt, enär anledning icke
förefunnes att föra sådana anteckningar rörande arbetet, som måste vara grundläggande för
ersättningens utbetalande, beslöt Hamndirektionen på förslag af hamnmästaren att låta
framställningen hvila i afvaktan på de förändrade förhållanden i berörda hänseende, som nästa
arbetssäsong kunde medföra.
§7.
Utanordnades 15000 kronor till Värmelednings Aktiebolaget Celsius i afräkning å
entreprenadsumman
för
införande
af
vattenoch
afloppsledningar
i
Hamnförvaltningsbyggnaden; dock att beloppet icke finge utbetalas med mindre kontrollantens
tillstyrkan förelåge och skulle dennes yttrande härutinnan infordras inom två dagar från
delfåendet af ärendet.
Protokollet förklarades härutinnan genast justerat.
§8.
På därom af hyresgästen i 4-rumslägenheten två trappor upp i Hamnförvaltningsbyggnadens
hufvudbyggnad framställd begäran beslöt Hamndirektionen medgifva att han finge på egen
hand insätta färgat glas i fönsterpartiet mellan brasvrån och loggian i enlighet med för
Hamndirektionen företedd skiss.

Som ofvan
In fidem
H.Glimstedt
Justeradt 19 12/11 18.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 oktober 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Lindgren, Nilsson, Vikén och Hedman, fru Sundström
och fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 30 september 1918 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslista för november föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 135 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under oktober månad, slutande
å kr. 1199:30.
§5.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 6 oktober: Alma Davida Englund
den 27 oktober: A.Ronsti (finsk flykting)
samt att följande utgått, nämligen
den 3 oktober: Albertina Öqvist
den 6 oktober: Lars Olof Eriksson (död)
den 12 oktober: James R. Jansson
den 15 oktober: Axel Sandberg
den 17 oktober: Edvin Lindfors (död)
den 25 oktober: Karl Berggren (död)
den 29 oktober: Lambert Lehtinen (död)
§6.
På därom gjord framställning beviljades arbetaren Gustaf Forsell tillstånd att ingå på
fattiggården.
§7.
Beslutade styrelsen att av sterbhusdelägarne efter bromsaren Lars Olof Eriksson, vilken under
28 dagar vårdats å fattiggården, utkräva ersättning med 112 kronor, varav 14 kronor skulle
tillfalla fröken Mattsson såsom ersättning för den vård hon lämnat den avlidne.
§8.

Beslutade styrelsen att montör Jonsson skulle ersätta styrelsen för sin moders vård och
underhåll å fattiggården under 6 dagar med 12 kronor.
§9.
Beslutade styrelsen att för ett pris av 35 kronor inköpa en tvättmaskin till fattiggården.
§10.
Följande förhöjning i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades på därom gjorda
framställningar till
fru Karolina Ljungholm för Knut Daniel Ljungholm från 15 till 25 kronor per månad.
arbetaren Oskar Nyberg, Mjölkudden, för Axel Hjalmar Löfgren från 12 till 25 kronor per
månad, samt
fru Anna Edström, Smedsbyn, för Gunnar Andersson från 15 till 25 kronor per månad,
allt räknat f.o.m. den 1 oktober 1918 och skulle de sålunda beviljade förhöjningarna betraktas
såsom kristidstillägg att gälla tillsvidare.
§11.
Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Karl Georg Jonssons hustru,
under förutsättning att Jonsson förbinder sig att av sin avlöning avstå 7 kronor per vecka till
gäldande av vårdavgiften.
§12.
Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för änkan Josefina Henrietta Ihrfors’ vistelse vid
Kungl. Pensionsstyrelsens Kurort.
§13.
Isak Bergman beviljades på därom gjord framställning en förhöjning i understödet från 15 till
30 kronor per månad.
§14.
Avslogs Alma Vinks framställning om kläder till dottern Margit.
§15.
Beslutade styrelsen lämna diakonissan ett extra anslag å 500 kronor till utdelning bland fattiga
i staden.
§17.
Sedan meddelande ingått från Annebergs asyl, att Frida Lindfors måste avhämtas därifrån vid
innevarande års slut, beslutade styrelsen söka inträde för henne å hospital.
§18.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Johan Arthur V.
Pettersson och Gustaf Fabian Fredriksson.
§19.
Till handlingarna lades
1)stadsfullmäktiges protokoll den 29 augusti 1918, § 11, angående restitution av
pensionsavgifter till B.A.Larzén;
2) stadsfullmäktiges protokoll den 29 september 1918, § 12, angående höjning av avgiften till
diakonissanstalten, samt

3) stadsfullmäktiges protokoll den 29 augusti 1918, § 21, angående extra dyrtidstillägg till
stadens befattningshavare.
§20.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande Greta Emilia Pettersson och Nils Magnus Cornell.
§21.
Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Nelly Maria
Karlsson överlämnades till sekreteraren för eventuellt överklagande.
§22.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till styrelsen remitterat ett av särskildt tillsatta kommitterade
upprättat förslag angående tillsättande av en stadsombudsman ävensom instruktion för nämnda
befattning.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen hemställa, att senare delen av § 2 mom. 12 i
förslaget till instruktion:
’ävensom att enligt beslut - - - - - - - - - - - - - - - - - äktenskap’
måtte utgå; samt
att förslaget i övrigt med de av beredningsnämnden gjorda ändringar och tillägg måtte vinna
stadsfullmäktiges bifall.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§23.
Anmälde ordföranden, att ansvarsförbindelse för vård å Gellivare lasarett måst utfärdas för Karl
Ulrik Lundqvist och blev denna åtgärd godkänd av styrelsen.
§24.
Anmälde tillsyningsmannen, att finske undersåten Lovisa Lillhök beviljats ett understöd av 20
kronor den 23 oktober 1918 och beslutade styrelsen att utsöka detta belopp hos statsverket,
därest läkareintyg kan erhållas.
§25.
Beviljades doktor Carl Juhlin ett understöd för november å 35 kronor.
§26.
Beviljades N.A.Bergström, Malmberget, 75 kronor för inköp av konfirmationskläder åt John
Ivar Hedman.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
Alfr.Gullberg
J.Lindgren”

