Maj år 1913

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå församlings skolstyrelse den 2 maj 1913.
Närvarande: Ordf. Pastor J. Hansson, hrr G. Åhrström, G. Norrby, C. Gustafsson, A. Gullberg
och M. Lindkvist, fröken Hildur Mörtzell samt undertecknad, sekr.
§1.
På begäran gjord anmärkning beslöt folkskolestyrelsen bevilja småskollärarinnan Ellen
Desideria Vingård, som enligt skrivelse från direktionen över folkskollärarnas
pensionsinrättning av den 22 april 1913 förklarades berättigad till en årlig pension av 205 kr.,
avstod från småskollärarbefattningen, från och med den 1 juli 1913 samt följd härmed
förklarade, att lärarinnan Vingård skulle frånträda sin lön den 30 juni 1913 och skulle
pensionsinrättningen genom utdrag ur detta protokoll om detta beslut underrättad för
utförande av pensionsbrev.
Dag som ofvan
John Hansson
P:Edv.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 5 maj 1913.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Isaksson äfvensom
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 22 och 23 nästlidne april.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 10 nästlidne april.
angående fullmakt för drätselkammaren att utarrendera tomtplats till Wilhelmina Åströms
paviljong vid Notviken.
angående beviljadt tilläggsanslag af 400 kronor till tillbyggnad af trapphus till brandchefens
bostad.
§3.
Hos drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket i ingifven skrifvelse på
anförda skäl gjort framställning, att verkets kontorslokal finge användas till mätarerum samt
ett nytt kontor måtte i byggnaden inredas för föreståndarens räkning, hvilket förslag denne i
en senare skrifvelse dock återtagit och i stället hemställt, att verkets kontor, mätarerum och
verkstad finge flyttas till de lokaler, som nu innehafvas af polisen, för hvilken lokaler i stället
borde kunna beredas i stadshusets ekonomibyggnad. Sedan Stadsbyggmästaren i afgifvet
yttrande under vitsordande af elektricitetsverkets nuvarande kontorslokals olämplighet på
anförda skäl afstyrkt den af föreståndaren föreslagna förflyttningen af polisen till stadshusets
ekonomibyggnad och i stället förordat en tillbyggnad af elektricitetsverksbyggnaden mot
gården i södra tomtgränsen, beslutade Nämnden att, då ökning i lokaler äfven torde vara
erforderlig för brandkåren, uppdraga till Stadsbyggmästaren att i samråd med
elektricitetsverkets föreståndare och brandchefen uppgöra och inkomma med af approximativ
kostnadsberäkning åtföljd skisseradt förslag till tillbyggnad af elekrtricitetsverksbyggnaden
för beredande af för elektricitetsverket och brandkåren behöfliga lokaler.
§4.
Föredrogs och lades till handlingarna
1:o) Stadsbyggmästarens berättelse öfver 1912 års arbeten
2:o) Från öfverjägmästaren i Luleå distrikt inkommen virkesredogörelse för Luleå stads
skogar 1912.
§5.
Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med yttrande med anledning af gjord anmälan om skada
å i stadshusets tornrum förvarade arkivhandlingar, beslutade Nämnden att uppdraga till
Stadskamreraren och Stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till lämplig plats och
anordning för tryggare och bättre förvaring af desamma.
§6.
H. Hedström, C.J. Johansson och E.F. Östling hade i egenskap af borgensmän å det mellan
drätselkammaren och H.M. Johansson i Notviken upprättade arrendekontraktet rörande
Hermansängen hos drätselkammaren anhållit att få öfvertaga detsamma. Vid föredragning af
detta ärende beslutade Nämnden att bifalla ansökningen mot villkor att sökanden senast den
15 nästkommande juni erlägga å Hermans- och Moritsängarne belöpande resterande
arrendeafgifter, sammanlagdt 738 kronor samt att förre arrendatorn H.M. Johansson icke
tillåtes taga någon befattning med arrendet.

§7.
Beslutade nämnden att till ett kommande sammanträde bordlägga följande ärenden
1:o) L.O. Löfgrens begäran om ersättning för olägenheter vid arrendering af f.d. Hornbergska
vretan.
2:o) Stadsbyggmästarens kostnadsförslag till reparation af byggnaderna å f.d. Hornbergska
vretan.
§8.
Beslutade Nämnden att till Vilhelmina Åström upplåta på arrende under fem år räknadt från
och med den 1 innevarande maj den tomtplats å Notviken, hvarå hon med drätselkammarens
tillstånd den 1maj 1906 uppfört en paviljong, mot en arrende afgift af femton kronor pr år.
§9.
Lotsen Hugo Lundin hade i till stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om följande
ägoutbyte med staden för reglering af honom till större delen tillhöriga tomten n:r 4 i kvarteret
Trasten:
Luleå stad erhåller af Lundin
de 43,83 kvm. eller 497 kv.fot af fastigheten 460, som falla inom Köpman- och
Trädgårdsgatorna

Lundin erhåller af staden:
de 6,11 kvm. eller 69 kv.fot af fastigheten 461, som falla inom tomt n:r 4 i kvarteret Trasten,
hvarjämte staden för skillanden i yta , 428 kv.fot, betalar Lundin en mellanafgift beräknad
efter zonvärdet för detta kvarter eller 30 öre pr kv.fot, 128 kronor 40 öre.
På hemställan af Stadsingenjören beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att hos
Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till sökandens framställning.
§10.
Hos Drätselkammaren hade K.Sundgren och Axel Nilsson anhållit, att kammaren ville för
afhållande af ett större ungdomsmöte till Luleå Kretsloge af Goodtemplarorden upplåta
Gültzauudden den 5 och 6 nästkommande juli med rätt för sökandena att upptaga entréafgifter
till den upplåtna platsen.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, att upplåta de del af Gültzauudden,
som staden disponerar och som icke är till restaurantföreningen uthyrd, på samma villkor
som Nämnden vid sammanträde den 3 september 1912 bestämt vid liknande upplåtelse af
platsen till Luleå simklubb och Idrottsföreningen ”Kamraterna”.
§11.
I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade P. Lalander, som förvärfvat fastigheten n:r 2 i
kvarteret Aborren, af hvilken tomt nämnda fastighet utgör större delen, önskade uppföra en
större byggnad, anhållit om stadens medverkan till reglering af tomten på så sätt, att staden
ville med stöd af stadgande i stadsplanelagen af år 1907 verkställa expropriation af de
fastighetsdelar, som äro erforderliga för reglering af tomten n:r 2 i kvarteret Aborren. Sedan
antecknats, att Lalander förklarat sig villig att i så fall dels till sig lösa tomten n:r 2 i kvarteret
Aborren till det pris, staden kommer att betala för densamma inclusive stadens kostnader, med
afdrag af värdet för den del af fastighet n:r 251, som faller inom Storgatan, beräknadt efter
zonvärdet för denna tomt, dels ställa antaglig borgen för detta sitt åtagande, beslutade
Nämnden, som ansåg ifrågasatt reglering icke minst från stadens synpunkt fördelkatig, att hos
Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till sökandens framställning.

§12.
Belsutade Nämnden att remittera en från A. Glaas inkommen framställning om inläggning af
korkmatta i af honom förhyrd lägenhet i fastigheten n:r 7 Örnen till Stadsbyggmästaren för
yttrande.
§13.
Sedan Stadskamreraren inlämnat förteckning öfver de personer, som trots
afstängningsåtgärder m.m., icke kunnat förmås erlägga resterande belysningsafgifter för år
1912 beslutade Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att inkomma med förslag till de
ytterligare åtgärder som borde vidtagas.
§14.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande öfversändt en från Gunnar
Ljungholm i skrifvelse gjord förfrågan, om staden vore villig att till honom försälja den s.k
Wallstenska gården vid Notviken.
Sedan antecknadt blifvit, att staden icke ägde de å fastigheten befintliga byggnaderna, men väl
tomten, innehållande 4350 kvm., hvilken Stadsfullmäktige vid sammanträde den 17 oktober
1890 beslutit på arrende under 25 år upplåta till O.A. Wallstén, beslutade nämnden vid
föredragning af ärendet att återställa den remitterade handlingen till Stadsfullmäktige med
hänvisning till Stadsfullmäktiges den 19 december 1911 fattade beslut att afslå en liknande
framställning från lägenhetens nuvarande innehafvare samt till drätselkammaren därvid i
ärendet afgifna yttrande.
§15.
Från föreståndaren för elektricitetsverket inkommet förslag till nya tariffer för elektrisk ström
till motorer remitterades till den af Stadsfullmäktige tillsatta elektriska komitén.
§16.
Föreståndaren för elektricitetsverket hade med anledning af Nämndens beslut i frågan om den
elektriska installationsverksamhetens ordnande efter nya grunder inkommit med skrifvelse,
hvari beslutets genomförande behandlades samt en jämförelse gjordes mellan den beslutade
anordningen och fullständig kommunalisering af företaget. Vid föredragning häraf beslutade
Nämnden att skrifvelsen icke skulle annan åtgärd föranleda än att den skulle öfverlämna till
Stadsfullmäkltige med hänvisning till Nämnden den 6 nästlidne februari i ärendet fattade
beslut.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson
Justeradt den 10 maj 1913
H.K.Brändström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 9 maj
1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Isaksson, Skarstedt och Nilsson äfvensom
Stadsingenjören.
§1.
Företogs till denna dag utlyst auktion å arrende af en del staden tillhöriga lägenheter samt
jakträttigheter, hvarvid till en början upplästes den om auktionen utfärdande kungörelsen samt
tillkännagåfvos följande villkor för arrendena:
att arrendebeloppen skola erläggas antingen kontant eller senast den 15 december, i hvilket
senare fall fordras af Kammaren borgen;
att intet arrende får tillträdas innan antingen arrendesumman är betald eller borgen ställd
att arrendetiden är femton år, utom för följande lägenheter:
jakträtt å Småskären och Hamnholmen, höslotterna å omtådet mellan kvarteret Renen och
begrafningsplatsen, Notviksgrunnan samt staden delar af vretorna n:r 148 och 149, hvilka
utbjudas på 1 år
f.d. Hornbergska vretan, på 2 år samt Moritsängen å ömse sidor om järnvägen, som utbjudes
på 5 år, att i lägenheterna ingåedne odlad jord skall väl häfdas samt gärdesgårdar och lador väl
underhållas. Härefter företogs auktionen och afgåfvos därvid följande högsta anbud:
jakträtt å Småskären, Kronor 31:-, A. Holm
” å Hamnholmen, ” 16:-, C. Stenborg
Höslottern å området mellan kvarteret Renen och begrafningsplatsen, kronor 40:-,
J.Edv.Johansson, Bergviken
f.d. Hornbergska vretan, kronor 150:-, L.O. Löfgren
Notviksgrunnan, kronor 52:50, J.O. Ruth
Nordmarkska ägorna, kronor 30:-, C.J. Johansson, Notviken
Moritsängen n.o. om järnvägen, kronor 114:-, A.H. Hedström
”
s.v ”
” , ”
128:50, Edv. Enbom
Ytterviken
Skatan och Viken:
lott n:r 1, kronor 101:- R.A. Hedström
2, ”
110:- J.A. Ruth
3, ”
75:- C.E Sandberg
4 och 5, kronor 98:-, E.F Östling
6, kronor 90:- J.P. Johansson, Bälinge
7, ”
20:- J.O Sundén, Gammelstad
8, ”
6:- K.A. Lax, Bälinge
Kaplansgärdet ( vret N.R 69 ), kronor 90:- N.A. Englund
Hållhägnaden:
lott n:r 1, kronor 31:50 G.P. Bergström
lott ” 2-4, ” 155:- C.J Eriksosn, Bälinge
Renmansgärdet ( vret. N:r 232 ), kronor 43:- H.T Nilsson Bälinge
Nyströmgärdet ( vret. N:r 237 ), kronor 21:50 C.G. Bergman
Almqvistgärdet (vret. N:r 239), kronor 27;- Johan Bergman
Bogrensgärdet ( vret. 261, 262 ), kronor 43:- C.J. Ölund
Stadens del af vret.148, kronor 41:50, G. Westerlund, Gammelstad
Staden del af vret. 149, kronor 21:50, J.O Westerlund

Vid härefter företagen pröfning af de afgifna anbuden blefvo de samtliga antagna med
undantag för Nordmarkska ägorna, hvilket anbud ansågs för lågt; men beslöts att om förre
arrendatorn af ifrågavarande ägor, C.J. Johansson, önskade förlängning på arrendet på
ytterligare femton år, detta skulle beviljas på förut gällande villkor.
§2.
Företrädde C.J. Johansson och förklarade sig villig arrendera Nordmarkska ägorna på af
Nämnden i föregående paragraf af detta protokoll föreslagna villkor, hvilket antecknades.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse å stadsfullmäktiges lokal den
9 maj 1913..
Närvarande:ordf. pastor J.Hansson, hrr G.Åhrström,G.Norrby,G. Nyberg, A. Gullberg, C.
Gustafsson, M. Lindqvist, W. Oscarsson, fröknarna Hildur Mörtzell och Lydia Sundström
samt underteck. sekr.
§1.
Till justeringsmän utsåges hrr W.Oscarsson och A.Gullberg
§2.
Protokollet från sammanträdet den 2 maj upplästes och förklarades justeradt.
§3.
De av folkskolestyrelsen vid sammanträde den 12 sistl. nov.tillsatta kommité för uppförande
av förslag till skolhusbyggnad i Karlsvik har avgivit skriftligt betänkande och i detta
hemställt att folkskolestyrelsen skulle hos Stadsfullmäktige anhålla, att medel måste beviljas
för uppförande vid Karlsvik av en skolhusbyggnad, innehållande sex lärarsalar, slöjdsal,
lokaler för skolkök, bibliotek, mer lärarrum, en lärarbostad och tre lärarinnebostäder, allt
enligt stadsarkitekten J. Wikberg uppgjorda ritningar och kostnadsberäkningar.
Folkskolestyrelsen beslöt med med anledning härav hos stadsfullmäktige hemställa, att anslag
måste beviljas för uppförande vid Karlsvik av ett skolhus enligt alternativ 1 hade utav
stadsarkitekten uppgjorda biförslagen, vilket förslag innehåller två lärarrum mindre än det
utav kommitén och folkskoleinspektören förordade och betingar enligt arkitektens beräkning
en byggnadskostnad av 71:500 kr. Till protokollet skulle antecknas, att hyresbidragen för en
folkskollärare, en folkskollärarinna och två småskolärarinnor eller den lärarepersonal som för
närvarande är behövlig vid Karlsvik, vilka hyresbidrag genom ett bifall till folkskolestyrelsens
förslag skulle inbesparas, utgöra sammanlagt 1100 kr. årligen
§4.
Folkskollärarinnan Gurly Högström beviljades förlängd tjänstledighet på grund av sjukdom
till terminens slut. Till vikarie förordades folkskolärarinnan Helny Vanhainen.
§5.
I enlighet med överlärarens förslag bestämdes tiderna för examina så, att avgångsexamen i
staden skulle hållas onsdagen den 28 maj kl. 11-1 samt årsexamina i Mjölkudden den 30 maj
kl. 10-12, i Notviken samma dag kl. 1-2 och i Karlsvik kl 4-6 e.m samt i staden den 31 maj kl.
10-12, och att tiden för examen i Karlsvik skulle kunna ändras, ifall tiden för båtens avgång
så behöver, samt att examen i småskolan börjar en halv timme senare än examen i folkskolan.
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt ingå till stadsfullmäktige med hemställan att i istället för biträdande
lärarinnan Amanda Forsén som vid nu inträffad ledighet bör förflyttas till småskolan, få
tillsätta en e.o. folkskollärarinna.
§7.
Folkskolestyrelsen beslöt lärarannonsera en ev. två e.o lärarinnetjänster vid stadens folkskola
lediga till ansökan.
§8.
Överläraren erhöll begärdt tillstånd att förrätta inskrivning av nybörjare i småskolan under
maj månad.

§9.
Till folkskolestyrelsen har remitterats en till Drätselkammaren sänd skrivelse från Ingenjör R.
Bergman, vilken skrivelse innehöll en begäran om Drätselkammarens medgivande att få av
folkskolestyrelsen uttaga beräkning för extra arbete för införandet av elektriska ljus i Västra
skolan. Ordförande och sekreteraren samt hrr G. Nyberg och A.Gullberg fingo i uppdrag att å
folkskolestyrelsen vägnar avgiva förklaring.
§10.
På hemställan lärarekåren vid stadens folkskolor beslöt skolstyrelsen till lärobok i
naturkunnighet antaga den av Berg och Lindén utgivna. Beslutet fattades med 3 röster mot 2,
och anförde hrr Oscarsson och Lindkvist sin motivation samt detta beslut.
§11.
Lärarekåren har med 9 röster mot 4 hemställt att Grönbergs läsebok i svensk historia måste få
användas vid undervisningen i historia. Framställningen avslogs med 4 röster mot 2.

§12.
Ekonominämnden fick i uppdrag att informera med förslag till ordnande av
skolboksförsäljningen och infordra anbud å leverans av skolmaterial. Anbuden skulle dock ej
gälla inköp å fast räkning.
§13.
Överlärarens förslag till timplan och kursplan för folkskolans högre avdelning remitterades till
undervisningsnämnden, som äger att fatta beslut i ärendet.
§14.
Överläraren erhöll medgivande att i några småskoleavdelningar under nästkommande
hösttermin så ordna undervisningen, att klassen uppdelades i två avdelningar, och att vardera
avdelningen endast undervisades två timmar dagligen.
§15.
Frågan om förändring av förvaringsrummet för kol i ångpannerummet i Östra folkskolan
remitterades till ekonominämnden, som äger att i ärendet fatta beslut.
§16.
I hyreshusvaktmästaren Nilssons anhållan om inläggning en korkmatta i köket i hans bostad
avslogs. Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa eventuellt behövlig reparation av
golvet i nämnda kök.
§17.
Ett protokolluppdrag från stadsfullmäktige med anmälan, att stadsfullmäktige bifallit
folkskolestyrelsens hemställan om anslag för undervisningen i engelska lades till
handlingarna.
§18.
En skrivelse från Norrbottens läns djurskyddsföreningar samt en skrivelse från ordföranden i
Nordiska djurskyddsföreningen överlämnades till överläraren.

§19.
Domkapitlets utdrag med anledning av småskolärarinnan Ellen Vingårds besvär över
folkskolestyrelsens beslut att avstänga henne från tjänstgöring lades till handlingarna.
§20.
Fröken Ellen Vingård hade i till folkskolestyrelsen ställd skrivelse anhållit att få återinträda i
tjänstgöring. Med skrivelsen följde ett av danske läkaren P. Madsen utfördt intyg.
Folkskolestyrelsen beslöt, att fröken Vingårds begäran ej skulle föranleda någon styrelsen
åtgärd.
§21.
Småskollärarinnan Ellen Vingård hade i skrivelse till stadsfullmäktige dels avsagt sig den
pension, som beviljats henne, dels framställt begäran om utbetalning till henne av en summa
av 2000 kr .som av fattigvårdsstyrelsen skulle ha blivit på godtyckligt sätt använd.
Folkskolestyrelsen hade i ärendet i utformat yttrande av fröken Vingårds förmyndare ,
polisöverkonstapel J.A. Höglund, och beslöt att med biläggande av förmyndarens förklaring
hemställa, att fröken Vingårds skrivelse ej måste till någon stadsfullmäktige åtgärd föranleda.
§22.
Förslaget till instruktion till ekonominämnden remitterads till ekonominämnden för yttrande
avgivande.
Dag som ofvan
John Hansson
Justeradt.
P.Edv.Lindmark
Alfr. Gullberg
Willh. Oscarsson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 9 maj 1913..

Närvarande: Ordf.pastor J.Hansson, hrr Åhrström och Gustafsson, fröken Mörtzell samt
undertecknad, sekreterare.
§1.
Av ordföranden anmäldes, att gossen Henrik Westerlund och flickan Amy Johansson, vilka
båda av nämnden omhändertagits, avlidit, samt att, då dödsorsak ej hunnit erhållas, obduktion
måste verkställas. Obduktionen har giit, att dödsorsaken var lungsot.
§2.
Av ordföranden anmäldes, att arb.J.O. Johansson vid Amy Johanssons begravning begagnat
tillfället att återtaga den äldre flickan Lilly Davida, men att hon återförts till fosterhemmet i
Persön.
§3.
L.O.Wennsténs anhållan om ersättning av 15 kr. utgifter för läkarvård och medicin åt Amy
Johansson bifölls.
§4.
Herr G. Åhrström anmäler, att F.H. Lundberg i Bergviken förklarat sig nöjd med en
ersätnning av 130 kr. för Ernst Emil Johansson.
§5.
Protokollet från sammanträdet den 4 april 1913 godkändes.
Dag som ofvan
John Hansson
P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 maj 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Nilsson äfvensom
Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 30 nästlidne april.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 mars 1913 ang.
belutad anläggning af en provisorisk båthamn öster om hamnpiren.
§3.
Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 nästlidne april angående anmodan
till Hamndirektionen att verkställa annonsering efter ägarne till i tullnederlagsmagasinen
befintligt parti järn och eventuell försäljning af detsamma, beslutade Hamndirektionen att
uppdraga till sekreteraren att verkställa nödig annonsering i saken.
§4.
Från A. Ander m.fl. inkommen framställning om anordnande af en kaj vid Skurholmsfjärden
remitterades till Hamnmästaren för utredning angående lämpligheten af en sådan anläggning
och kostnaden för densamma.
§5.
Hos Hamndirektionen hade Luleå Köpmannaförening i skrifvelse gjort hemställan att
direktionen ville till nästa vinter gå i författning om uppförande af ett fullt tidsenligt och
praktiskt varuskjul å östra långkajen i stället för det där nu befintliga, som på grund af sitt
byggnadssätt med öppna sidor vore mindre lämpligt för sitt ändamål. Vid föredragning af
detta ärende beslutade Hamndirektionen som ansåg å kajen nu befintligt varuskjul vara om
också lika af bästa konstruktion, så dock fallet användbart, att skjulet skulle tills vidare
kvarstå och nödigt underhållas.
§6.
Beslutade Hamndirektionen på förslag af Hamnmästaren att förständiga ägarne till de å södra
sidan befintliga förfallna och vanprydande påläggsbryggorna att omedelbart bortskaffa
desamma, och uppdrogs verkställigheten af detta beslut till Hamnmästaren.
§7.
Befalhafvaren å ångfärjan E. Sjölander hade jämte färjans beställning hos Hamndirektionen i
skrifvelse anhållit att ytterligare en man måste anställas å däck under seglationstiden. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, som icke ansåg tillräckliga skäl
föreligga för utökning af personalen, att afslå framställningen.
§8.
N.P. Hansson m.fl. hade i skrifvelse till Hamndirektionen under åberopande af de ändrade
tågtiderna, hvilket medförde att mjölktransporterna till järnvägsstationen i Luleå måste
färdiggå 24 minuter tidigare än förut gjort anhållan att ångfärjan måtte få göra sin första
dagstur från Bergnäset kl.5.45 f.m Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen,
att ångfärjans afgångstider f.o.m. den 15 innevarande maj skulle ändras sålunda: från
Bergnäset kl. 5.45 f.m., 7.30 f.m., och därefter hvarje half timme med sista turen kl. 9.30 e.m.,
och skulle kungörelse om de ändrade tiderna genom Hamnmästarens försorg införas i
ortstidningarne.

§9.
Föredrogs Drätselkammaren protokoll den 7 april 1913, att Kammaren beslutit , att
öfverlämna till hamnkontoret, att å Kammarens vägnar tills vidare omhänderhafva bestyret
med anvisning af afgifter m.m vid upplåtelse af upplagsplats å Kvarteret Ankan och i
Åmansgrubban, under förutsättning att Hamndirektionen icke hade något att erinra mot
anordningen i fråga, och beslutade Hamndirektionen att bifalla drätselkammarens
framställning.
§10.
Till Hamnmästaren remitterades:
1o) E.A. Sandströms m.fl. framställning om anställande af restauratris å ångaren ”Balder”;
2o) V. Jägers anhållan om tillstånd att utanför vretan nr 715 få bygga en båtbrygga vid
Mjölkudden;
3o) R. Janssons och C. Fribergs begäran om fri uniform.
§11.
Hamnmästaren hade med anledning af begärd utredning angående fyrkantspråmars skyldighet
att erlägga hamnafgifter från samtliga hamnstäder i Norrland begärt upplysning rörande
förfaringssättet vid debitering af hamnafgifter fyrkantspråmar, hvilka äro hemmahörande
inom resp. städers tullkammardistrikt och som hufvudsakligen trafikerar hamnområdena.
Efter föredragning af de inkomna svaren och Hamnmästarens i ärendet afgifna yttrande
beslutade Hamndirektionen att med vidhållande af gällande praxis, öppna fyrkantspråmar,
som användas inom Luleå tullkammardistrikt, skola befrias från erläggande af hamngälder;
och skulle kungörelse härom i enlighet med bestämmelse i gällande ”taxa å hamnafgifter i
staden Luleå”, utfärdas.
§12.
Hamnmästaren hade på uti ingifven skrifvelse anförda grunder hemställt, att
Hamndirektionen ville i samråd med Handels- och Sjöfartsnämnden och efter hörande af
lotsmyndigheterna, för hvarje år föranstalta om , att en officiell öppningsdag för sjöfarten på
Luleå kunde fastslås och på vederbörligt sätt kungöres. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen, att utlåtande öfver Hamnmästarens förslag skulle inhämtas från
Sveriges Redareförening.
§13.
C.L. Malmström hade hos Hamndirektionen anhållit om ersättning för läkarevård och medicin
med 9 kronor 32 öre. Som emellertid enligt af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 antaget
lönereglemente fri läkarvård och medicin utgår till befattningshafvare endast vid sjukdom
ådragen i olycksfall under tjänsteutöfning, beslutade Hamndirektionen att afslå sökandens
framställning.
§14.
Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande öfver E.A. Sundströms hos
Hamndirektionen gjorda framställning att komma i åtnjutande af gratifikation för utfördt
öfvertids- och nattarbete med ångare ”Balder” under 1912 års seglation beslutade
Hamndirektionen att besättningen å ångaren ifråga skulle tilldelas en gratifikation af 300
kronor för 1912 års extra insegling, att fördelas sålunda:
Befälhafvaren
120 :-

Maskinisten
Eldaren
Däckkarlen

80 :50 :50 :-

§15.
Sedan Luleå Lysolje Aktiebolag hos Hamndirektionen gjort framställning om restitution af
hamnafgifter med 46 kronor 25 öre, som bolaget erlagt för mycket för ett parti fotogén,
beslutade Hamndirektionen på af Hamnmästaren i afgifvet yttrande anförda skäl att lämna
bifall till framställningen.
§16.
Antecknade att hr Schönfeldt aflägsnade sig från sammanträdet.
§17.
Föredrogs af särskildt utsedde komiterade utarbetadt förslag till instruktion för trafiken å
Luleå stads hamnspår; och beslutade Hamndirektionen att förklara ärendet tills vidare
hvilande.
§18.
Sedan Hamnmästaren genom i ortspressen införd kungörelse infordrat anbud å det
tallfurutimmerparti, som beräknas åtgå till östra långkajens ombyggnad, hade något sådant
anbud icke inkommit. På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektioen att lämna
Hamnmästaren i uppdrag att af K.E. Karlsson i Bergnäset enligt under hand lämnat anbud till
ett pris af 36 öre pr kbf inköpa behäftigt timmer.
§19.
Hos Hamndirektionen hade Hamnmästaren uti ingifven skrifvelse gjort framställning om
anskaffande dels af 125 dubbelmeter decanvilleräls med tillbehör, del af tvenne
lossningsskopor af järnplåt. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen på
hemställan af Hamnmästaren att nataga af A.Bol. Carl Brandfors muntligt lämnat anbud å
leverans af 65 mfn räls till ett pris af kr. 13 pr 100 kg, inberäknadt skarfjärn, men icke bultar;
och skulle nödiga medel utgå af i årets stat för upplossning af mudder afsatt anslag.
Hamndirektionen beslutade vidare att ärendet i hvad rör inköp af mudderlossningsskopor,
skulle hvila till ett kommande sammanträde.
§20.
Sedan Hamnmästaren meddelat att föreståndaren vid Statens Järnvägars godsexpedition
förklarat sig icke kunna åtaga sig inkasseringen af hamnspårsafgifterna på de af
Hamndirektionen att hos Distriktsförvaltningen göra anhållan, att en förteckning öfver
hamnspårets trafikanter och det antal vagnar, de under månaden användt, måtte månatligen
tillställas hamnkontoret, för att detta skall blifva i stånd att verkställa den inkassering, som
först verkställts af godsexpeditionsföreståndaren. Protokollet förklarades hvad detta ärende
beträffar genast justeradt.
§21.
Från hamnmissionären i Civildepartementet inkommen svarsskrifvelse rörande förfrågan, när
den nya färjetaxan kunde förväntas lades till handlingarne.
§22.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne april månad.

§23.
Beslutade Hamndirektionen att anmoda Larsson&Lind att skyndsammast inkomma med
specifikation å under år 1912 uppdebiterade hamnafgifter för inkommande och utgående
varor. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§24.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
Justeradt den 10/6-13
Å tjänstens vägnar
Gustaf Burström
K.H. Santesson”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 14 maj 1913.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Ullman, Stadsbyggmästaren och
Stadsingenjören.
§17.
Föredrogs och justerades protokollet för den 12 mars.
§18.
Uti ingifven skrifvelse hade fastighetsbolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i enlighet
med bifogad sittning igensätta en butiksingång mot Stationsgatan och i dess ställe antingen
fönster å fastigheten n:r 5 i kvarteret Mörten. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
den gjorda ansökningen.
§19.
Uti ingifven skrifvelse stufvaren J.Byström anhållit om tillstånd att få i enlighet med bifogad
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomten n:r 2 i kvarteret Sillen.Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen.
§20.
Uti ingifven skrifvelse hade handlanden F.K. Israelsson anhållit om tillstånd att med
frångående af förut godkänd ritning till fasadornering af boningshuset å tomten n:r 298 i
kvarteret Gripen få ändra nämnda fasadornering i enlighet med nu utgifven ritning. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen.
§21.
Uti ingifven skrifvelse hade lotsen Hugo Lundin anhållit om tillstånd att få tillbygga
boningshuset och uthuset å tomten n:r 4 i kvarteret Trasten i enlighet med bifogade ritningar
och tomtkarta äfvensom att med hänsyn till markens goda beskaffenhet som byggnadsgrund
och de mindre dimensioner brandrummen till uthuset komma att få, med frångående af
byggnadsordningens bestämmelser få utföra grunden till nämnda brandrum till endast 0,50
meter djup samt att anstånd måtte beviljas honom med uppförande af brandrum till
boningshusets tillbyggnad, tilldess grannen motbyggde, hvarjämte han beträffande grunden
till uthuset förklarde sig villig omlägga densamma till de dimensioner byggnadsordningen
föreskrefve, därest nämnden framledes påfordrade. Vid föredragning häraf beslöt nämnden
bifalla den gjorda ansökningen.

§22.

Uti ingifven skrifvelse hade föreningen Ebeneser anhållit om tillstånd att få i enlighet med
bifogade ritningar och tomtkarta uppföra provisoriska hus å föreningen tillhörig del af tomt
n:r 5 i kvarteret Hunden. Vid ärendets behandling beslöt nämndne meddela det begärda
tillståndet med vilken, att byggnaderna borttages, då nämnden så påfordrade.

§23.
Uti ingifven skrifvelse hade stadsbudet A.F. Torstensson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med bifogad ritning inreda ett stall för tvenne hästar samt en vagnsbod i uthusbyggnaden å
fastigheten n:r 7 i kvarteret Laxen. Vid behandling häraf beslöt nämnden lämna sökanden det
begärda tillståndet med villkor att golfvet i stallet gjordes tätt och brunn anbraktes för urinens
upptagande.
§24.
Hos byggnadsnämnden hade stadsbyggmästaren anmält, att stadsbudet A.F. Torstensson utan
nämndens tillstånd uppfört ett skjul å tomt n:r 7 i kvarteret Laxen. Med anledning häraf beslöt
nämnden ålägga Torstensson att vid vite af 25 kronor inom 14 dagar efter delfåendet till
nämnden inkomma med ritning öfver skjulet samt tomtkarta eller dessförinnan hafva borttagit
detsamma. Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§25.
En af C. Jansson hos nämnden gjord skriftlig ansökan om åläggande för ägaren af fastigheten
n:r 10 i kvarteret Vargen att borttaga de fönster som vetta mot tomt n:r 11 i samma kvarter
ansåg sig nämnden sakna befogenhet att upptaga till pröfning..
§26.
Hos byggnadsnämnden hade Norrbottens lantmannaföreningars förbund anhållit om tillstånd
att få i enlighet med uppgifna ritningar och tomtkarta vidtaga diverse förändringsarbeten i
kontorsbyggnaden å tomten n:r 20 i kvarteret Ulfven. Vid ärendets behandling beslöt
nämnden lämna det begärda tillståndet med villka byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetes utförande.
§27.
Hos byggnadsnämnden hade Ed. Pettersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 3 i kvarteret Eken.Vid ärendets
behandling beslöt nämnden bifalla ansökningen.
§28.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden Sven Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifna ritningar och tomtkarta tillbygga köket å boningshuset å fastigheten n:r 296 i
kvarteret Gripen. Vid ärendets behandling beslöt nämnden, enär ifrågavarande hus vore delvis
beläget å mark, som staden framledes måste inlösa för Köpmangatans framdragande,
öfverlämna hr Johanssons ansökan till stadsfullmäktige med tillkännagifvande, att nämnden
för sin del icke hade något att däremot erinra.

§29.
Hos byggnadsnämnden hade byggmästaren C.A.Flemström anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en uthubyggnad å tomt n.r 1 i kvarteret
Flundran. Vid ärendets behandling beslöt nämnden lämna det begärda tillståndet.
§30.
Uti ingifven skrifvelse hade hanl. P.Lalander med förmälan, att han ämnade uppföra ett större
hus af trä å tomt n:r 251 i kvarteret Aborren, anhållit om tillstånd att få inreda vindsvåningen
till boningsrumm samt i stället för eldstäder inleda centralvärmeledning. Vid ärendets
behandling beslöt nämnden afslå ansökningen såsom stridande mot bestämmelserna å §37 af
gällande byggnadsordning.
§31.
Hos byggnadsnämnden hade drätselkammaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning uppföra och tillsvidare hafva en tillbyggnad till den s.k grindstugan äfvensom
att nämnden ville förelägga dödgräfvaren J.Åström att gå i författning om att den nu utan
tillstånd uppförda tillbyggnaden omändrades i enlighet med ritningen eller ock helt
bortskaffades, hvarvid byggnaden borde åtyerställas i sitt förra skick. Vid ärendets behandling
beslöt nämnden godkänna den ingifna ritningen, hvaremot drätselkammarens hemställan om
ofvan angifna föreläggande för Åström icke kunde till någon nämnden åtgärd föranleda.
§32.
Hos byggnadsnämnden hade C.F. Fernberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus af trä å tomt n:r 6 i kvarteret Björken. Vid
ärendets behandling beslöt nämnden bifalla ansökningen på följande villkor, nämligen att
större fönster eller kupa anordnades å vinden;
att ytterstegen af järn till vindsrummen anbraktes å gaflarne;
samt att gällande byggnadsordning i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets
utförande.
§33.
Anmälde stadsbyggmästaren, att å tomt inom kvarteret Heden , som agdes af
fastighetsaktiebolaget Spiggen och vore uthyrd till dansbana, funnes ett skjul, som blifvit
uppfördt utan byggnadsnämndens tillstånd. Med anledning häraf beslöt nämnden förelägga
fastighetsbolaget Spiggen vid vite af 25 kronor för enhvar af styrelsensledamöter att inom 14
dagar efter häraf erhållen del till nämnden inkomma med ritning öfver skjulet och tomtkarta
eller ock före nämnda tid hafva låtit borttaga detsamma. Protokollet blef i denna del genast
justeradt.
Som ofvan
Justeradt d. 11/6 13.
Å tjänstens vägnar
På Nämndens uppdrag
Axel F.Fagerlin
J.O.Dahl”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen Luleå den 14 maj 1913.

Närvarande: Herrar Lindgren Rignell, Gullberg, Danielsson, Lindqvist, Sundberg, fru
Sundström och fröken Sundberg samt tillsyningsmannen.

§1.
Upptogs till behandling det af särskilda komitterade utarbetade förslaget till ordnande af den
slutna anstaltvården härstädes, och beslöt styrelsen med åberopande af den utredning som i
ärendet framlagts i kommitténs skrifvelse, att hemställa hos Stadsfullmäktige, det fullmäktige
ville besluta:
att å härvarande fattighustomt låta uppföra
dels en ny mangårdsbyggnad i enlighet med af arkitekt Wikberg uppgjord ritning för en
beräknad kostnad af 82 000 kronor, hvartill kommer anordningen för ångkok 2000:dels en mindre byggnad, innehållande bostad för fattigvårdens syssloman i enlighet med
ritning af arkitekt Wikberg för en beräknad kostnad af 9000 kr.;
dels nödiga skjul och öfriga anordningar för en vedgård, för en beräknad kostnad af 2500
kronor;
dels ock erforderligt uthus äfvensom att svinhus, för en beräknad kostnad af 2000 kronor;samt
att låta verkställa förändring af
dels nuvarande ekonomibyggnaden, som förändras till sinnessjukstuga i enlighet med senaste
af arkitekt Wikberg uppgjorda skiss för en beräknad kostnad af 4300 kronor dock under
förutsättning, att öfverinspektören för sinnesjukvården hvars yttrande icke ännu hunnit
infordras öfver nämnda ritning, uttalade sig däröfver tillfredsställande, och skulle styrelsen
med snaraste till stadsfullmäktige öfverlämna dennes yttrande;
dels lilla byggnaden för dess apterande till en barnkrubba m.m. för en kostnad af 300 kronor;
dels i stora byggnaden, där det gamla köket med därtill i norr liggande rummen tillsammans
skulle utgöra bostadslägenhet för arbetsledaren, för en beräknad kostnad af 800 kronor;
att anslå det belopp som i kommitens skrifvelse begärdts för anskaffande af erforderliga
inventarier och dylikt;
att bemyndiga styrelsen, att för kostnad intill gällande zonvärde förvärfa de jorddelar som
ligga inom det af stadsingenjören i stadsplanet för Östermalm utmärkta
”kommunalhemsområdet” hvilka ännu befinnas i enskild ägo;
att till styrelsens disposition ställa den öfriga marken inom samma område, som ännu icke
tagits i anspråk;
att uppdraga åt styrelsen att låta upprätta hufvud- och detaljritningar för nu ifrågasatta
byggnader;
att uppdraga åt styrelsen och drätselkammarens tekninska nämnd att sedan anbud infordrats
gemensamt besluta om anbudens antagande inom ramen af gjorda kostnadsberäkningar;
att i afseende å personalen godkänna kommitterades förslag om anställande af en syssloman,
som utom sitt chef- och föreståndareskap för inre och yttre fattigvården skall vara styrelsens
sekreterare, redogörare, räkenskapsförare och ombudsman;
att uppdraga åt styrelsen att i mån af behof anställa en sjuksköterska och en barnvårdarinna;
att såsom lönestat godkänna följande:
sysslomannen 2800 kronor utom fri bostad, lyse och vedbrand, därest stadsfullmäktige bifalla
i punkt 1 stycket 2 föreslagna nybyggnad, i annat fall 3400 kronor samt 2:ne ålderstillägg
hvardera på 300 kr. efter 5 och 10 år;

arbetsledaren, nuvarande tillsyningsmannens lön och ålderstillägg, med den ändring att den
kontanta lönen utgår med 1500 kronor, utom fri bostad med vedbrand och lyse;
vaktmästaren, nuvarande lön och ålderstillägg;
husmodern 700 kronor och allt fritt med 3:ne ålderstillägg hvardera på 100 kronor men att
tillsvidare endast grundlönen utgår;
sjuksköterskan, 400 kronor och allt fritt;
Barnavårdarinnan 500 ev. 400 kr. och allt fritt;
Kokerskan 360 kr, och allt fritt:
Att styrelsen får i uppdrag utarbeta och till fullmäktige sedermera inkomma med förslag till
nytt reglemente för fattigvården, men att styrelsen äger att för fattigvårdens tjänstemän och
öfriga funktionärer fastställa de instruktioner, som befinnas erforderliga.
Herr Lindqvist som yrkat att styrelsen skulle ifråga om tjänstepersonalen uttala sig för att
antalet tjänstemän icke nu bestämdes, reserverade sig mot beslutet att nu föreslå inrättandet af
några nya tjänster, innan erfarenhet vunnits om behofvet däraf.
Herr Gullberg som yrkat att såsom åliggande för sysslomannen äfven skulle ingå att med
biträde af anstaltens öfriga tjänstemän, ansvara för specialbokföringen för både den inre och
yttre fattigvården, under förmenande att detn af kommitten föreslagna reservationsanslaget
1000 kr. för event. skrifhjälp borde bortfalla, reserverade sig mot styrelsens beslut att upptaga
nämnda belopp. I denna reservation instämde herr Sundberg och fru Sundström. Herr Rignell
ville till protokollet hafva antecknat, att han yrkat på antagande af kommittens förslag i dess
helhet, såsom det i dess skrifvelse finnes återgifvet. Fru Sundström ville äfvenledes till
protokollet hafva antecknat, att hon yrkat, att husmoderns kontanta lön skulle sättas till 800
kr. medan hon ansåg naturaförmånerna böra beräknas till 400 kronor. Protokollet förklarades i
denna del genast justeradt.
§2.
Godkändes på tillstyrkan af 1:sta distriktets föreståndare att låta intaga Anton Larsson på
fattiggården, sedan hans moder därom gjort framställning.
Som ofvan
In fidem
Alfr.Gullberg”
Justeradt:
G.Lindgren
M.Sundström

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 18 maj 1913.

Närvarande:Herrar Brändström, Danielsson, Gustafsson och Isaksson äfvensom
Stadsingenjören.
§1.
Hemställde Stadsingenjören, att nämnden ville för beslutade planteringsarbeten från H.M
Pettersson inköpa matjordens upplastning till 0.35 kronor pr. Kbm. och dess inkörning till
staden till 2.10 kronor pr. Kbm, beslutade Nämnden att med antagande af det af Pettersson
afgifna anbudet uppdraga till Stadsingenjören
att på marken utstaka det område, hvarå matjorden skall tagas, och därefter gå i författning om
kontrakts upprättande samt
att afsluta aftal om matjordens inkörning till staden till ett pris af högst 2.10 kronor pr. kbm,
dock endast i den mån, som brandkårens hästar icke kunde för ändamålet användas.
§2.
Hos Drätselkammaren hade föreståndaren för elektricitetsverket anhållit att kammaren ville
till bestridande af kostnader för deltagande i Svenska elektricitetsföreningens sammanträde i
Stockholm den 30-31 nästkommande maj anslå ett belopp af 160 kronor att utgå af i verkets
stat för ”diverse utgifter” afsatt anslag. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden
att öfverlämna framställningen till Stadsfullmäktige samt för sin del tillstyrka att ett anslag
lämnas till ingenjör R.Bergman att såsom elektricitetsverkets representant deltaga i
ifrågavarande sammanträde, dock med det tillägg att han icke borde äga rätt att beräkna högre
dagtraktamente än tio kronor, inclusive ersättning för transport af reseffekter, hvarvid
kostnaderna skulle komma att utgöra 130 kronor.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§3.
Luleå Godtemplars restaurantförening u.p.a. hade hos drätselkammaren anhållit att få
provisoriskt afstänga det område å Gültzauudden, som föreningen enligt kontrakt äger
disponera, som föreningen enligt kontrakt äger disponera, under de aftnar innevarande
sommar, under hvilka föreningen kommer att hålla regimentsmusik å restauranten. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla framställningen, mot villkor att
tennisbanan lämnas utanför den blifvande inhägnaden.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
Justeradt den 2 juni 1913
H.K. Brändström”

K.H Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 20 maj 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nilsson och Hamnmästaren.

§1.
Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren i fråga om från nästförutgående
sammanträde uppskjutet ärende rörande inköp af mudderlossningsskopor att antaga ett af
Aktiebolaget Tjernborgs och Lundberghs Eftr. afgifvet anbud att leverera tvenne stycken
trummor med bygel till ett pris af 140 kronor pr. styck; och skulle medel tagas af i årets stat
för upplossning af merdelen afsatt anslag.
§2.
Beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att bifalla en af W. Jäger gjord
anhållan om tillstånd att på Mjölkuddens strand framför sökandens villabyggnad å vretan nr
715 få utbygga en båtbrygga med tvenne mindre kajkistor i enlighet med ansökningar bilagd
ritning; dock skulle tillståndet gälla endast tills vidare och intill dess Hamndirektionen kunde
för något annat ändamål behöfva platsen. Vidare uppdrogs till Hamnmästaren att besiktiga
bryggan efter utförandet.
Som ofvan
Justeradt den 10/6-13
Gustaf Burström

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 21 maj 1913.

Närvarande:Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund,
Gustafsson, Isaksson och Sandström äfvensom Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 9 nästlidne april.
§2.
Sedan drätselkammaren lämnat Ordföranden i uppdrag att tillsammans med en därtill af
Magistraten utsedd person söka verkställa undersökning, när de af aflidne rådmannen B.
Sundström till staden donerade medel kunde väntas komma att få af stadens myndigheter
disponeras, meddelade nu Ordförande att han tillsammans med rådmannen P.Sandström hos
utredningsmannen i boet länsbokhållaren A.Holm gjort förfrågan i saken, hvarvid denne
upplyst, att redovisningen af fonderna vore att förvänta , när boet realiserats, så att kontanta
medel kunde till staden aflämnas, samt att han skulle till drätselkammaren afgifva skriftlig
redogörelse öfver dessa angelägenheter. Efter antecknande häraf beslutade drätselkammaren
att en afskrift af det Sundströmska testamentet skulle för kammarens räkning tagas samt att
ärendet i öfrigt skulle hvila i afvaktan å utredningsmannens utlofvade skriftliga redogörelse.
§3.
Rådmannen P. Sandström hade i egenskap af stadens ombud vid de af Luleå
järnverksaktiebolag och Luleå träsliperiaktiebolags begärda landtmäteriförrättningar, hvilka
afse utstakning i vattnet af gränser för nämnda bolags fastigheter å den s.k. Nordantillheden,
uti till drätselkammaren ingifven skrifvelse, åtföljd af en utaf förrättningsmannen
distriktlandmätare Lennart Brännström upprättad karta, utvisande bolagens yrkanden rörande
rågångarnes uppdragande i vattnet, anhållit att drätselkammaren ville fatta beslut, huru i
ärendet från stadens sida vidare skall förfaras. Vid föredragning af detta ärende beslutade
drätselkammaren att remittera detsamma till Hamndirektionen för inhämtande af dess
yttrande;och skulle Stadsingenjören anmodas att för kammarens del taga en kopia af
förutnämnda karta.
§4.
Antecknades att herr Burman infann sig å sammanträdet
§5.
Källarmästaren C.J. Dahné hade till drätselkammaren inkommit med begärdt yttrande öfver
Nykterhetsvännernas i Luleå centralkomités till Magistraten ingifna skrifvelse rörande
utskänkningen å den s.k. Skeppbrokällaren, hvaruti Dahné under bestridande af, att
utskänkningen skulle skett å andra tider eller i annan utsträckning än kontraktet medgifver,
hemställt, att såväl komiténs angifvelser som Stadsfiskalens utredning i saken icke måtte till
någon kammarens åtgärd föranleda. Efter föredragning häraf och sedan Stadskamreraren
meddelat, att stadsfiskalen efter tagen kännedom om herr Dahnés yttrande mundtligen
medgifvit, att kontraktets bestämmelser i stort sett följts, om ock icke fullständigt, i det att
nyårsdagen och söndagen den 5 januari innevarande år utskänkning skett äfven å andra tider,
beslutade drätselkammaren att det af herr Dahnés yttrande och Stadsfiskalen förtydligande af
sin utredning framgår, att, om utskänkning i annan ordning förekommit än kontraktet stadgar,
detta tydligen skett af misstag, Nykterhetsvännernas i Luleå centralkomités skrifvelse icke
skulle till vidare åtgärd föranleda.

§6.
Beslutade drätselkammaren att remittera en af Stadsfullmäktige till Kammaren öfversänd
framställning från förmannen Gustaf Andersson m.fl. om erhållande af semester med
bibehållen lön till Stadsingenjören för utredning bl.a. rörande hvilket arbete som af de
sökande utföres under vintermånaderna.
§7.
Med begäran om yttrande hade Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfversändt en från
eldarne vid elektricitetsverket K.J. Andersson och J.O. Blomqvist inkommen framställning att
de måtte bibehållas i stadens tjänst efter den 1 nästkommande juni, från hvilken tid de blifvit
uppsagda från innehafvande befattningar vid elektricitesverket med anledning af detsammas
omläggning. Efter föredragning af ett af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande
beslutade drätselkammaren, att. Som arbete f.n. finnes att tillgå dels vid elektricitetsverket
dels vid stadens gatuarbeten, hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att de sökande finge
bibehållas i stadens tjänst i extra anställning med nuvarande löneförmåner under ytterligare
fyra månader, räknadt f.o.m. den 1 nästkommande juni, mot skyldighet att utföra det arbete af
olika beskaffenhet, som kan komma att åläggas dem. Drätselkammaren beslutade vidare att
lön på här ofvan angifna villkor skulle få utbetalas till de sökande under tiden f.o.m. den 1
nästkommande juni och intill dess Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken. Protokollet
blef i denna del genast justeradt.
§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från siffergranskaren kassör W. Sahlin
inkomna särskilda skrifvelser med framställning dels om befrielse från upprättandet af det
statistiska sammandrag öfver stadens räkenskaper, som staden årligen har att afgifva, dels om
förhöjning af till honom utgående arfvode från 500 kronor till 1000 kronor pr. år. Efter
föredragning af et af Stadskamreraren afgifvet yttrande beslutade drätselkammaren att med
remisshandlingarnes återställande hos Stadsfullmäktige göra hemställan.
att siffergranskarens begäran om befrielse från utarbetandet af det statistiska sammandraget
öfver stadens räkenskaper måtte af fullmäktige afslås samt
att till siffergranskaren utgående arfvode måtte f.o.m. år 1914 höjas till 800 kronor.
§9.
Sedan föreståndaren vid elektriska verket inkommit med begärd förklaring öfver att å
ordinarie aflöningslista upptaget aflöningsbelopp till fröken G. Ridderstråle, beslutade
drätselkammaren att med godkännande af förklaringen utanordna beloppet, kr. 30:75 under
erinran dock att föreståndaren för elektricitetsverket som icke är berättigad att anställa extra
kontorsbiträde, för framtiden hade att vid förefallande behof därom hos drätselkammren göra
framställning.
§10.
Beslutade drätselkammaren på hemställan af föreståndaren för elektricitetsverket att till
arbetaren Olof Landström, hvilken skadat sig i verkets tjänst, skulle utbetalas sjukaflöning
under 18 dagar efter 1 krona 50 öre pr. dag med 27 kronor samt ersättning för läkarvård till d:r
E. Feltström med 8 kronor eller sammanlagt 35 kronor.

Justeradt
A.Ljungberg

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 22 maj 1913.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Westerberg, Thurfjell,
Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström; Lind, Falk, Fröken
Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg och
Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar
Flemström, Wahlgren, Hellström, Nordström, Andersson, Fröken Holm,, Herrar Hellström,
Nordström och Leijonflycht ej kunnat med kallelse ansträffas samt de öfriga anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Hansson och Palm att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 27 innevarande
maj klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de vid
Stadsfullmäktiges sammanträden den 12 mars och 10 april detta år förda protokoll.
§3.
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat från Brandchefen inkommen
berättelse öfver Luleå stads brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed
sammanhängande förhållanden under år 1912, hvilken berättelse nu befordrats till trycket; och
beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden, att lägga densamma till
handlingarne.
§4.
Genom nådig remiss den 24 sistlidne januari hade Kungl. Maj:t infordrat Stadsfullmäktiges
underdåniga utlåtande öfver 2:dra kapitlet af det utaf särskildt tillkallade kommitterade inom
Kungl. Justitiedepartementet upprättade förslag till tryckfrihetsförordning. Vid föredragning
af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att då
Svenska Stadsförbundet afgifvit yttrande öfver ifrågavarande förslag, icke afgifva något
särskildt utlåtande i ärendet.
§5.
På hemställan af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid
realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, Bankdirektören S.
Forsgren, Trafikdirektören A. Svensson, Rektor G. Norrby och Tullförvaltaren J. Vleugel.
§6.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet infordrat Stadsfullmäktiges förklaringar i tre
särskilda ärenden angående arbetarne Oskar Fredrik Nordlunds och Nils Eskil Krings samt
smeden Alfred Ahlströms rätta mantalskrifningsort för år 1913, beslöto Stadsfullmäktige, på
hemställan af Beredningsnämnden, att såsom förklaringar i ärendena anföra, att ifrågavarande
personer sedan flere år tillbaka haft och fortfarande hade fast arbetsanställning vid Karlsviks
järnverk i Luleå stad, där de alltså hade sitt egentliga hemvist och borde för innevarande år i
mantal föras.

§7.
Uti afgifvet yttrande öfver en af maskinisten å stadens ångare Balder C.L. Malmström uti en
till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse gjord anhållan om afkortning af honom påförda
kommunalutskylder för åren 1909 och 1910 hade Drätselkammaren i enlighet med hvad
Stadsfogden uti angifvet yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige afstyrkt bifall till
framställningen. På Beredningsnämndens hemställan afslogo Stadsfullmäktige
framställningen.
§8.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat af änkefru Emma
Högström gjord ansökan om afkortning af hennes aflidne man förrådsförvaltaren J.P
Högströms kommunalutskylder för år 1910, hade Drätselkammaren, med erinran att
Stadsfullmäktige den 26 oktober 1911 beviljat afkortning af Högströms restförda utskylder för
år 1909, beslutit att, i enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit, hos
Stadsfullmäktige hemställa om bifall till framställningen på så särr att Stadsfogden
bemyndigades att upptaga utskylderna i fråga, utgörande 236 kronor 59 öre, uti
nästafgifvande afkortningsförslag. På Beredningsnämndens hemställan inföllo
Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag.
§9.
I enlighet med hvad Drätselkammaren och Stadsfogden uti afgifna yttranden föreslagit beslöto
Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, afslå en från slaktaren Johannes
Sundling inkommen framställning om återfående af 1911 års af honon redan erlagda
kommunalutskylder.
§10.
Sedan Magistraten till Stadsfullmäktige med tillstyrkan öfversändt en från den af Fullmäktige
för kontrollering af bostadsräkningen tillsatta kommittén inkommen framställning om
ersättning af 250 kronor för besvär och arbete, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige
tillstyrkt bifall tillden begärda ersättningen med hemställan tillika, att Stadsfullmäktige ville
hos Kungl. Socialstyrelsen göra ansökan att de staden sålunda förorsakade kostnader måtte af
Kungl. Styrelsen ersättas. Därefter hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige
måtte bifalla hvad Drätselkammaren föreslagit med föreskrift tillika att erforderliga medel,
därest de ej ersättas af Kungl. Socialstyrelsen, skulle utgå af i stat för oförutsedda utgifter
anslaget belopp. Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att bevilja den begärda
ersättningen att utgå af i stat för oförutsedda utgifter anslaget belopp.
§11,
Efter föredragning af revisionsberättelse öfver Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och
förvaltning för försäljningsåret 1912 beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att i enlighet med revisorernas hemställan för sin del bevilja bolagets
styrelse och verkställande direktör full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§12.
Sedan V. Oskarsson och Aug. Höglund hos Drätselkammaren anhållit, att staden fortast
möjligt ville framdraga vattenledningen i Malmgatan till fastigheterna n:o 13 och 12 i
kvarteret Hästen, hade Drätselkammaren, med tillkännagifvande att Stadsingenjören uti
afgifvet yttrande beräknat kostnaden för 31 mm:s vatten- och 150 mm:s afloppsledningar till
480 kronor, öfverlämnat framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige

ville besluta anläggningarnas utförande att bestridas med lånemedel. På Beredningsnämndens
hemställan biföllo Stadsfullmäktige, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§13.
Isak Petter Johansson i Bälinge hade uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren
ingifven skifvelse anhållit om uppgörelse i donationsjordsprocessen rörande vretan n:o 3-4 på
så sätt att staden i enlighet med Kungl. Brefvet den 27 maj 1904 skulle inlösa ifrågavarande
vreta för tio procent af zonvärdet eller med 134 kronor samt till sökanden återbetala den i
januari 1905 erlagda lösesumman 67 kronor med 6 procent ränta, hvarjämte sökanden skulle
befrias från att gälda vidare rättegångskostnader än som i januari 1905 af honom erlagts.
Drätselkammaren hade därefter, sedan Stadsingenjören uti afgivfet yttrande tillstyrkt
ansökningen, öfverlämnat densamma till Stadsfullmäktige samt för en egen del på af
sökanden anförda skäl tillstyrkt bifall till densamma. Vid föredragning af ärendet hade
Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla ansökningen, med föreskrift
tillika att lösesumman skulle utgå af fastighetsfonden. Detta senare belsut fattades först efter
votering med 12 röster mot 9, hvilka senare afgåvos för ett af Herr Burman väckt förslag, att
67 kronor jämte ränta skulle utgå af donationsjordsfonden och återstoden af fastighetsfonden.
§14.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat från Handelskammaren i
Luleå ingången framställning att Stadsfullmäktiges sessionssal måtte upplåtas för
Handelskammarens en gång i månaden under tiden november-maj återkommande
sammanträden, hade Drätselkammaren, under erinran att Norrbottens läns landsting, som
använder lpkalerna i fråga under 6 dagar i följd, betalar 200 kronor i hyra, däri inbegripet
belysning och värme, men ej rengöring, föreslagit, att Stadsfullmäktige ville för ifrågavarande
ändamål upplåta sessionssalen emot en afgift af 30 kronor per gång, däri inbegripet, ersättning
för värme, belysning och rengöring. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att
Stadsfullmäktige ville bifalla detta Drätselkammarens förslag. Vid behandling af detta ärende
biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med den ändring, att afgiften skulle utgå
med 15 kronor per gång. Beslutet om afgiften fattades efter votering med 11 röster mot 10,
hvilka afgåfvos för bifall till upplåtelsen utan någon afgift.
§15.
Sedan Stadsfullmäktige vid sitt senaste sammanträde till Magistraten öfverlämnat
handlingarne angående af Drätselkammaren väckt förslag om ändrade uppbördsterminer för
kommunalskattens erläggande samt lämpligaste ordning för restantiernas indrifning, hade
Magistraten nu inkommit med yttrande i ärendet samt därvid funnit sig böra tillstyrka
Beredningsnämndens förslag. Vid ärendets föredragning hade Beredningsnämnden med
vidhållande af sitt förra förslag hemställt, att Stadsfullmäktige ville göra följande ändringar i
nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning: uppbörden skall förrättas
under tiden 15 mars-15 april, under tiden 15 juni- 15 juli samt under september månad på
dagar, som af Drätselkammaren bestämmas; skattskyldig, som ej å föreskrifven tid betalar
sina utskylder, får hela utskyldsbeloppet förfallet till betalning; dock att skattskyldig, hvilkens
taxerade inkomst ej uppgå rtill 3,000 kronor, ej uppföres å restlängd, om han underlåter att
inbetala den å 1:sta uppbördsterminen förfallna skatten, hvaremot han är skyldig att vid 2:dra
uppbörden betala två tredjedelar af skatten; restlängd utskrifves efter hvarje uppbörd. Med 14
röster mot 9 beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag. Minoriteten
röstade för ett af Herr Lindquist väckt förslag att endast skattskyldige, hvilkas inkomst ej
uppgår till 1,800 kronor, skulle komme i åtnjutande af ofvan angifna förmån. Emot beslutet

anmäldes reservation af Herr Brändström, enär han ansåg olagligt att bestämma olika
betalningsvillkor för de skattskyldige.
§16.
Antecknades, att Herr Hellsten under behandlingen af det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig å sammanträdet.
§17.
Den af Stadsfullmäktige tillsatta kommitté, som fått i uppdrag att utarbeta och framlägga
förslag till elektricitetsverkets omändring, hade uti en till Stadsfullmäktige ingifven
skrifvelse- med anmälan att de af Stadsfullmäktige den 11 juni 1912 beslutade förändringarne
i verkets maskinella och instrumentala anordningar nu äro genomförda och att leveransen af
den från Sikfors Kraftaktiebolag abonnerade elektriska energien, som den 10 januari detta år
började tagas i användning, sedan dess regelbundet fortgått – framlagt följande förslag till
förändrade tariffer och taxor för försäljning af elektrisk ström:
Förslaget omfattar användandet af elektrisk energi för
a) Belysning,
b) Hushållsändamål,
c) Kraft i industriellt syfte.
a) Belysning.
1:o) Årsackord med strömbegränsare: för en förbrukning upp till högst 1 kilowatt, pris
per abonnerad kilowatt 400 kronor per år. Aftal enligt denna tarfiff uppgöras ej kortare tid
än ett år.
2:o) Afgift för förbrukade kilowattimmar enligt mätare: pris 30 öre per kilowatt-timme.
3:o) Årsackord med strömbegränsare samt afgift för förbrukade kilowatttimmar enligt
mätare: innebär en kombination af 1:o) och 2:o); abonnenten måste förbinda sig till ett
förbrukningsminimum af den uppmätta förbrukningen af 10 kronor per år.
b) Hushållsändamål
Får ej användas under de mörkaste månaderna (november-februari) mellan klockan 3 och
8 e.m. Pris (förslagsvis) 5 öre per kilowatt-timme. Drätselkammaren äger befogenhet att
föreskrifva ett visst minimiantal abonnemang för viss stadsdel, innan anordningarne
utföras.
c) Kraft i industriellt syfte
kan ordnas antingen
1) för obehindrad användning hvilken tid på dagen som helst eller
2) för användning endast under de tider, då belysning vanligen ej användas.
Priserna endast dessa tariffer ställa sig på följande sätt:
De första 500 kwt……………………………………25 öre
De följande 4,500 kwt……………………………….20 ”
Därutöver…………………………………………….15”

25öre
15”
10”

Antingen den ena eller den andra tariffen får väljas, ej båda samtidigt. Uppgörelser
gälla för minst ett år. Därjämte hade kommittén föreslagit, att här föreslagna
tariffer skulle börja tillämpas den 1 juni i år, att det belopp af omkring 8,000
kronor, som återsstår å det af Stadsfullmäktige för elektricitetsverkets
omorganisation beviljade anslag å 30,000 kronor, måtte ställas till
Drätselkammarens förfogande i och för vidtagande af sådana åtgärder, som blifva
en omedelbar följd af tillämpandet af de förändrade tarifferna för försäljning af

elektrisk energi, samt att Drätselkammaren erhåller i uppdrag att utarbeta och
fastställa förslag till kontrakt mellan elektricitetsverket och hvarje särskild
abonnent å elktrisk energi äfvensom bestämma, huru kontrakten å stadens vägnar
skola underskrifvas. Slutligen hade kommitténs ledamot Herr Falk framlagt ett
särsklildt förslag därom, att de lägenhetsinnehafvare, som själfva bekosta elektrisk
installation i sina bostäder och falla under afbetalningsinstallationen – per månad
och år - ,inder installationsåret måtte erhålla fri belysning till 2 st. 16-ljus lampor
(20 watt). Detta förslag hade jämväl kommittén biträdt. Beredningsnämnden hade
hemställt, att Stadsfullmäktige ville fastställa de af kommitterade föreslagna
tariffer och taxor med det af Herr Falk gjorda tillägg äfvensom bifalla, hvad
kommittén i öfrigt i ärendet föreslagit. Vid föredragning af detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige att bordlägga detsamma.
§18.
Sedan Drätselkammren med anledning af fattat beslut att öfverlämna den
elektriska installationsverksamheten inom staden till allenast en entreprenör hos
Stadsfullmäktige hemställt om godkännande af vissa i samband därmed behöfliga
föreskrifter beträffande likvidering genom drätselkontoret af arbeten, som komma
att genom entreprenören utföras, hade Stadsfullmäktige genom beslut den 27
sistlidne februari återremitterat ärendet till Drätselkammaren med förklaring, att
Stadsfullmäktige ej ville till slutlig behandling företaga detsamma, innan
Kammaren antagit de närmare bestämmelser, som skola lända till efterrättelse vid
uppgörelse med den blifvande entreprenören. Vid förnyad behandling af detta
ärende hade Drätselkammaren beslutit att i de förut antagna bestämmelserna göra
följande jämkningar, nämligen: att bestämmelsen rörande entreprenörens
skyldighet att vara bosatt på platsen skulle utbytas mot föreskrift att entreprenören,
därest han icke själf är bosatt på platsen, skall hafva en här bosatt väl erfaren och
lämplig representant samt att bestämmelserna rörande likvid till entreprenören för
utförda arbeten kvartalsvis i enlighet med af elektricitetsverket upprättad
förteckning öfver under kvartalet inkomna räkningar ändras så, att entreprenören,
sedan han utfört ett af verket godkändt arbete och till verket insändt räkning därå i
2 exemplar, skall äga att genom drätselkontorets uppbära likvid inom 30 dagar
efter det räkningen blifvit af verket godkänd.
Därjämte hade Drätselkammaren antagit följande i anslutning härtill utarbetade
bestämmelser:
Instruktion för entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk;
Bestämmelse angående likvidering af räkningar för genom elektricitetsverkets
föreståndare i ärendet inkommen skrifvelse, hvari en jämförelse gjordes mellan
den beslutade anordningen och fullständig kommunalisering af verket. Vid
föredragning af detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att
Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut:
att till den 1 oktober 1913 uppsäga de af Stadsfullmäktige antagna entreprenörerna
firman Wikström & Jakobsson i Luleå och J.M. Nilsson i Umeå;
att antaga de af Drätselkammaren nu föreslagna bestämmelser beträffande
likvidering genom drätselkontoret af genom entreprenören utförda arbeten, dock
med det tillägg till § 2 i dessa bestämmelser att för anläggningar, hvilkas värde ej
öfverstiger 50 kronor, betalning kan erläggas med 5 kronor i förskott och resten i
afbetalningar af 5 kronor den första söckendagen i hvarje månad därefter. Vid
behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att afslå Beredningsnämndens
förslag. Detta belsut fattades efter votering med 12 röster mot 11, hvilka senare

afgåfvos för bifall till ett Herr Falk väckt förslag om återemiss af ärendet till
Drätselkammaren för utredning rörande kommunalisering af
installationsverksamheten.
§19.
Stadsbyggmästaren hade i enlighet med honom af Drätselkammaren meddelat
uppdrag uppgjort alternativt kostnadsförslag till reparation af den s.k. Bodellska
villan eller fastigheten n:o 474 i kv. Gladan, slutande å 3,425 resp. 4,155 kronor, i
hvilka belopp dock inginge 230 kronor för omsättning af kakelugnar m.m.,hvartill
medel funnos upptagana i årets utgiftsstat. Därefter hade en särskild kommitté
efter besiktning å fastigheten tillstyrkt antagande af det billigare alternativet A.,
hvarjämte kommittén föreslagit tomtens ordnande med uppfartsvägar m.m för en
kostnad af omkring 300 krono, hvarigenom totalkostnaden skulle stiga till omkring
3,500 kronor.
Under erinran att nu utgående hyror för fastigheten, 1,800 kronor, efter reparation
kunde beräknas komma att stiga till 2,075 kronor, hade Drätselkammaren tillstyrkt
utförande af ut- och invändig reparation af fastigheten i enlighet med alternativ A.
äfvensom tomtens ordnande med uppfartsvägar, matjordsbeklädnad m.m. för ett
sammanlagt belopp af högst 3,500 kronor. Beredningsnämnden hade därefter
hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta utförande under 1914 af de utaf
Drätselkammaren föreslagna arbeten. Vid föredragning af detta ärende beslöto
Stadfullmäktige att återremittera detsamma till Drätselkammaren för ytterligare
utredning rörande öfvervåningens uppdelande i två lägenheter m.m.
§20.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 18 november 1912 för sin del godkänt
ett ägoutbyte med J.E. Rosén af innehåll att Rosén af staden skulle erhålla de delar
af fastigheten n:o 196, som falla inom tomt n:o 10 i kv. Gäddan, samt att staden af
Rosén skulle erhålla de delar af afstigheten n:o 201, som falla inom Lots- och
Hermelinsgatorna, med skyldighet för staden att för skillnaden i areal betala
zonvärdet eller 765 kronor 50 öre, hvarjämte Rosén skulle äga att nyttja de i
Hermelinsgatan belägna byggnaderna, till dess staden framdroge nämnda gata, då
byggnaderna mot en köpeskilling af 300 kronor skulle tillfalla staden, hade Rosén
till Dräteslkammaren anmält, att han kunde godtaga nämnda byte endast på vissa
angifna villkor. Drätselkammaren hade därefter på förslag af Stadsingenjören hos
Stadsfullmäktige hemställt om följande ändringar i de bestämda bytesvillkoren:
att den Rosén tillhöriga delen af fastigheten n:o 201, som faller inom kvarteret
Sillen och utgör 70,74 kv.-meter eller 802 kv.-fot finge ingå i bytet, hvarvid
stadens mellangift skulle stiga till 966 kronor, samt att då den föreslagna
köpeskillingen för byggnaderna satts så lågt särskildt med hänsyn därtill, att Rosén
beräknades få nyttja byggnaderna en tid framåt, densamma måtte af staden
erläggas samtidigt med det eventuellt bytesaftal rörande marken träffades. På nu
föreslagna villkor hade Rosén förklarat sig villig att godkänna bytet. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige godkänna de föreslagna
ändringarne i bytet samt föreskrefvo, att erforderliga medel härför skulle utgå af
fastighetsfonden.

§21.
Uti en till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade P. Lalander, som förvärfvat
fastigheten n:o 251 och å tomt n:o 2 i kv. Aborren, af hvilken tomt nämnda
fastighet utgör större delen, önskade uppföra en större byggand, anhållit om
stadens medverkan till reglering af tomten på så sätt, att staden med stöd af
stadgandet i stadsplanelagen af år 1907 måtte verkställa expropriation af de
fastighetsdelar, som äro erforderliga för reglering af tomten n:o 2 i kv. Aborren.
Sedan antecknats, att Lalander förklarat sig villig att i så fall dels till sig lösa
tomten n:o 2 i kv. Aborren till det pris staden finge betala för densamma, inclusive
stadens kostnader, med afdrag af värdet för den del af fastigheten n:o 251, som
faller inom Storgatan, beräknat efter zonvärdet, dels ställa antaglig borgen för detta
sitt åtagande, hade Drätselkammaren, som ansåg ifrågasatt reglering icke minst
från staden synpunkt fördelaktig, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, bifall till
sökandens framställning. Vid behandling af ärendet hade Beredningsnämnden
hemställt, att Stadsfullmäktige måtte godkänna Drätselkammarens förslag med det
tillägg att sökanden måtte skyldigkännas att ersätta staden den löseskilling staden
vid en eventuell expropriation kan nödgas utgifva för den byggnader, som äro
uppförda å fastigheten n:o 251, hvarjämte föreslogs, att kostnaden för lösen af
gatumarken skulle tagas af fastighetsfonden. På förslag af Herr Åhrström beslöto
Stadsfullmäktige att uppskjuta ärendets behandling till nästa sammanträde.
§22.
Uti afgifvet yttrande öfver en af Gunnar Ljungholm hos Stadsfullmäktige gjord
förfrågan om staden vore villig att till honom försälja den s.k. Wallstenska gården
vid Notviken hade Drätselkammaren, med erinran att staden icke äger de å
fastigheten befintliga byggnaderna, men väl tomten, innehållande 4,350 kv.-meter,
hvilken genom Stadsfullmäktiges beslut den 17 oktober 1890 upplåtits på arrende
under 25 år till O.A. Wallsten, hänvisat till Stadsfullmäktiges den 19 december
1911 fattade beslut att afslå en liknande framställning från lägenhetens nuvarande
innehafvare samt till Drätselkammarens därvid i ärendet afgifna yttrande. Vid
behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden,
förklara sig ej villiga att försälja området i fråga.
§23.
Efter föredragning af en från Redaktören Hj. Larsson inkommen begäran om
anstånd med erläggande af 1911 års resterande kommunalutskylder, beslöto
Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att öfverlämna
framställningen till Drätselkammaren, som äger att i ärendet besluta.
§24.
Sedan Stadsfullmäktige till Folkskolestyrelsen för yttrande remitterat en från
småskolelärarinnan Ellen Wingård inkommen skrifvelse, hvari hon dels afsagt sig
den pension, som beviljats henne, dels framställt begäran om utbetalning till henne
af en summa af 2,000 kronor, som af Fattigvårdstyrelsen skulle ha blifvit på
godtyckligt sätt använd, hade Folkskolestyrelsen med biläggande af en från Fröken
Wingårds förmyndare infordrad förklaring hemställt, att skrifvelsen ej måtte till
någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. På Beredningsnämndens hemställan och
sedan en från Fröken Wingård inkommen ny skrifvelse i ärendet föredragits,
beslöto Stadsfullmäktige bifalla Folkskolestyrelsens förslag.

§25.
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat följande från Lotsen H.
Lundin inkomna förslag till ägoutbyte med staden för reglering af honom till större
delen tillhöriga tomten n:o 4 i kv. Trasten:
Luleå stad erhåller af Lundin:
De 43,83 kv.meter eller 497 kv.-fot af fastigheten n:o 460, som falla inom
Köpman- och Trädgårdsgatorna;
Lundin erhåller af staden:
de 6,11 kv-meter eller 69 kv.-fot af fastigheten n:o 461, som falla inom tomt n:o 4
i kv. Trasten;
hvarjämte staden för skillnaden i yta 428 kv.-fot betalar en mellanafgift, beräknad
efter zonvärdet eller 30 öre per kv.-fot, af 128 kronor 40 öre.
För egen del hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall till sökandens framställning.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna
ägoutbytet samt föreskrefvo, att stadens mellangift skulle utgå af Fastighetsfonden.
§26.
Genom beslut den 12 september 1912 hade Stadsfullmäktige till Drätselkammaren
remitterat af J.F. Grafström och B.A. Hellsten var för sig hos Stadsfullmäktige
gjorda framställningar om tillstånd att få verkställa tillbyggnader å dem tillhöriga
fastigheter, enligt gällande stadsplan belägna å områden, som äro afsedda till gata,
i och emot att vid tillbyggnad, sådan som de ifrågavarande, behöfva vid inlösen af
fastigheten betala ersättning för det ökade värde densamma genom tillbyggnaden
erhållit. Sedan ledamoten af Drätselkammaren Rådmannen P. Sandström afgifvit
begärdt utlåtande i saken och därvid kommit till det resultat, att något fullt
lämpligt eller för staden betryggande sätt att skydda stadens intressen uti
ifrågavarande afseende enligt hans förmenande ej funnes, hade Drätselkammaren
såsom eget yttrande till Stadsfullmäktige öfversändt nämnda utlåtande. Vid
behandling af dessa ärenden beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att bifalla Grafströms och Hellstens ansökningar på af dem
erbjudna villkor.
§27.
Bankaktiebolaget Norra Sverige hade med anledning af Stadsfullmäktiges beslut
den 12 september 1912 att på vissa villkor erbjuda bolaget nedläggande af
donationsjordsprocessen rörande bättre rätt till den s.k. Bryggeritomten eller
fastigheten n:o 20 härstädes i skrifvelse till Stadsfullmäktige meddelat, att bolaget
vore villigt att ingå förlikning på de af Fullmäktige uppställda villkor under
förutsättning, dels att staden åtoge sig nödtorftigt underhåll af kajbyggnaden
utanför tomten, dels att bolaget eller dess rättsinnehafvare på visst i skrifvelsen
angifvet sätt erhölle företrädesrätt till förnyad upplåtelse af tomten.
§28.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En skrifvelse från Stadsingenjören rörande ändring i Stadsfullmäktiges beslut
den 12 sept. 1912 angående ändring i gällande stadsplan;
2:o) Elektricitetsverkets föreståndares begäran om anslag för bevistande af svenska
elektricitetsföreningens årsmöte;
3:o) Folkskolestyrelsens förslag rörande förflyttning af en biträdande lärarinna;

4:o) Herr Ljungberg motion om bestämmande af antalet
brännvinsförsäljningsställen för nästa period.
§29.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Folkskolestyrelsens förslag till skolhubyggnader i Karlsvik
2:o) Bergverksaktiebolaget Frejas begäran om leverans af elektrisk ström till dess
krananläggning å Svartön;
3:o) Carl Grubbens framställning om ersättning för nedlagd förbättring å vretan
n:o 79-80;
4:o) En framställning från J.Öhman m.fl. om åtgärders vidtagande för
bostadsbristens afhjälpande;
5:o) Herr Burmans motion om anslag till Norrbottens läns Handelskammare;
6:o) Oskar Tappers begäran om afkortning af kommunalutskylder;
7:o) P.Th. Auréns m.fl. framställning om Pilgatans framdragande förbi kvarteret
Renen.
§30.
Till Hamndirektionen remitterades en af Herr Falk väckt motion om upprensning
af viss del af Skurholmsfjärden.
§31.
Till Drätselkammaren, Byggnadsnämnden och Hälsovårdsnämnden remitterades
en från Fattigvårdstyrelsen inkommen framställning om uppförande af
nybyggnader vid fattiggården m. m.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.Holm
Justeradt:
Per Segerstedt
John Hansson
K.V.Palm
År 1913 den 27 maj efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A. Holm.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 23
maj 1913.
Närvarande: ordf. pastor J.Hansson,herr g.Norrby och G.Gustavsson, fröken Hildur
Mörtzell samt undert. sekr.
§1.
Protokollen från sammanträdena den 4 april och den 21 april godkändes.
§2.
Timplanen och kursplanen för folkskolans högre avdelning fastställdes enligt av
överläraren uppgjort förslag, dock med den ändring att terminen i matematik för sjätte
klassen skulle omfatta endast fortsatta övningar med siffror och praktiska räkneexempel.
Lärarepersonalen i högre avdelningar erhöll dock rätt att vidtaga smärre jämkningar i
kursplanen, som kunde visa sig nödvändiga.
§3.
Nämnden beslöt, att det belopp av 150 kr. att fördelas på 30 sparbanksböcker med 30 kr
på vardera, som av sparbanken ställt till förfogande, skulle utdelas som premier i
folkskolans fjärde och femte klass för visat gott uppförande och god flit. Överläraren
bemyndigades att efter förslag av vederbörande klasslärare utse de barn, som skulle
erhålla dessa premier.
§4.
Överläraren befullmäktigade satt i Luleå sparbank utkvittera det belopp av 150:- kr. som
ställts till folkskolestyrelsens förfogande.
§5.
Nämnden beslöt uttala sitt tack till förslagsställaren rektor H. Wallin som till direktören
för Luleå sparbank för visad frikostighet på ett belopp av 150 kr. ställt till
folkskolestyrelsens förfogande att utdelas som premie åt härmed följande lärjungar vid
Luleå folkskola.
§6.
Avgång efter § 48 beviljades
Helena Nilsson , f. 1898
Dagny Anette Nilsson, f. 1897
Ragnar Sjörling, f. 1899 och
Sven Dahlsröm, f. 1898
§7.
Från en del föräldrar vid Notviken har inkommit en skrivelse med begäran att ytterligare
en klass skulle inrättas vid Notvikens småskola. Nämnden beslöt föreslå
folkskolestyrelsen,, att denna hemställan ej måste bifallas.
§8.
Nämnden beslöt föreslå folkskolestyrelsen att ej nu flytta tillbaka till Notviken men att i
övrigt lämna frågan om innehavare av läraretjänsten i Notviken öppen.
§9.

Överlärare P. Edv. Lindmark hade begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden förnya
det senast utfärdade betyget.
§10.
Genom analys verkställd vid växtbiologiska anstalten i Luleå hade konstaterats att olje
färgen i salen nr 7 innehåller betydliga mängder arsenik. Nämnden beslöt hemställa hos
hälsovårdsnämden, att densamma måtte uttala sig om vilka åtgärder som med ansledning
härmed bör vidtagas.
Dag som ofvan
John Hansson
P.Edv.Lindmark”

”Protkoll, fördt vid nämnden i Luleå den 28 maj 1913.
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén
§1.
Föredrogs och justerades protokollet för den 14 februari.
§2.
Föredrogs och godkändes 6 st. räkningar å ersättning för kläder, som förstörts dels af rost
och dels genom förbränning vid desinfektion å epidemisjukhusets desinfektionsugn, å
tillhopa kr. 112:-, och beslöt nämden med hänsyn till upplysningar stadsläkaren lämnat
rörande sättet att förebygga dylik skadegörelse vid desinfektioner, att affordra
vaktmästaren C.F. Johansson förklaring angående hans tillvägagångssätt vid begagnande
af desinfektionsugnen.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne ett meddelande från drätselkammaren, att nämnden
för nästkommande bränsleår icke hade att påräkna någon ved från stadens skog.
Sekreteraren anmälde, att han med anledning häraf i samråd med epidemisjukhusets
verkmästare gått i författning om inköp af c:a 30 famnar björkved för epidemisjukhusets
behof till ett pris af kr.15.50 per famn och blef, denna åtgärd af nämnden godkänd.
§4.
Sedan drätselkammaren genom protokollsutdrag meddelat, att nämnden hade att från och
med ingången af år 1914 erlägga hyra för af nämndne disponerade lokalen med följande
belopp pr. år nämligen för köttbesiktningsbyrån och hälsovårdstillsyningsmannnen bostad
550 kr., ett rum i Pontusbaracken 90 kr, beslöt nämnden att med godkännanden häraf hos
drätselkammaren hemställa, att det rum i Pontusbaracken, som upplåtits åt nämnden
annekterats af fattigvårdsstyrelsen, måtte med snaraste ställas till nämndens disposition.
§5.
Från Stadsfullmäktige hade för yttrande remitterats en af barnmorskan Amanda Johansson
gjord framställning om erhållande af fast lön från staden till ett belopp, motsvarande det
som utginge till de tvenne ordinarie stadsbarnmorskorna samt räknat från innevarande års
ingång. Vid ärendets behandling erinrade stadsläkaren om, att hälsovårdsnämnden vid
besättande af stadsbarnmorskebefattningen enhälligt förordat fru Johansson till tjänstens
erhållande, till hvilket förord, stadsfullmäktige emellertid icke tagit någon som helst
hänsyn, hvarjämte han på det varmaste vitsordade det sätt, på hvilket fru Johansson
utöfvade sitt kall äfvensom den oegennytta hon städse ådagalade sitt kall äfvensom vid
skötseln af obemedlade barnföderskor äfvensom de ekonomiska uppoffringar hon därvid i
många fall finge göra. Hälsovårdnämnden, som ansåg sig sakna anledning att frångå det
vitsord som en gång lämnats fru Johansson, beslöt på af Johansson i skrifvelsen anförda
skäl och med stöd af de upplysningar stadsläkaren lämnat hos stadsfullmäktige hemställa,
att en gratifikation för innevarande år å 300 kronor måtte tillerkännas henne.
§6.
Från folkskolestyrelsen hade ingått anmälan att enligt vid växtbiologiska anstalten i Luleå
verkställd analys oljefärgen i salen nr.7 i Östra skolan innehöllo betydliga mängder
arsenik, jämte hemställan, att hälsovårdsnämnden ville uttala sig om de åtgärder, som
med anledning häraf borde vidläggas. Sedan ordföranden meddelat, att under de c:a 6½ år

han varit stadsläkare i Luleå ingen från nämnda sal företett symtom af arsenikförgiftning,
beslöt nämnden, att anmälan för närvarande icke skulle föranleda någonannan åtgärd än
att handlingarna öfversändes till förste provinaialläkaren med begäran om hans utlåtande.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§7.
Från förste provinsialläkaren hade inkommit en skrifvelse med anmärkningen vid
inspektion af en del afträdesinrättningar i staden. Herr borgmästaren erhöll att få taga del
af samtliga rappporter och handlingar innan ärendet företogs till afgörande och beslöt
nämnden med bifall härtill uppskjuta ärendets behandling till ett kommande sammanträde.
§8.
Beslöt nämnden, att innan tillstånd lämnades till öppnande af matvaror- mjölk och
slakteributik, äfvensom korffabrik, inspektion skulle förrättas af en af nämndens
ledamöter och hälsovårdstillsyningsmannen.
§9.
Från Nils Lindholm m.fl. hade ingått anmälan, att soptunnorna å tomt n:r 1 i kvarteret
Mörten vore placerade nära intill fastigheten n:r 2 inom samma kvarter, hvilket hade till
följd att hyresgästerna i sistnämnda fastighet vore synnerligen besvärade af s.k. spyflugor
och obehaglig lukt under den varma årstiden, hvarför de ansågo det af hälsoskäl
nödvändigt, att soptunnorna placerades å annat ställe. Med anledning häraf beslöt
nämnden förständiga fastighetens ägare målaren J.O. Öhman att ställa sig till noggrann
efterrättelse bestämmelserna i § 20 af gällande hälsovårdsstadga vid äfventyr att lagliga
åtgärder eljest komma att vidtagas mot honom.
§10.
På därom gjord framställning beviljades sjuksköterskan vid epidemisjukhuset Göta
Wikman afsked från den 1 juli innevarande år hvarjämte beslöts, att tjänsten skulle
tillsättas endast på förordnande, till dess instruktion för sjukhusets personal blifvit
antagna. Stadsläkaren fick i uppdrag att inkomma med förslag till tjänstens återbesättande
underhand eller därest detta visade sig omöjligt genom annonsering.
§11.
Anmälde S.Hj. Widmark, att han i slaktare Sundlings gård, Köpmangatan 46, öppnat
kött-fläsk och charkuteriaffär och uppdrag åt länsveterinär Rosengren och
tillsyningsmannen att verkställa besiktning af lokalerna.
§12.
Beslöt nämnden bifalla en af hälsovårdstillsyningsmannen gjord hemställan att vid
besiktning af från Finland importeradt kött få anlita biträde af lämplig person.
§13.
Beslöt nämnden låta införa den sedvanliga annonsen ang. fosterbarnsvården 3 gånger i
hvardera af ortens tidningar.

§14.
Med anledning af en anmälan från hälsovårdstillsyningsmannen, att infartsvägen till
köttbesiktningsbyrån äfvensom gårdsplanen vore i behof af grusning, beslöt nämnden hos
drätselkammaren hemställa, att kammaren ville låta verkställa sådan grusning.
§15.
En från tillsyningsmannen gjord hemställan om åtgärd från nämndens sida till förbättring
af hans nuvarande löneförmåner öfverlämnades till ordföranden och sekreteraren för
förslags afgifvande.
§16.
Anmälde Fanny Josefsson att hon ämnade i huset n:r 57 vid Stationsgatan bedrifva
matvaru- och diversehandel i förening med mjölkaffär och servering af smörgåsar och
läskedrycker. Med anledning häraf uppdrogs åt länsveterinär Rosengren och
tillsyningsmannen att verkställa besiktning af lokalerna.
§17.
Anmälde bagaremästaren A. Oscarsson, att han i fastigheten nr 223 i kvarteret Forellen
öppnat bageriaffär i förening med kafé. Med anledning häraf uppdrogs åt länsveterinär
Rosengren och tillsyningsmannen att verkställa besiktning af lokalerna.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl.
Justeradt
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 maj 1913

Närvarande: Herrar Lindgren,Gullberg,Rignell,Sundbreg,, fröken Björkman, fru
Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Föredrogs och justerades protokollen för den 30 april och 14 maj.
§2.
Till protokollet skulle antecknas, att Sofia Melin den 2 maj fick tillstånd att lämna
fattiggården, hvaremot en liknande framställning från Anders Lundström afslogs.
§3.
Anmälde herr Gullberg, att sedan den förmente fadern till gossebarnet Erik Gustaf Herbert
Bergström
§4.
Anmälde tillsyningsmannen att Johanna Eleonora Persson afled å fattiggården den 1 maj.
§5.
Sedan styrelsen fått vidkännas kr.68:50 för ogifta Johanna Augusta Anderssons
lasarettsvård m.m, hvarå Andersson sedermera afbetalt 30 kronor, hade Andersson med
förmälan, att hon fortfarande på grund af sjukdom vore oförmögen att sig försörja,
hemställt, att styrelsen ville efterskänka återstående beloppet kr. 38:50. Styrelsen beslöt
emellertid att för närvarande afslå denna begäran samt uppdrog åt ordföranden och
tillsyningsmannen att följa ärendet.
§6.
Beslöt styrelsen, att alla under dess förvaltlning stående fonder skulle placeras i Luleå
Folkbank, där högsta ränta erhölles.
§7.
Anmälde tillsyningmannen att A.F. Stålbröst aflidit å Fattiggården den 6 maj.
§8.
En af Henrika Berggren gjord framställning att få lämna fattiggården beslöt styrelsen med
hänsyn till hennes oförmaåga att förörja sig afslå.
§9.
På därom af stationskarlen E.A. Öhlund i Kiruna gjord framställning höjdes
fosterbarnsarvodet för Oskar Öqvist till 120 kronor per år.
§10.
Anmälde tillsyningsmannen, att Vilhelm Zakrisson på grund af sjukdom (halskräfta) måst
intagas på härvarande lasarett enligt stadsläkarens föreskrift.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen, att Betty Alida Karlsson och hennes några månader gamla
barn måst intagas å fattiggården den 21 maj.

§12.
Till utom staden bosatta understödstagare utdelades 173 kronor, däraf 25 kronor till andra
kommuners understödstagare.
§13.
Uppdrogs åt sekreteraren att uttaga stämning å skomakaren Gideon Sundling i Boden med
yrkande om barnuppfostringsbidrag till Agda Malm och Betty Alida Karlsson till hvilkas
barn han uppgifvits vara fader.
§14.
Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under maj.
§15.
Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst utfärdas för Anna Nikolina
Berlins vård å härvarande lasarett, enär hennes fader hemmansägaren Carl Johan Berlin
vägrat betala för henne. Styrelsen beklöt med godkännande häraf uppdraga åt sin
sekreterare att söka förhjälpa Anna Berlin att utfå ett arf som hon uppgifvit sig hafva
innestående hos fadern.
§16.
Anna Maria Öhmans anhållan att utan ersättning få öfvertaga sonen Konrad som för
närvarande vore utackorderad i Hednoret, bifölls.
§17.
Åt tillsyningsmannen uppdrogs att under hand infordra anbud å utackordering af gossen
Johan Ovales Rönnqvist, som f.n. vistades å fattiggården.
§18.
Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick
till kr.380:16.
§19.
Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick
till 291:18.
§20.
Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. Den kontanata utdelningen
uppgick till 229:25.
§21.
Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen
uppgick till kr. 275:50.
§22.
På stadsläkarens tillstyrkan beslöt styrelsen bekosta Ida Katarina Erikssons resa till
Stockhol i och för inpassande af ett konstgjordt ben, och uppdrogs åt ordförande och
tillsyningsmannen att ordna denna angelägenhet.
§23.
N.O.L. Wikström hade hemställt, att styrelsen ville bekosta en del vårbrukskörning åt
honom, enär han själf saknade medel härtill och beslöt styrelsen bifalla hans begäran.
§24.
Hos styrelsen hade vaktmästaren B.A. Larzon anhållit om semester från den 21
instundande juni samt att styrelsen ville bestämma, huru lång ledighet han kunde få. Vid

behandling häraf beslöt styrelsen uppdraga åt ordförande att i samråd med
tillsyningsmannen bestämma tiden för vaktmästare Larzons ledighet.
§25.
Beslöt styrelsen att hos Stadsfullmäktige göra hemställan om ett semestervikariatsarvode
för hushållerskan å fattiggården å 40 kronor.
§26.
Beslöt styrelsen anslå 4 kronor att af fröken Mattson efter godtfinnande utdelas till dem
vid fattiggården, som biträdt Gustafsson skötsel.
§27,
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes i Värmlands län
utslag i fattigvårdsmål rörande F.F. Öhlund.
§28.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Fanny Maria
Johansson och Georg Adolf Pettersson samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Alfred
Ahlström.
§29.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län
utslag i fattigvårdsmål rörande Ida Katarina Eriksson.
§30.
Föredrogs och lades till handlingarna Öfverståthållarämbetets utslag i fattigvårdsmål
rörande N.J. Öqvists barn.
§31.
Diakonissans rapport öfver maj månads utgifter lades med godkännande till handlingarna.
§32.
Beslöt styrelsen anmäla till Neder-Kalix fattigvårdsstyrelse, att Elin Olsson fått ännu ett
barn, hvadan hon komme att hemsändas, därest styrelsen icke medgåfve, att hennes
understöd finge höjas till 20 kronor per månad.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl
Justeradt:
H.Lindgren
Alfr. Gullberg
M.Sundström”

