Protokoll augusti 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 6 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson, Lantz och Forsgren.
§1.
Föredrogs nämndens protokoll för den 18 sistlidne juli.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Från Magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 14 nästlidne
maj beträffande §§ 5,6, 11-13 och 14;
2:o) Inventeringsinstrument över Luleå stads livsmedelsnämnds tillgångar och skulder den 30 juni
1917;
3:o) Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 nästlidne
juni beträffande §§ 4, 9, 11, 20, 29-34 och 36-38;
4:o) Utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 21 nästlidne juni ang. beviljande av ansvarsfrihet
för 1916 års räkenskaper och förvaltning åt drätselkammaren.
§3.
Biföll nämnden stadsbokhållaren Georg Ohlsons anhållna, att få under innevarande år åtnjuta semester
under en månad å tid, som skulle bestämmas av ordföranden och stadskamreraren gemensamt.
§4.
Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att nämnden beslutat
erbjuda staden att av å dess verksasmhet t.o.m. den 30 nästlidne juni uppkommet överskott täcka den
förlust, som uppstått å stadens reservlager av vetemjöl.
Sedan antecknats, att stadsfullmäktige genom fastställande av 1917 års utgiftsstat för drätselkammaren
beslutat att uttaxera förlustbeloppet, utgörande enligt Luleå stads huvudbok för år 1916 Kr. 4808:23,
beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av skrivelsen i fråga tillstyrka, att
fullmäktige ville mottaga det av nämnden gjorda erbjudandet.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren överlämnat en avskrift av Kungl. Civildepartementets
skrivelse den 19 maj 1917 rörande höjning av den kontanta minimiavlöningen till i kommunens tjänst
anställd barnmorska, beslutade nämnden att överlämna avskriften i fråga till hälsovårdsnämnden,
under vilken myndighet i stadens tjänst anställda barnmorskor sortera.
§6.
F. schaktmästaren A.J.Landh, som under maj, juni och juli år 1916 haft tillfällig anställning vid
stadens arbeten, hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit, att, då han på grund av de utav honom
utgjorda arbetstimmarne endast uppgingo till 428 st., icke kommit i åtnjutande av det dyrtidstillägg,
som de stadens arbetare, som utfört arbete under minst 500 timmar, erhållit, han måtte tilldelas
dyrtidstillägg med 10 öre pr. arbetstimme för de 428 timmar, som han under förutnämnda tid arbetat i
stadens arbeten.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då ett bifall till framställningen dels strider mot av
stadsfullmäktige den 26 april 1917, § 8, fattade beslut dels helt visst skulle komma att draga med sig
oberäkneliga konsekvenser, avstyrka bifall till den gjorda ansökningen.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för tekniska skolan inkommen
skrivelse, däri styrelsen på anförda skäl hemställer om ett tilläggsanslag å 500 kronor för år 1918 till
det kontanta anslag å 1500 kronor, som skolan förut beviljats för nämnda år.

Sedan antecknats att stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 augusti 1915, § 7, beviljat skolan ett
anslag av 1500 kronor för vart och ett av åren 1916-1918 förutom fri upplåtelse av lokaler, över vilka
skolan då förfogade, beslutade nämnden att med återställande av remitterade skrivelsen hemställa hos
stadsfullmäktige, att fullmäktige ville bevilja det begärda tilläggsanslaget ävensom att lämna styrelsen
för tekniska skolan i uppdrag att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om ökat statsbidrag
till skolan.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll
för den 21 nästlidne juni, § 42, ang. sänkande av mjölkpriset för de mindre bemedlade och familjer
med större barnantal och införande av ransoneringssystem för mjölkdistribueringen inom staden.
§9.
Livsmedelsnämndens mjölknämnd hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville
bestämma sättet för utbetalande av de medel, som av stadsfullmäktige vid sammanträde den 21 juni
1917, § 42, beviljats för sänkande av mjölkpriset för mindre bemedlade och familjer med större
barnantal.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna skrivelsen till livsmedelsnämnden med
anhållan att nämnden måtte fatta beslut i saken med framhållande dock dels att ifrågavarande medel,
som komma att utgå av anslaget till lindrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor, icke böra av
formella hinder utbetalas kontant dels ock att de personer, som erhålla sina inkomster av räntemedel
icke borde få ifrågakomma vid distributionen av den förbilligade mjölken.
Nämnden beslutade vidare att blivande utbetalningar för mjölknämndens räkning böra ske genom
Luleå stads drätselkontor.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§10.
Byggnadskontoret hade med anmälan, att sedan elektriska strömmen till guldsmeden G.Forsell den 24
februari 1917 avstängts för bristande betalning, denne genom en sladdledning erhållit ström från
intilliggande affär, som innehaves av Körsnär J.Forsell, i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att då
körsnär Forsell härigenom måste anses ha på obehörigt sätt använt den ström staden levererat honom,
byggnadskontoret måtte bemyndigas att avstänga även dennes ledning, tills räkningarne blivit
betalade.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill.
§11.
Sedan kontorsskrivaren Elsa Johansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få komma i
åtnjutande av en månads semester under år 1917, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att
bevilja henne semester under 3 veckor på tid, som ordföranden och stadskamreraren gemensamt
bestämmer.
§12.
Sedan stadskamreraren företett en tablå över de personer, som hösten 1916 erhöllo husrum i av staden
anordnade provisoriska bostäder, men icke erlägga hyra enligt resp. hyreskontrakts bestämmelser,
antecknades först att enligt muntlig uppgift av fattigvårdsstyrelsens sekreterare styrelsen förklarat sig
ansvara för hyran beträffande änkan Anna Ström och arbetaren Erik Sundström, vilka hade bostad i
fastigheten n:r 104 resp. 411.
Nämnden beslutade vidare att tillskriva Fattigvårdsstyrelsen, att då drätselkammaren icke lagligen kan
efterskänka resterande hyresbelopp, styrelsen även måtte ansvara för hyran beträffande Anna
S.Nilsson och Kristina M.Westerlund, båda boende i fastigheten n:r 411.
De, som betala i efterskott, skulle vidare anmanas att betala densamma i förskott såsom kontraktet
föreskriver.
§13.

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

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 augusti 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter, ledamoten av planteringsnämnden dr Axel Ulander,
byggnadschefen och trädgårdsmästaren F.O.Blomqvist.
§1.
Som det visat sig, att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd del
beroende på dålig jordmån och vattningssvårigheter, ävensom att gräsmattorna äro svåra att hålla i
stånd särskilt på grund av allmänhetens omilda behandling av desamma, har drätselkammaren ansett
att planteringen bör omändras på så sätt, att gräsmattorna borttagas, att grävning kring träden göres,
varefter matjorden från gräsmattorna tillföres, att vidare galler av trä om c:a 1 meter i fyrkant lägga
omkring träden samt att området i gatan mittelparti mellan trädraderna iordningsställas med tjärning.
Sedan vid sammanträdet närvarande representanter för planteringsnämnden förklarat sig vara ense
med drätselkammaren beträffande den föreslagna nya anordningen av gatuplanteringen i fråga,
beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville med godkännande härav
anslå ett belopp av 7500 kronor enligt närlagda av byggnadskontoret uppgjorda kostnadsberäkning.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§2.
Sedan stadsfullmäktige godkänt kommitterades av drätselkammaren tillstyrkta förslag att
Hermelinsmonumentet skall resas i kvarteret Duvan eller i norra delen av Stadsparken, företogs till
behandling frågan om lämplig plats för densamma.
Efter besök å platsen beslutade nämnden med instämmande av vid sammanträdet närvarande
representanter för planteringsnämnden att uttala, att monumentet borde få sin plats upp mot nordöstra

hörnet med bakgrund af där stående popplar och att den i mitten av kvarteret Duvan belägna
gräsmattan måtte givas sådan form att den giver lämplig ram åt monumentet.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att i samråd med kommitterade och
konstnären bestämma detaljerna och utföra arbetet; och skulle såvitt möjligt trädgårdsdirektören
E.Cederpalms yttrande införskaffas, innan arbetet med gräsmattans omläggning utföres.
§3.
Sedan frågan om lämplig plats för den fontän, som enligt stadsfullmäktiges beslut skall förläggas till
kvarteret Tuppen bragts på tal, beslutade nämnden att, innan definitivt beslut fattas, söka erhålla ett
uttalande av trädgårdsdirektören E.Cederpalm.
§4.
Avlägsnade sig representanterna för planteringsnämnden från sammanträdet.
§5.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 26 juli 1917.
§6.
Sedan N.A.Eriksson i Mjölkudden anhållit att drätselkammaren ville borttaga en del träd, stående intill
sökandens bostadshus å vreten n:r 451, av skäl att vid torr väderlek eldfara kunde uppstå, beslutade
nämnden, sedan upplyst blivit, att träden utgöras av lövträd, att avslå framställningen.
§7.
Fortifikationsbefälhavaren i Boden hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att, sedan plan för
de i kammarens skrivelse den 13 december 1916 medgivna arbetena å Hamnholmsnäset blivit av
Kungl. Maj:t fastställda, desamma komma att inom närmaste tiden påbörjas, varvid ledaren för
arbetena komme att sätta sig i förbindelse med stadsingenjören.
Sedan antecknats, att stadskamreraren med anledning av förenämnda skrivelse från
fortifikationsbefälhavaren till jägmästaren i Bodens revir och byggnadskontoret överlämnat utdrag av
drätselkammarens protokoll för den 4 december 1916, § 7, däri de ovannämnda arbetena finnas
angivna, lades ärendet till handlingarna.
§8.
Vid föredragning av från jägmästaren i Bodens revir inkommen skrivelse rörande verkställigheten av
den i Kungl. Domänstyrelsens skrivelse till drätselkammaren den 23 nästlidne maj omförmälda
avverkning å stadsskogen för tillgodoseendet av det inom landet rådande behovet av bränsle, beslutade
nämnden, att ärendet skulle vila i avvaktan på av jägmästaren utlovade närmare utredning i saken.
§9.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 21
nästlidne juni för nämndens kännedom beträffande i §§ 3, 14, 15, 18, 19 och 21-28 omförmälda
ärenden; och beslutade nämnden
ang. § 14: att beviljat tillstånd för O.F.Boström att å vreten n:r 383-385 i Mjölkudden uppföra ett
sommarkök skulle delgivas byggnadskontoret med erinran att det givna tillståndet endast gäller
Boström personligen;
ang. § 15: att beviljat tillstånd för jordbrukarne inom staden att utan ersättning taga gödsel från
sopplatsen m.m. skulle delgivas byggnadskontoret, planteringsnämnden och livsmedelsnämnden;
ang. § 16: att beviljat belopp av 300 kronor till uppränsning av diken och iordningsställande av
stängsel å det område å Mjölkudden, som upplåtits till potatisodlingskommittén, skulle delgivas
byggnadskontoret;
ang. § 19: att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta köpebrev å till Olof Wallin försåld del av
tomten n:r 3 i kvarteret Hästen;
ang § 26: att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta köpebrev å till H.Burman försåld del av
tomten n:r 2 i kvarteret Måsen;

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

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

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Hellsten och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 19 juli 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Godkändes till utbetalning en räkning från doktor O.H.Elfsberg å kr. 40:- och från t.f.
stadssjuksköterskan Gerda Wahlström å kr. 132:§3.
Tillsyningsmannens rapport för juli månad föredrogs och lades till handlingarna.

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

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 8 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström och Sjöstedt.
§17.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från F.O.E. Johansson m.fl. gjord
framställning om framdragning av elektrisk belysning till Bergvikens samhälle.
Sedan drätselkammaren för yttrande remitterat skrivelsen till elektricitetsverkets föreståndare, hade nu
byggnadskontoret inkommit med följande förslag:
En transformator uppsättes å första stolpen i luftledningen till vattenledningsverkets pumpstation, från
vilken transformator ledningen drages dels sydost med grenledningen mellan byggnaderna för området
söder om järnvägen dels åt norr i rör under landsvägen och järnvägen och därefter på stolpar med
grenledningen genom gatorna och mellan byggnaderna för området norr om järnvägen.
Fastighetsägarne bekosta själva servis i likhet med vad som beslutats beträffande fastighetsägarne
invid Hertsögatan, varjämte, då elektricitetsverket saknar mätare, utlämning av ström göres enligt
accordssystemet efter ett pris av 35 öre pr watt.
Kostnaden för anläggningen utgör enligt bilagt kostnadsförslag 8300 kronor. Beträffande anslutningen
har utredningen visat att 280 á 300 st. 20 watts lampor kunna påräknas bliva anslutna till
anläggningen. Vid ett årspris av 35 öre pr watt kan sålunda staden påräkna en årsinkomst av 1960 á
2100 kronor, medan utgifterna bliva ränta, amortering och underhåll 1100 kronor samt strömavgift till
Råneå elektriska kvarnaktiebolag 880 á 940 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande hemställa,
att stadsfullmäktige ville med godkännande av förslaget anvisa 8300 kronor till anläggningens
utförande.
§18.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en från Luleå Fastighetsägareförening
inkommen skrivelse, däri hemställes, att, då fråga uppstått om försäljande av Luleå
Renhållningsaktiebolags tillgångar och överlåtande av dess verksamhet på ett konsortium av åkare
inom staden, stadsfullmäktige ville taga i övervägande om icke staden borde försäkra sig om

renhållningsbolagets drift, möjligen i samverkan med stadens fastighetsägare, dels ock ett från
hälsovårdsnämnden inkommet utdrag av dess protokoll den 20 mars detta år, däri nämnden, med
anledning av att Luleå Renhållningsaktiebolag sannolikt komme att upphöra, uttalar att, då det måste
anses vara av synnerligen stor betydelse för stadens fastighetsägare och därmed även för samhället i
dess helhet att fortfarande få renhållningen inom fastigheterna, särskilt tömningen av latrinkärl, utförd
på ett betryggande och fullt tillfredsställande sätt, stadsfullmäktige måtte i god tid vidtaga åtgärder för
förebyggande av de svårigheter, som skulle komma att uppstå, därest en ordnad
renhållningsverksamhet komme att upphöra.
Sedan drätselkammaren vid ärendets föredragning beslutat dels att uppdrag till byggnadskontoret att
förebringa utredning om det skulle löna sig för staden att till i Fastighetsägareföreningens skrivelse
angivet pris, c:a 40 000 kronor övertaga renhållningsaktiebolagets tillgångar dels att utse tvenne
representanter för underhandling med Luleå Renhållningsaktiebolag eventuelt på grundval av
bildandet av ett aktiebolag för övertagande av bolagets tillgångar och verksamhet, i vilket aktiebolag
staden skulle ingå som aktieägare, hade Luleå Renhållningsaktiebolag inkommit med en skrivelse till
drätselkammaren, däri meddelas att bolaget på extra bolagsstämma beslutat att hembjuda staden att för
en lösensumma av 40 000 kronor övertaga bolagets egendom av hästar och inventarier, värderade
10 000 kronor och fastigheten n:r 158 a i kvarteret Räven, taxerad till 36 500 kronor; och anhöll
bolaget att erhålla svar före den 1 instundande september.
Vid förnyad föredragning av ärendet upplästes först av byggnadskontoret avgivet yttrande i saken, däri
kontoret dels framhåller vådan av att genom sammanslagning av de nu inom staden verkande
renhållningsverken den välbehövliga konkurrensen komme att bortfalla dels att stadens åkare bildat
ring med påföljd att dessa hädanefter skulle kunna ensidigt bestämma priserna för sitt arbete för
staden. Byggnadskontoret hade vidare verkställt värdering av renhållningsaktiebolagets egendom
tomter, zonvärde
8580 kronor
byggnader
29000 kronor
hästar (värderade av brandchefen U.Ullman)
5875 kronor
inventarier
3459
tillhopa
46914
Efter anteckning härav beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige att övertaga Luleå
Renhållningsaktiebolags förenämnda egendom för en köpeskilling av 40 000 kronor och att tillsvidare
bedriva dess verksamhet i nuvarande omfattning.
Nämnden beslutade vidare att meddela stadsfullmäktige, att nämnden har för avsikt att snarast till
fullmäktige inkomma med förslag till bildandet av ett aktiebolag med stadens fastighetsägare som
meddelägare, vilket bolag skulle under stadens kontroll övertaga renhållningsverksamheten inom
staden.
§19.
Sedan stadens arbetare i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då arbetet är av samma
beskaffenhet och levnadskostnaderna lika höga, få komma i åtnjutande av samma timpenning, som
betalas till hamnens arbetare, hade byggnadskontoret i avgivet yttrande föreslagit, att, då timpenningen
vid stadens arbeten f.n. utgår med till medelgoda arbetare med 55 öre pr timme under det att hamnen
betalar 60 öre och Statens Järnvägar 56 öre, drätselkammaren måtte tillåta en höjning f.o.m. den 2
innevarande augusti med 5 öre över hela linjen d.v.s. att de äldsta och minst arbetsföra, som nu hava
30 öre, få 35 öre o.s.v., till timmermän och rörhantlangare, som nu hava 60 öre få 65 öre och elektriska
montörer, som nu hava 75 öre få 80 öre.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla framställningen på sätt byggnadskontoret
föreslagit att utgå som en tillfällig löneförhöjning under kristiden.
§20.
Med anledning av K.W.Fägnells och Bror Hj.Fägnells i skrivelse till drätselkammaren gjorda anhållan
att få elektrisk ledning framdragen till deras fastighet, tomt n:r 5 i kvarteret Enen, hade
byggnadskontoret anfört följande:
Som ledning f.n. finnes framdragen till seminariet, blir utsträckningen av densamma c:a 240 meter och
skulle kostnaden bliva:

480 meter koppartråd 44 kg. á 600/
5 st stolpar á 1800/
10 st isolatorer med krok á 204
arbete med uppsättning av stolpar
uppsättning av isolatorer i träd
oförutsett
Kronor

264:90:20:40
50:50:25:60
500:-

Inkomsterna bliva för 13 ljuspunkter enligt förut föreslagna priser 7 kronor pr 16-ljus-lampa eller 91
kronor pr år, vilken summa således är tillräcklig att betala amortering och ränta ävensom täcka stadens
självkostnadspris för strömmen. Som vidare kopparn finnes i lager och de direkta utgifterna ej bliva
mera än 236 kronor, tillstyrkte byggnadskontoret ansökningen.
Sedan vidare antecknats, att sökanden förklarat sig avstå från förmånen av fri ström, beslutade
nämnden att lämna bifall till framställningen på sätt byggnadskontoret föreslagit.
§21.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av särskilda kommitterade upprättat förslag till
nytt reglemente för Luleå stads brandstyrka, hade drätselkammaren vid sammanträde den 5 nästlidne
maj beslutat att detsamma skulle delgivas tekniska nämndens ledamöter i tur och ordning för att
bereda dem tillfälle att närmare sätta sig in i förslaget.
Vid nu företagen förnyad föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av
remitterade handlingar till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville med godkännande av
förslaget bestämma, att reglementet omedelbart skall träda i tillämpning.
§22.
En från Aktiebolaget Järnverksmagasin inkommen skrivelse ang. drätselkammarens upphandling av
geysirspisar överlämnade till byggnadschefen för besvarande.
§23.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 4 sistlidne juni, § 5, beslutat till Anton Lindgren i
Gammelstad på arrende upplåta ett område av 75 kvadratmeter på stadens mark å Stadsön invid
Luleälv för uppförande av en mindre tvättstuga, hade stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren
meddelat att enligt av stadsingenjören Erik Kinnman erhållen uppgift Lindgren förklarat sig avstå från
arrendet, då han ansåg arrendeavgiften, 5 kronor, vara för hög.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan ledamoten herr Brännström upplyst att
området i fråga utgjorde en ofruktbar stenbacke, att med ändring av sitt förenämnda beslut bestämma
arrendeavgiften till 1 krona.
§24.
En från Svenska Brandchefsföreningen inkommen cirkulärskrivelse med förfrågan om
drätselkammaren skulle önska inträda i en svensk Brandskyddsförening, till vilken Svenska
Brandchefsföreningen enligt förslag skulle ombildas.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att skrivelsen skulle delgivas nämndens ledamöter
och brandchefen.
§25.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 26 sistlidne juli dels uppdragit till stadskamreraren att
under hand infordra anbud å arrende av ägofiguren n:r 68 för innevarande år dels lämnat ordföranden i
uppdrag att pröva anbuden, framlämnade nu stadskamreraren de tvenne inkomna anbuden, nämligen
G.L.Bergmans anbud å 25:- och Johan Olssons å 10 kronor, med meddelande att ordföranden vid
prövning av desamma antagit Bergmans anbud å 25 kronor såsom varande det högre av anbuden; och
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att lägga detsamma med godkännande till
handlingarne.
§26.

Vid föredragning av från byggnadskontoret inkommet förslag till ordnandet av den elektriska
installationen f.o.m. den 1 nästkommande oktober, då kontraktet med den nuvarande entreprenören
utgår, beslutade nämnden att återremittera ärendet till byggnadskontoret för beaktande av
stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914, § 16.
§27.
Kungl. Arméförvaltningens skrivelse den 14 juli 1917 ang. av drätselkammaren framställd protest mot
inhägnad av ett område vid Notviken remitterades till stadskamreraren för yttrande.
§28.
Källarmästare Gaston & James Edbergs skrivelse till drätselkammaren ang. reparation av rum n:r 4 i
stadshotellet remitterades till byggnadskontoret för yttrande.
§29.
Med anledning av Axel Björk i skrivelse till drätselkammaren gjorda framställning att få upptaga och
tillgodogöra sig den tjärskorpa, som finnes å gamla tjärhovet, hade byggnadskontoret, då det är en
fördel att tjäran kommer bort, i avgivet yttrande tillstyrkt ansökan med villkor, att den borttages i ett
sammanhang och icke fläckvis och att platsen väl rengöres efter arbetet samt att sand eller annat
bindeämne utbredes, så att området kan trafikeras.
Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bifalla framställningen på af byggnadskontoret
föreslaget sätt.
§30.
Brandmästaren O.P.Stråhle hade för bevistande av Svenska Brandmanna Förbundets årsmöte i
Stockholm anhållit om erhållandet av tjänstledighet under tiden den 26 augusti – 1 september
innevarande år utan avdrag av löneförmåner.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna bifall.
§31.
Godkändes av stadsingenjören upprättat köpebrev å till hamndirektionen i Luleå försålda tomten n:r 7
i kvarteret Ripan.
§32.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 4 november 1914, § 7, beslutat tilldela förste och andra
rörläggningshantlangaren, ångvältsmaskinisten, arbetsförmannen vid stadens arbeten, timmermannen,
eldaren vid stadshuset och lampskötaren vid elektricitetsverket semester med den bestämmelsen, att
innehavaren av någon av dessa befattningar må av vederbörande arbetschef kunna årligen tilldelas en
veckas tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon av dessa befattningar under minst
två fulla kalenderår, samt fjorton dagars tjänstledighet, om denna anställning varat minst tre fulla
kalenderår, allt med bibehållen avlöning.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren med meddelande, att i stadens tjänst numera
vore anställda en del förmän, montörer m.m., vilka kunde i lika grad, som de ovan uppräknade anses
vara fast anställda, föreslagit, att drätselkammaren måtte gå i författning om, att förutnämnda den 4
november 1914 av stadsfullmäktige fattade beslut måtte ändras därhän, att i förenämnda förteckning
’arbetsförmannen vid stadens arbeten’ utbytes mot ’arbetsförmän vid stadens allmänna arbeten’ och att
extra maskinisten och förste extra montören, båda vid elektricitetsverket införas i densamma,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hemställa hos stadsfullmäktige om bifall till
ifrågavarande av byggnadskontoret gjorda förslag.
§33.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en från Oskar Asplund och Sven A. Johansson hos
drätselkammaren i skrivelse gjord anhållan att få elektriskt ljus till deras vid Björkskataviken belägna
fastigheter.
§34.

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

”Protokoll fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Nordin och Hamnmästaren.
§1.
Entreprenören för uppförande av Hamnförvaltningsbyggnaden hade anhållit om anstånd med dels
grunden till hufvudbyggnaden till den 1 september 1917 dels ock grunden och stommen till
uthusbyggnaden till nästkommande vår.
Vid föredragning häraf beslöt Hamndirektionen medgifva det sökta anståndet dock under framhållande
att detta uppskof icke innebure något eftergifvande af entreprenadkontraktets bestämmelser angående
tiden för de olika arbetenas aflämnande i öfvrigt.
§2.
Sedan Hamndirektionen infordrat anbud å utförande af uppvärmningsanläggning samt
sanitärinredning med vatten- och afloppsledningar för Hamnförvaltningsbyggnaden hade sådana
anbud inkommit från
1.Värmelednings A.Bol. Celsius slutande år 61000 kr.
2. Värme & Ventilations A.Bol. slutande å 65400 kr.
3. A.Bol. Gas, Vatten & Värme slutande å 66886 kr.
4. Värmelednings A.Bol. Calor slutande å 67500 kr.
5. A.Bol. Installatör slutande år 64445 kr.
och beslöt Hamndirektionen att antaga det af Värmelednings A.Bol. Celsius afgifna anbudet såsom
varandet det lägsta och skulle hos Stadsfullmäktige göras framställning om ett anslag å 61000 kronor
för arbetets utförande. A.Bol. Celsius skulle underrättas att bolagets anbud antagits, hvarjämte
kontrakt med bolaget skulle upprättas.
§3.
Sedan önskemål uttryckts att ändring i tiden för Hamnkontorets öppethållande måtte åstadkommas
därhän att kontoret måtte hållas öppet i en följ från klockan 9 f.m. till 5 e.m. söckendagar hade
Hamnmästaren, sedan vissa af de större trafikanterna lämnats tillfälle att yttra sig öfver förslaget och

dess odelat uttalat sin anslutning till förslaget, erhållit Herr Ordförandens och vissa ledamöters
tillstånd till denna förändring i tiden för hamnkontorets öppethållande.
Hamndirektionen beslutade nu att med godkännande af hvad som sålunda härutinnan åtgjorts
bestämma att Hamnkontoret skall tills vidare hållas öppet under tiden 9 f.m. till 5 e.m. söckendagar.
§4.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”

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

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 augusti 1917.

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

I samband härmed och på enahanda skäl beslöt Hamndirektionen att vid färjläget å Bergnässidan
anordna dylik belysning.
För kostnadernas bestridande skulle hos Stadsfullmäktige begäras ett anslag af 5000 kronor.
Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§11.
L.A.Häggström mfl. arbetare i Hamnens tjänst hade anhållit om förhöjning i till dem utgående
timpenning med 10 öre pr timma.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen att öfverlämna denna framställning till Hamnmästaren
under hänvisning till Direktionens beslut den 8 juni 1915 antecknadt under § 12 i protokollet för
nämnda dag.
§12.
Maskinisten C.L.Malmström å ångaren Balder hade anhållit om bidrag till inköp av kläder åt sig och
sin familj.
Då det vore omöjligt att i ansökt anseende tillmötesgå framställningen beslöt Hamndirektionen afslå
densamma.
§13.
Befäl och besättning å ångaren Balder hade anhållit om utbekommande af ersättning för
öfvertidsarbette vid ångarens användande vid muddringen i farleden vid Finnklipporna.
Hamndirektionen beslöt efter föredragning att afslå framställningen.
§14.
På förslag af Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för Hamnens verkstad inköpa en smidesfläkt
för elektrisk drift för ett pris av 235 Kr.
§15.
Axel Björk mfl. befattningshafvare i hamnens tjänst hade hos Hamndirektionen på anförda skäl
hemställt att Direktionen måtte hos Stadsfullmäktige utverka att deras löneförmåner omedelbart måtte
höjas i rimligt förhållande till rådande dyrtid.
Efter antecknande däraf att lefnadsomkostnaderna inom landet enligt Kngl. Socialstyrelsesns senast
föreliggande uppgifter (maj månad 1917) stigit med omkring 52 % beslöt Hamndirektionen, som med
hänsyn härtill och då Direktionen nödgats för driftens behöriga upprätthållande höja timpenningarna
för hamnens arbetare i den mån att dessa f.n. uppbure en ersättning som med omkring 40 % öfverstege
hvad som under normala förhållanden till dem utginge funne den föreliggande framställningen värd
allt behjärtande, att öfverlämna densamma till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige måtte
besluta att Hamnens befattningshafvare måtte utöfver till dem f.n. utgående dyrtidstillägg komma i
åtnjutande af ytterligare dylikt tillägg med 25 % på vederbörande enligt stat utgående aflöning.
Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§16.
Värmelednings A.Bol. Celsius, hvilket antagits som entreprenör för utförande af värmeledning samt
vatten- och afloppsledningar i Hamnförvaltningsbyggnaden hade öfverlämnat förslag till
entreprenadkontrakt för detta arbetes utförande.
Hamndirektionen beslöt att uppdraga åt arbetsutskottet att i samråd med kontrollanten vid
byggnadsföretaget granska förslaget äfvensom bemyndiga Herr Ordföranden att efter skedd
granskning underteckna kontraktsförslaget å Hamndirektionens vägnar.
§17.
Hamnmästarens kassajournal för juli månad föredrogs och lades med godkännande till handlingarne.
§18.
Jonas Oskar Sandström hade anhållit att Hamndirektionen måtte bevilja honom något understöd under
hans iråkade sjukdom.

Sedan Hamnmästaren i infordrat yttrande upplyst att Sandström endast haft tillfälligt arbete hos
Hamnen fann Hamndirektionen sig icke kunna bifalla framställningen.
§19.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt
Justeradt den 11/9 1917.
Gust.Burström”

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

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§61.
Hos byggnadsnämnden hade bokföraren E.Fahlesson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra den vagnbod å tomt n:r 5 i kvarteret Spiggen, vartill byggnadslov
erhållit den 8 juni 1917, till en längd av 15 meter.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§62.
Med överlämnande av överintendentsämbetets underdåniga utlåtande i ärende angående fastställelse
av särskilda byggnadsföreskrifter för viss del av Luleå stads donationsjord å Mjölkudden, hade t.f.
byråchefen i civildepartementet J.V.Wallin i skrivelse till nämndens ordförande anhållit om uppgift,
huruvida med anledning av överintendentsämbetets berörda utlåtande någon åtgärd av nämnden vore
att förvänta.
Efter föredragning härav beslutade nämnden remittera utlåtandet till stadsingenjören för uppgörande
av förslag till yttrande i ärendet.
§63.
Hos byggnadsnämnden hade bröderna Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning
och tomtkarta uppföra ett boningshus av trä å tomt n:r 3 i kvarteret Flundran.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§64.
För den åtgärd, som kunde ankomma på nämnden, hade tj.f. brandchefen O.P.Stråhle anmält, att å
övre våningen i fastigheten n:r 2 i kvarteret Braxen hade i ett kakelugnsrum, för att detsamma skulle
kunna användas till kök, provisoriskt och utan något som helst murat underlag insatts en järnspis
framför kakelugnen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, fru Hanna Tjelldén vid vite
av 50 kronor att inom åtta dagar efter härav erhållen del hava låtit borttaga spisen.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§65.
Hos byggnadsnämnden hade fru Hilda Boholm anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk uthusbyggnad å tomt n:r 6 i kvarteret Poppeln.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören tillstyrkt bifall till ansökningen med villkor att byggnaden
borttages, då nämnden så påfordrar, samt att den med undantag för höjdläge och brandmurar uppföres
enligt byggnadsordningens föreskrifter.
Efter föredragning härav och sedan antecknats, att tomten ligger så lågt i förhållande till angränsande
gata, att byggnaden, därest den uppfördes permanent i enlighet med föreskrifterna i gällande
byggnadsordning, skulle komma att ligga cirka 1½ meter över jordytan, beslutade nämnden bifalla
ansökningen på de av stadsingenjören föreslagna villkor.
§66.
Hos byggnadsnämnden hade bagaren Rudolf Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning inreda en snickareverkstad samt uppföra en eldstadsmur för limfyr i uthuset å tomt n:r
5 i kvarteret Strutsen.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören avstyrkt bifall till ansökningen, enär byggnaden vore
belägen å oreglerad tomt.
Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen.
§67.

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

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

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

/Oskar Åhrström

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

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

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

Sedan Drätselkammaren den 27 november 1916 från hamndirektionen återfått stadskamrerarens
skrivelse jämte den 10 oktober samma år daterat yttrande av hamndirektionen, däri direktionen med
avvisande av stadskamrerarens förslag ändrar sitt förslag i saken därhän:
att hamnens bokföring sker å hamnkontoret,
att till hamnkassan inflytande medel inlevereras såsom hittills till drätselkontoret, vilket mot av
hamnmästaren utställd check därav tillhandahåller nödiga medel till hamnens utgifter,
att hamnen övertager och bokför det av Luleå stad för Tjuvholmssundet upptagna obligationslånet
samt
slutligen att samma arvode som hittills utgår till drätselkontorets tjänstemän såsom ersättning för
bokföring och ränteberäkning av hamnens medel,
beslutar drätselkammaren vid förnyad föredragning av ärendet i överensstämmelse med vad
stadskamreraren i avgivet förnyat yttrande föreslagit att, då hamndirektionen fortfarande vidhölle sin
mening att sammanblandning vore tillfinnandes mellan hamnens och drätselkammarens räkenskaper,
utse ledamöterna herrar Schultz och Fernlund att efter undersökning, huruvida nu tillämpade system
för räkenskaps- och kassaväsende innebär någon möjlighet till sammanblandning av räkenskaper och
kassa drätselkammaren och hamndirektionen emellan, efter samråd med hamndirektionen inkomma
med yttrande och förslag i ärendet.
Sedan de utsedda kommitterade inkommit med det av drätselkammaren begärda yttrandet, beslutade
nu kammaren vid slutlig behandling av ärendet att i överensstämmelse med vad dessa föreslagit med
remisshandlingarnas återställande till stadsfullmäktige avgiva följande yttrande och förslag:
Ehuruväl drätselkammaren anser, att nuvarande bokföring av hamnens räkenskaper å drätselkontoret
icke såsom hamndirektionen i sin skrivelse till stadsfullmäktige den 28 oktober 1915 angiver kan
föranleda någon sammanblandning av stadens och hamnens räkenskaper, har kammaren dock med
hänsyn till det av hamndirektionen uttalade önskemålet, att hamnens utgiftsverifikationer städse måtte
finnas tillgängliga å hamnkontoret ansett, att hamndirektionens hemställan till drätselkammaren den
10 oktober 1916 bör av stadsfullmäktige bifallas på så sätt, att nämnda verifikationer hädanefter icke
skola bokföras å drätselkontoret utan att där i stället endast skall bokföras av hamndirektionen
utfärdade checker å de belopp, som för bestridande av hamnens utgifter äro nödiga, börande härvid å
varje sådan check vara antecknade numren å de verifikationer i hamnens räkenskap, vilka avses
likviderade med det anordnade beloppet
Drätselkammaren får sålunda föreslå Stadsfullmäktige att besluta
att bokföring av hamnens utgiftsverifikationer skall ske å hamnkontoret;
att till hamnkassan inflytande medel inlevereras såsom hittills till drätselkontoret;
att nödiga medel till hamnens utgifter tillhandahållas av drätselkontoret mot av hamndirektionen
utfärdade checker, därvid å varje sådan check skall antecknas numren å de verifikationer, som avses
att bliva likviderade med det anordnade beloppet samt
att samma arvode, som hittills, utgår till drätselkontorets tjänstemän såsom ersättning för bokföring
och ränteberäkning av hamnens medel.
Drätselkammaren beslutade vidare, att sedan drätselkammaren ur innevarande års stat uteslutit eljest
upptagna medel för amortering och räntning av 1909 års obligationslån, och att hamndirektionen i
enlighet härmed i sin stat upptagit medel för ifrågavarande ändamål, hamndirektionens förslag i denna
del icke måtte föranleda vidare åtgärd.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
C. A. Schultz.
K. H. Santeson.’
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 12.
Linjedirektören vid Kungl. Telegrafverkets VII linjedistriktsbyrå hade hos Drätselkammaren anhållit
om tillstånd att under innevarande år få nedlägga kabelblock och kablar samt anordna kabelbommar i
följande stadens gator:

Stationsgatan: kabelblock från Nygatan till Hermelinsgatan, kabel under plåtrännor från
Hermelinsgatan till Prästgatan, 5 st. kabelbommar enligt bilagd kartskiss;
Prästgatan: kabel under plåtrännor från Stationsgatan till Lotsgatan;
Lotsgatan: kabel under plåtrännor från Prästgatan till bron över järnvägen.
I avgivet yttrande över framställningen hade Byggnadskontoret, med framhållande av fördelen för
staden att så många ledningar som möjligt nedläggas i jorden, tillstyrkt densamma mot följande vilkor:
att ledningarna nedläggas efter överenskommelse med Byggnadskontoret;
att grävning och reparationer av gatorna för ledningarnas nedläggning utföres genom
Byggnadskontoret på Telegrafverkets bekostnad;
att karta över ledningarna med utsatta mått efter desammas nedläggning överlämnas till
Byggnadskontoret;
att Telegrafverket förbinder sig att bekosta ändringar till följd av eventuella förändringar av gatornas
läge eller dylikt.
Drätselkammaren hade överlämnat Telegrafverkets framställning till Stadsfullmäktige med hemställan
om bifall till densamma på av Byggnadskontoret föreslagna vilkor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att
bifalla Drätselkammarens förslag med den ändring, att 2:dra villkoret här ovan erhåller följande
lydelse: ’att grävning och reparationer av gatorna med anledning av ledningarnas nedläggning utföres
genom Byggnadskontoret på Telegrafverkets bekostnad’.
§ 13.
Olof Wallin hade i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att få vattenledning indragen i den byggnad,
han håller på att uppföra å tomt N:o 3 i kvarteret Hästen.
Sedan Byggnadskontoret i infordrat yttrande meddelat att i Parkgatan förbi tomten ej finnes vattenoch avloppsledning och att rör f. n. äro så gott som omöjliga att anskaffa, hade Drätselkammaren i
anslutning till vad Byggnadskontoret föreslagit, beslutat hemställa hos Stadsfullmäktige, att
Fullmäktige ville besluta, att en provisorisk vattenledning, med anslutning till byggnaden såsom
väggutkastare, måtte få utföras för en beräknad kostnad av 400 kronor.
Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
Drätselkammarens förslag.
§ 14.
Aktiebolaget Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att i fönstret till
förrummet i den av banken i stadshuset förhyrda banklokalen få anbringa en dörr, varigenom
möjlighet vunnes att undanrödja olägenheten av gemensam ingång till banklokalen och stadshotellet;
och hade banken förbundit sig att vid eventuell avflyttning från lokalen, återställa fönstret i sitt
nuvarande skick.
Sedan Byggnadskontoret i avgivet yttrande tillstyrkt bankens framställning med det ytterligare villkor,
att banken själv uppgör med hyresgästen i vindslägenheten om 2 rum och kök i nordöstra delen av
stadshuset, vilken innehar källaren under lokalen, om ersättning för det fönster, han genom eventuella
ändringar förlorar, hade Drätselkammaren, med överlämnande av ärendet till Stadsfullmäktige,
tillstyrkt bifall till bankens framställning, trots att byggnadens fasad otvivelaktigt kommer att undergå
någon försämring i utseendet genom den föreslagna ändringen.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 15.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av Fredrika Rehnlund gjord
framställning om erhållande av pension i egenskap av f. d. städerska vid brand- och polisstationen
samt elektricitetsverket.
Sedan antecknats, att Rehnlund städat å brandstationen åren 1899-1911, å polisstationen l augusti 1904
- 30 april 1917 samt å elektricitetsverket l augusti 1914 - 31 mars 1916 hade Drätselkammaren
hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja henne ett understöd av 100 kronor per år fr. o. m. den l maj
1917.

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att för innevarande år utgående understöd skulle
anskaffas genom uttaxering.
§ 16.
Som det visat sig att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd del
beroende på dålig jordmån och vattningssvårigheter, ävensom att gräsmattorna äro svåra att hålla i
stånd särskilt på grund av allmänhetens omilda behandling av desamma, hade Drätselkammaren ansett
att planteringen bör omändras på så sätt, att gräsmattorna borttagas, att grävning kring träden göres,
varefter matjorden från gräsmattorna tillföres, att vidare galler av trä om c:a l meter i fyrkant lägges
omkring träden samt att området i gatans mittelparti mellan trädraderna iordningsställes med tjärning.
Sedan vid sammanträdet närvarande representanter för Planteringsnämnden förklarat sig vara ense
med Drätselkammaren beträffande den föreslagna nya anordningen av gatuplanteringen i fråga, hade
Drätselkammaren beslutat hemställa hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville med godkännande
härav anslå ett belopp av 7,500 kronor enligt närlagda av Byggnadskontoret uppgjorda
kostnadsberäkning.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden, att endast så till vida bifalla Drätselkammarens förslag, att ett anslag av 1,224
kronor beviljas för anskaffande av galler av trä omkring träden, samt att Stadsfullmäktige ville
uppdraga åt Planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av
gräsmattorna i Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma.
Därjämte beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att ovannämnda
belopp skulle anskaffas genom uttaxering.
§ 17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från F. O. E. Johansson m. fl. gjord
framställning om framdragning av elektrisk belysning till Bergvikens samhälle.
Sedan Drätselkammaren för yttrande remitterat skrivelsen till elektricitetsverkets föreståndare, hade nu
Byggnadskontoret inkommit med följande förslag:
En transformator uppsattes å första stolpen i luftledningen till vattenledningsverkets pumpstation, från
vilken transformator ledningarna dragas dels sydost med grenledningar mellan byggnaderna för
området söder om järnvägen dels åt norr i rör under landsvägen och järnvägen och däretter på stolpar
med grenledningar genom gatorna och mellan byggnaderna för området norr om järnvägen.
Fastighetsägarna bekosta själva servis i likhet med vad som beslutats beträffande fastighetsägarne
invid Hertsögatan, varjämte då elektricitetsverket saknar mätare, utlämning av ström göres enligt
accordsystemet efter ett pris av 35 öre pr watt.
Kostnaden för anläggningen utgör enligt bilagt kostnadsförslag 8,300 kronor. Beträffande
anslutningen har utredning visat att 280 à 300 20-watts lampor kunna påräknas bliva anslutna till
anläggningen. Vid ett årspris av 35 öre per watt kan sålunda staden påräkna en årsinkomst av 1,960 å
2,100 kronor, medan utgifterna bliva ränta, amortering och underhåll 1,100 kronor samt strömavgift
till Råneå elektriska kvarnaktiebolag 880 å 940 kronor.
Drätselkammaren hade beslutat att med remisshandlingarnas återställande hemställa, att
Stadsfullmäktige ville med godkännande av förslaget anvisa 8,300 kronor till anläggningens
utförande.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde att kostnaden 8,300 kronor skulle anskaffas genom
lån.
§ 18.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 4 november 1914, § 7, beslutat tilldela förste och andre
rörläggningshantlangaren, ångvältsmaskinisten, arbetsförmannen vid stadens arbeten, timmermannen,
eldaren vid stadshuset och lampskötaren vid elektricitetsverket semester med den bestämmelsen, att
innehavaren av någon av dessa befattningar må av vederbörande arbetschef kunna årligen tilldelas en
veckas tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon av dessa befattningar under minst

två fulla kalenderår, samt 14 dagars tjänsteledighet, om denna anställning varat minst tre fulla
kalenderår, allt med bibehållen avlöning.
Sedan Byggnadskontoret i skrivelse till Drätselkammaren med meddelande att i stadens tjänst numera
vore anställda en del förmän, montörer m. m., vilka kunde i lika grad, som de ovan uppräknade, anses
vara fast anställda, föreslagit, att Drätselkammaren måtte gå i författning om, att förutnämnda den 4
november 1914 av Stadsfullmäktige fattade beslut måtte ändras därhän, att i förenämnda förteckning
’arbetsförmannen i stadens arbeten’ utbytes mot ’arbetsförmännen i stadens allmänna arbeten’ och att
extra maskinisten och förste extra montören, båda vid elektricitetsverket, införas i densamma, hade
Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutat hemställa hos Stadsfullmäktige om bifall till
ifrågavarande av Byggnadskontoret gjorda förslag.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren i detta ärende
föreslagit.
Därjämte beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Drätselkammaren att inkomma med utredning och
förslag om lämpligheten av att bevilja semester även åt andra, som lika länge haft anställning vid
elektricitetsverket eller i stadens arbeten i allmänhet.
§ 19.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat dels en från Luleå fastighetsägareförening
inkommen skrivelse, däri hemställes, att, då fråga uppstått om försäljande av Luleå
Renhållningsbolags tillgångar och överlåtande av dess verksamhet på ett konsortium av åkare inom
staden, Stadsfullmäktige ville taga i övervägande om icke staden borde försäkra sig om
Renhållningsbolagets drift, möjligen i samverkan med stadens fastighetsägare, dels ock ett från
Hälsovårdsnämnden inkommet utdrag av dess protokoll den 20 mars detta år, däri nämnden, med
anledning av att Luleå renhållningsbolag sannolikt komme att upphöra, uttalar att, då det måste anses
vara av synnerligen stor betydelse för stadens fastighetsägare och därmed även för samhället i dess
helhet att fortfarande få renhållningen inom fastigheterna, särskilt tömningen av latrinkärl, utförd på
ett betryggande och fullt tillfredsställande sätt, Stadsfullmäktige måtte i god tid vidtaga åtgärder för
förebyggande av de svårigheter, som skulle komma att uppstå, därest en ordnad
renhållningsverksamhet komme att upphöra.
Sedan Drätselkammaren vid ärendets föredragning beslutat dels att uppdraga till Byggnadskontoret att
förebringa utredning om det skulle löna sig för staden att till i fastighetsägareföreningens skrivelse
angivet pris, cirka 40,000 kronor övertaga Renhållningsbolagets tillgångar, dels att utse tvenne
representanter till underhandling med Luleå Renhållningsbolag enventuellt på grundval av bildandet
av ett aktiebolag för övertagande av bolagets tillgångar och verksamhet, i vilket aktiebolag staden
skulle ingå som aktieägare, hade Luleå renhållningsbolag inkommit med en skrivelse till
Drätselkammaren, däri meddelas, att bolaget på extra bolagsstämma beslutat att hembjuda staden att
för en lösesumma av 40,000 kronor övertaga bolagets egendom av hästar och inventarier, värderade
till 10,000 kronor, och fastigheten N:r 158 a i kvarteret Räven, taxerad till 36,500 kronor; och anhöll
bolaget att erhålla svar före den l instundande september.
Vid förnyad behandling av ärendet i Drätselkammaren upplästes först av Byggnadskontoret avgivet
yttrande i saken, däri kontoret dels framhåller vådan av att genom sammanslagning av de nu inom
staden verkande renhållningsverken den välbehövliga konkurrensen komme att bortfalla, dels att
stadens åkare bildat ring med påföljd att dessa hädanefter skulle kunna ensidigt bestämma priserna för
sitt arbete för staden. Byggnadskontoret hade vidare verkställt värdering av renhållningsbolagets
egendom
tomter, zonvärde .. ................................................... 8,580 kr.
byggnader ................................................................ 29,000 ”
hästar (värderade av brandchefen U. Ullman) 5,875 ”
inventarier ............................................................... 3,459 ”
tillhopa 46,914 kr.
Efter anteckning härav hade Drätselkammaren beslutit föreslå Stadsfullmäktige att övertaga Luleå
Renhållningsbolags förenämnda egendom för en köpeskilling av 40,000 kronor och att tills vidare
bedriva dess verksamhet i nuvarande omfattning.

Nämnden hade vidare beslutit meddela Stadsfullmäktige, att nämnden hade för avsikt att snarast till
Fullmäktige inkomma med förslag till bildande av ett aktiebolag med stadens fastighetsägare som
meddelägare, vilket bolag skulle under stadens kontroll bedriva renhållningsverksamhet inom staden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde att för inköpet erforderliga medel skulle anskaffas
genom lån.
Dessa beslut fattades enhälligt.
§ 20.
Med anledning av Stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914, § 16, hade Drätselkammaren beslutit
meddela Fullmäktige, att Drätselkammaren, som genom vunna erfarenheter funnit monopolsystemet i
praktiken mindre tilltalande, har för avsikt att fr. o. m. den l nästkommande oktober, då avtalet med
den nuvarande entreprenören utgår, ordna den elektriska installationsverksamheten så
att tillsvidare 2:ne entreprenörer antagas med förbehåll om rätt för elektricitetsverket att utföra
installationsarbeten i stadens fastigheter, ävensom, om det skulle visa sig lämpligt eller nödvändigt, i
enskilda fastigheter, samt
att statens verk och inrättningar erhålla entreprenörsrätt till utförande av egna anläggningar.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att
förklara sig ej hava något att erinra emot de av Drätselkammaren sålunda vidtagna anordningar.
§ 21.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Kungl. Lotsverkets framställning om åläggande för Luleå stad att upplåta tomt åt lotsverket;
2:o) B. Hellis' begäran om avskrivning av kommunalutskylder;
3:o) Rektor A. Falks begäran om avschaktning av allmänna läroverkets tomt;
4:o) H. Burmans begäran att få köpa stadens del av fastigheten N:o 495;
5:o) En framställning från invånare i Mjölkudden om framdragande dit av elektriska
belysningsledningar;
6:o) En begäran från innevånare i Skurholmsstaden om framdragande dit av elektriska
belysningsledningar;
7:o) Hamndirektionens utredning rörande anslag för gäldande av 1915 års arbeten för södra
hamnplanen;
8:o) Folkskolestyrelsens framställning om inledande av elektrisk belysning i Mjölkuddens och
Notvikens skolor;
9:o) F. Maskinisten A. Westerlunds begäran om återfående av erlagda pensionsavgifter till staden m.
m.
§ 22.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Hyresnämndens framställning i fråga om avgiftsfri bostadsförmedling;
2:o) Hamndirektionens begäran om tilläggsanslag för fyrbelysning av farleden förbi
Filmklipporna;
3:o) Hamndirektionens begäran om anslag å 50,000 kronor till inköp av torrfurutimmer;
4:o) Hamndirektionens förslag till utförande av uppvärmningsanläggning samt vatten- och
avloppsledning i hamnförvaltningsbyggnaden;
5:o) Hamndirektionens begäran om anslag för införande av agabelysning å Balder m. m.;
6:o) Lok.föraren B. Johnssons avsägelse av ledamotskap i Fattigvårdsstyrelsen m. m.
§ 23.
Till Lönenämnden remitterades:
l:o) Eldaren K. J. Anderssons begäran om löneförhöjning;
2:o) En framställning från stadens tjänstemän om löneförhöjning;
3:o) En begäran om löneförhöjning från befattningshavare i hamnens tjänst;
4:o) Framställning om löneförhöjning från arbetare å stadens mudderverk m. fl.

§ 24.
Till Lönenämnden och Hamndirektionen remitterades en framställning om löneförhöjning från
borgmästaren A. E. Fagerlin.
§ 25.
Till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades en skrivelse från Fortifikationsbefälhavaren i
Boden med förslag till kontrakt om upplåtelse av markområde vid Tjuvholmssundet.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Axel Nilsson,
M. Sölvén.”

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

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 augusti 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Wikén, Lindgren, Nilsson och t.f. tillsyningsmannen.

§1.
Protokollet för den 31 juli 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för september månad föredrogos och godkändes samt antecknades att på grund av
kristiden alla bidrag skulle utdelas kontant.
§3.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under augusti, slutande å kronor
133:12.
§4.
Beslöt styrelsen indraga det understöd, som utgått till Maria Holmqvist i Malmberget.
§5.
Beslöt styrelsen utdela ett extra understöd å 40 kronor åt Albertina Westin till betalning av en räkning
från Zanderinstitutets ortop. Bandageverkstad å rep. av ett bandage och beslöts vidare att det månatliga
understödet till henne skulle upphöra f.o.m. den 1/9 1917.
§6.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75:- kronor.
§7.
Anmälde vaktmästaren att följande personer intagits å fattiggården, nämligen:
den 2 augusti: Sven Evert Bergman
den 3 augusti: Johan Gustaf Adolf Larsson
den 3 augusti: Johan Arvid Burström
den 6 augusti: Hilma Maria Håkansson
den 6 augusti: Karl Gunnar Håkansson
den 6 augusti: Bertil Ruben Håkansson
den 17 augusti: Ernst Johan Holmberg
samt att följande utgått, nämligen
den 6 augusti: Gustaf Hedin-Bäcklins 6 barn (hemsända)
den 7 augusti: Rune Pettersson (utackorderad)
den 9 augusti: Hulda Granbom med 1 barn
den 11 augusti: Sven Gösta Lövgren (utackorderad)
den 17 augusti: Johanna Charlotta Pettersson
den 18 augusti: Ernst Johan Holmberg (till hospital)
den 23 augusti: Magnus Baudin (död)
§8.
Beslöt styrelsen tilldela Alma Helena Andersson ett begärt understöd av 40 kronor och skulle beloppet
utsökas av hemortskommunen.
§9.
N.J.Olsson, Mjösön, Hednoret hade inkommit med anhållan att få åtnjuta samma fosterbarnsarvode,
som förut för fostersonen Gustaf Sigurd Eriksson, trots det att gossen fyllt 15 år den 4 april 1917.
Vid föredragning härav beslöt styrelsen att samma ersättning som hittills skulle utgå intill 1917 års
utgång.
§10.
På därom gjord framställning beviljades L.A.Jonsson, Lakafors, Håkansön, en förhöjning i
fosterbarnsarvodet för Lilly Viola Engström från 10 till 13 kronor pr månad.
§11.

Sedan fru Anna Berggren i Gammelstad uppsagt sitt kontrakt med styrelsen ang. leverans av mjölk till
fattiggården men tillika förklarat sig villig att efter förmåga leverera mjölk till ett pris, som med ½ öre
understege gällande mejeripriser, beslutade styrelsen att antaga detta erbjudande under förutsättning
att därmed menades partipriset, men, om däremot utförsäljningspriset avsåges, ville styrelsen enbart gå
med på att betala ett pris, som vore lika med mejeriernas partipris.
§12.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen tilldela Frans Mattias Teodor Stenmark anvisning på
fria bad 1 á 2 gånger i veckan under 2 månaders tid.
§13.
Med upphävande av i protokollet för den 31 juli 1917 fattade beslut beslutade styrelsen nu, att
fosterbarnet Ingrid Jansson skulle få kvarstanna hos sin fosterfader K.V.Augustsén, Östra Bovallen,
Övre Svartlå, enär denne förklarat sig villig hysa henne utan ersättning.
§14.
En skrivelse från G.V.Sandorff, Luleå, med anhållan att styrelsen måtte avhämta fosterbarnet Greta
Svensson den 1 instundande oktober lades till handlingarne och uppdrogs åt tillsyningsmannen att
anskaffa nytt fosterhem för barnet.
§15.
En skrivelse från Annebergs asyl med anhållan om bidrag av havre och potatis till vid asylen
inackorderat barn bordlades.
§16.
Beslöt styrelsen antaga ett av Elektriska A.B. Fram avlämnat anbud å Kr. 55:- för installation av
elektrisk belysning i fastigheten n:r 3 i kvarteret Laxen.
§17.
Beslöt styrelsen tilldela Jonas O. Sandströms hustru Emma Sandström ett begärt extra understöd å Kr.
8:75 för inköp av en maggördel.
§18.
Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Johan Enok
Häggman lades till handlingarna.
§19.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Johan Oskar Valdemar
Sundström, Gustaf Jacobsson Fahlgren och Olof Ferdinand Lundberg.
§20.
Beslöt styrelsen utackordera gossen Bror Tore Torbjörn Nilsson till änkefru Svea Segergren i Luleå
för 20 kronor i månaden och skulle beloppet utsökas av hemortskommunen.
§21.
Beslöt styrelsen tillskriva Spannmålsbyrån i Luleå med begäran att få köpa fodermjöl för utfodring av
svinen å fattiggården.
§22.
Avslog styrelsen en begäran från Fr. Berglund om ersättning med 30 kronor i månaden för skötsel av
svinhuset.
§23.
De personer, som brukat biträda med likbärning hade inkommit med begäran att ersättningen måtte
höjas till 2 kronor för varje bärare.

Vid föredragning härav beslutade styrelsen att ersättningen skulle utgå med kr. 1:50.
§24.
På därom gjord framställning beviljades Kasper Svensson ett bidrag av 10 kronor för inköp av kläder
till dottersonen Folke.
§25.
Beslöt styrelsen att utskriva Anna Lövgren från fattiggården.
§26.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Signe Maria Lindbäcks vård å Piteå hospital.
§27.
Beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige tillstyrka fattigvårdstillsyningsmannen N.Bomans begäran att få
åtnjuta första ålderstillägget från och med den 1 april 1916.
§28.
Antecknades att herr Nilsson med styrelsens medgivande avlägsnade sig från sammanträdet.
§29.
På framställning av drätselkammaren beslöt styrelsen att ansvara för hyrans erläggande för Anna
Ström, Erik Sundström, Anna S.Nilsson och Kristina Westerlund samt att utanordna de hyresbelopp,
som resterade vid augusti månads utgång.
§30.
Beslöt styrelsen att bifalla ett av herr Gullberg ingivet förslag att låta införa elektrisk belysning i s.k.
Bodellska villan.
§31.
Beslöt styrelsen erbjuda herr G.Isaksson en förhöjning i hyran för Abr. Enqvists lägenhet med 5
kronor i månaden under 6 månaders tid mot villkor att elektriskt ljus indrages i lägenheten.
§32.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelser för Martin Åström och Göran Hellmans vård å
sanatorium.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeras
H.T.Berlin
Alfr.Gullberg
J.Lindgren”

