Protokoll januari 1918
”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1918.
Närvarande: Herrar Brännström, Fernlund, Nilsson, Lindgren, Lindqvist, Schultz och Thurfjell.
§1.
Sedan drätselkammaren i enlighet med bestämmelse i § 4 av reglementet utan kallelse sammanträtt för
fullgörande av i nämnda paragraf bestämda ärenden, företogs under distriktslantmätaren L.Brännströms
ordförandeskap med slutna sedlar val av ordföranden och vice ordförande; och valdes härvid
till ordförande: distriktschefen C.A.Schultz med 6 röster, varjämte 1 röst tillföll herr Fernlund;
till vice ordförande: direktören C.G.Lindgren med 5 röster; en röst tillföll herr Thurfjell och en röst herr
Fernlund.
Härefter företogs fördelning av ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna; och beslutade
kammaren därvid
att ekonominämnden skall förutom herr Lindgren bestå av ledamöterna herrar Lindqvist, Axel Nilsson,
Nordin och Sundberg med herrar Lantz, Wikén och Hammar som suppleanter att inträda i nu nämnd
ordning samt
att förutom herr Schultz ledamöterna herrar Brännström, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell skola tillhöra
tekniska nämnden med herrar J.A.Nilsson, Högström och Groth som suppleanter att inkallas i nu nämnd
ordning.
§2.
Beslutade drätselkammaren, att i reglementet § 1 mom. V föreskriven granskning av drätselkontorets
kassarapporter under år 1918 skall utföras av ekonominämndens ordförande jämte en ledamot eller
suppleant, vilken skall uttagas efter en på förhand uppgjord turlista.
§3.
Bestämdes att ordinarie sammanträden i regel skola hållas
med ekonominämnden första helgfria tisdag kl. 6 e.m. i varje månad och
med tekniska nämnden första helgfria måndag kl. 5 e.m. i varje månad.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 4 januari 1918.
Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren,
Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar Lindgren, Hansson, Palm,
Fernlund, Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Svensén, Lindquist, Hedman, J. A.
Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin och Hultström samt stadskamreraren, varemot som frånvarande
antecknades herr Groth, vilken ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos herrar Flemström och Westerberg att jämte herr ordföranden tisdagen den 8 innevarande januari
kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.

Föredrogs en skrivelse från magistraten med anmälan, att vid den 13 december 1917 förrättat val till
stadsfullmäktige under fyra år, räknade från och med den l januari 1918, valts bankdirektören A.
Ljungberg, riksdagsmannen E. Hage, redaktören H. Fernlund, handlanden K. V. Palm, folkskolläraren
O. Åhrström, folkskolläraren A, V. Falk, vice konsuln A. J. Westerberg, filaren N. A. Andersson,
komministern H. T. Berlin, byggmästaren C. A. Flemström, lärarinnan Sigrid Holm, lokomotivföraren
Hj. Hedman, vice konsuln G. Groth, läroverksadjunkten H. Hultström och tapetseraren O. Widlund.
§3.
Vid företaget val av stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år erhöllo herrar Fernlund och
Thurfjell vardera 14 röster, varjämte en röst tillföll herr Falk.
Vid anställd lottning utsågs herr Fernlund till stadsfullmäktiges ordförande.
§4.
Utsågs herr Ljungberg till stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 14 röster; 12 röster tillföllo
herr Thurfjell och 2 röster herr Falk, varjämte 1 blank sedel avlämnades.
§5.
Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i stadsfullmäktiges beredningsnämnd framställdes
yrkande, att valet skulle ske proportionellt, och då mer än tre ledamöter förenade sig om detta yrkande
samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde nio, förklarades, att valet jämlikt gällande
bestämmelser skulle förrättas proportionellt.
Vid valet avgåvos 29 röster, varav 15 med partibeteckningen ’vänstern’ och 14 med partibeteckningen
’moderata partiet’. Då 9 platser skulle besättas, tillföllo 5 platser vänstern och 4 platser moderata partiet.
Samliga vänsterns valsedlar upptogo de 5 första namnen i följande ordning: herrar N. Falk, Thurfjell,
Widlund, Lindgren och Andersson.
Samtliga moderata partiets valsedlar upptogo de fyra första namnen i följande ordning: herrar Fernlund,
Ljungberg, Brändström och Åhrström.
Valda blevo alltså med tillämpning av rangordningsregeln herrar N. Falk, Fernlund, Thurfjell,
Ljungberg, Widlund, Brändström, Lindgren, Åhrström och Andersson.
§6.
Till hamndirektionen och drätselkammaren remitterades en skrivelse från vintersjöfartskommittén för
Norrland angående vissa inskränkningar i dess förut framlagda program.
§7.
Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från folkskolestyrelsen om förhöjt arvode för
slöjdundervisningen.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/ A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, Carl A. Flemström, A. J. Westerberg.”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 jan. 1918.
Närvarande: hrr A.Gullberg, O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellsten,
O.Olsson och G.Landström samt undertecknade sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr K.H.Hultström och O.Olsson.

§2.
Till ordförande under år 1918 valdes hr A.Gullberg med fem röster. En röst tillföll hr O.Åhrström. En
blank sedel avlämnades.
§3.
Till vice ordförande under år 1918 valdes hr O.Åhrström med fem röster. En röst tillföll hr
K.H.Hultström. En blank sedel avlämnades.
§4.
Drätselkontoret bemyndigades att under år 1918 vara folkskolestyrelsens kassaförvaltare.
§5.
Till ledamöter av ekonominämnden valdes hrr A.Gullberg, O.Åhrström, G.Nyberg, B.A.Hellsten och
V.Oskarsson samt till suppleanter hrr O.Olsson och D.Andersson.
§6.
Till ledamöter av undervisningsnämnden valdes hrr. K.H.Hultström, O.Åhrström och O.E.Wester samt
fröken Märta Bucht och till suppleanter i samma nämnd hrr M.Thingvall och D.Andersson.
§7.
Styrelsen uppdrog åt ordf. och vid förfall för denne åt vice ordf. att verkställa utanordningar av medel
från skolbarnen.
§8.
Till tillsyningsman för Karlsviks skola under år 1918 valdes direktör C.Tillman.
§9.
De olika skolklasserna fördelade bland styrelsens ledamöter i egenskap av tillsyningsmän på följande
sätt:
J.Hansson: O.Åhrström, M.Hammarström, Betty Palm.
O.Åhrström: Sigrid Dahl, Alma Degermark, Lydia Sundström, Mjölkudden.
A.Gullberg: Dagmar Eurén, Amanda Forsén, Antonia Eriksson, Gertrud Ridderstråle, A.Forsén.
G.Nyberg: J.Gunnarsson, Hulda Jacobsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg.
V.Oskarsson: Gurly Högström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Nanna Höglander, Selma Berglund.
K.H.Hultström: Hildur Mörtsell, O.Bohlin, Elin Bohlin, A.Rydorff.
B.A.Hellsten: Ellen Sundberg, Signe Flodin, J.Bjurström, Hild.Gunnarsson.
O.Andersson: Notviken.
O.Olsson: G.Landström, E.Brännström, Signhild Nilsson, Maria Högström, Henny Tiderström.
§10.
Folkskollärarne O.Bohlin och J.Gunnarsson, folkskollärarinnorna Elin Bohlin och Sigrid Dahl samt
småskollärarinnan Hildegard Gunnarsson hade till folkskolestyrelsen inlämnat en till stadsfullmäktige
ställd skriftlig framställlning, att den begränsning av dyrtidstillägg, som enligt stadsfullmäktiges beslut
gäller för medlemmar av lärarekåren i de fall, där båda makarna äro anställda i stadens tjänst, måtte
upphävas och bestämmelserna i det fallet avfattas i likhet med vad som beslutats för stadens övriga
befattningshavare.
Folkskolestyrelsen beslöt att med översändande av skrivelsen till stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
den sålunda gjorda anhållan.
Till protokollet skulle antecknas, att i fall framställningen bifalles, höjningen i utgående dyrtidstillägg
komme det uppgå till sammanlagt 274 kr.
§11.
Folkskolestyrelsen tillerkände på förslag av ordföranden samtliga under år 1917 tjänstgörande vikariers
sätt att uppbära dyrtidstillägg i förhållande till den tid som de varit i tjänstgöring. Dock beslöt styrelsen

att sjukvikarie ej skall erhålla mer än halva det dyrtidstillägg, som utgår för den tid han tjänstgjort,
medan den andra hälften skall tillfalla den tjänstlediga läraren.
En lista över dyrtidstillägg åt lärare, som under år 1917 längre eller kortare tid varit tjänstlediga, samt
till vikarierande lärare blev därefter av styrelsen godkänd.
§12.
Folkskollärarinnan Georgina Dahl hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under
nästinstundande vårtermin; och beslöt styrelsen bifall denna hennes anhållan samt till vikarie förordna
ex. folkskollärarinnan Anna Norberg från Umeå.
§13.
Folkskolläraren A.Forsén hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under
nästinstundande vårtermin; och beslöt styrelsen bifalla denna hans anhållan samt till vikarie förordna
ex. folkskolläraren Georg Lindberg.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarna domkapitlets i Luleå utslag med anledning av folkskollärararen
E.Johanssons beröm över av folkskolestyrelsen den 12 sistl. okt. upprättat förslag till besättande av en
ord. läraretjänst vid Luleå stads folkskolor samt samma dag verkställt val av innehavare av ifrågavarande
befattning.
§15.
Undervisningsnämnden bemyndigades att inköpa undervisningsmateriell för ett belopp ej överstigande
750 kr.
§16.
Med fyra röster mot två beslöt styrelsen avslå en av hr. K.H.Hultström väckt förslag om tillsättande av
en särskild barnavårdsnämnd.
§17.
Ordföranden meddelade, att det trots annonsering på skilda håll ej lyckats att anskaffa lämpligt hem för
gossen Gustav Adolf Enbom, vilken barnavårdsnämnden vid sammanträde den 9 sistlidne november
beslöt skilja från hemmet och utackordera i enskilt hem.
Sedan upplyst blivit, att Enbom efter det förstnämnda beslut fattats begått ett flertal stölder, och att
fadern förklarat sig helst önska, att gossen finge intagas å skyddshem för vanartiga barn, beslöt
barnavårdsnämnden med ändring av sitt förra beslut att söka inträde för honom å sådant skyddshem.
§18.
Överläraren erhöll i uppdrag att mot särskild ersättning upprätta förteckning över de utom äktenskapet
födda barn, för vilka barnavårdsnämnden enligt lag av den 14 juni 1917 skall förordna
barnavårdsnämnden.
§19.
Barnavårdsnämnden uppdrog åt ordföranden och överläraren att till ett följande sammanträde inkomma
med förslag å personer, som vore lämpliga att förordna till barnavårdsmän.
§20.
Nämnden beslöt låta inköpa 15 ex. av den handbok för barnavårdsmän, som väntas ut utkomma inom
den närmaste tiden.
§21.
Till protokollet skulle antecknas, att lärarekåren till sin representant i skolstyrelsen för fyraårsperioden
1918-1921 valt folkskolläraren G.Landström och till dennes suppleant småskollärarinnan Lydia
Sundström.

§22.
Ordföranden meddelade, att vid föregående sammanträde tillsatta kommitterade för avgivande av
förslag med anledning av bestämmelserna i lag om utom äktenskapet födda barn beslutat föreslå, att
barnavårdsnämnden måtte tillsätta sex barnavårdsnämn, tre manliga o tre kvinnliga, samt att skäligt
arvode för deras arbete ävensom för det ökade arbete, som faller på sekr. i nämnden måtte utgå.
Nämnden uppsköt behandlingen av detta ärendet till ett följande sammanträde.
§23.
Sedan folkskolestyrelsens sekreterare enligt av styrelsen lämnat uppdrag den 24 sistlidne sept. har
tjänstgörande vice pastorn i Luleå domkyrkoförsamling komministern H.T.Berlin anmält, att Johan
Arvid Dahlström, son till arb. Karl Axel Dahlström, Helga Johanna Sundström, dotter till arb. Erik
Sundström, Lilly Gun Lidgren, dotter till arb. Anders Larsson Lidgren, och Ester Emilia Johansson,
dotter till arb. Frans Oskar Johansson, ej inställt sig till skolgång samt anhållit, att i folkskolestadgans §
51 omförmälda åtgärder snarast måtte vidtagas, hade komminister Berlin i skrivelse den 4 innevarande
januari meddelat, att K.A.Dahlström och F.O.Johansson lovat sända sina barn i skolan, att A.Larsson
Lidgren förklarat intet hinder möta, att hans dotter på samhällets bekostnad bereddes möjlighet till
skolgång, och att Erik Sundström vägrat infinna sig för mottagande av varning.
Med anledning av komminister Berlins skrivelse och då de omförmälda barnen Lilly Lidgren och Helga
Sundström ej senare infunnit sig till skolgång, beslöt folkskolestyrelsen söka anskaffa lämpliga hem
under vårterminen för Lilly Lidgren samt att hos Kon. Bef.:de i Norrbottens län anhålla om
handräckning för skiljande av flickan Helga Johanna Sundström från hemmet för att kunna bereda henne
möjlighet till skolgång.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg.
Justerat:
Herm.Hultström
O.Olsson”

/P.Edv.Lindmark.

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 januari 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson ävensom herr Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 27 december 1917 med följande ändring av § 8
av protokollet angående elektricitetsverkets rätt att utöva installationsverksamhet hos enskilda, att
elektricitetsverket icke i egentlig mening skall konkurrera med de antagna entreprenörerna, utan skall
verket, först sedan det visat sig att dessa icke anse sig inom rimlig tid kunna utföra rekvirerad
installation, åtaga sig arbetet i fråga till utförande; och skall elektricitetsverket härvid debitera sådana
priser att verket tillföres vanlig skälig handelsvinst.
§2.
Sedan jordägaren A.R.Bruce och trädgårdsmästaren F.O.Blomqvist i skrivelse till drätselkammaren med
framhållande att Statens Järnvägar förklarat sig villiga att framdraga elektrisk ledning till
banvaktsstugan n:r 193-194 Kallkällan mot villkor att de, för erhållande av belysning, skulle vardera
bidraga med tredjedelen av kostnaden för anläggningen, anhållit, att drätselkammaren ville i likhet med
vad skett överallt eljest inom staden utan kostnad för dem träffa avtal med Järnvägen om gemensam
framdragning av ledning till resp. bostäder.
I skrivelse till drätselkammaren hade därefter Distriktsförvaltningen på av drätselkammaren gjord
förfrågan meddelat, att Statens Järnvägar äro villiga att bidraga med 300 kronor för framdragning av

elektrisk servisledning till banvaktsstugan vid Kallkällan under förutsättning att så stor del av ledningen,
som motsvarar angivna bidrag förblir Statens Järnvägars egendom.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville
anvisa 600 kronor för utförande av ifrågavarande belysningsanläggning.
§3.
En från leg. Apotekaren Th.Rydén i skrivelse till drätselkammaren gjord framställning att få övertaga
av läroverksadjunkten Th.Nilsson förhyrd lägenhet i det nya bostadshuset, remitterades till
arbetsutskottet för byggnaden i fråga.
§4.
Sedan byggnadskontoret inkommit med förslag till kontrakt mellan Luleå stads drätselkammare och
Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag ang. bolagets övertagande av staden åliggande gårds-, gatuoch vägrenhållning m.m., beslutade nämnden att för sin del godkänna detsamma, sedan det erhållit den
avfattning, som de av nämnden nu beslutade ändringar, tillägg och uteslutningar föranleder, nämligen
’Kontrakt’………………………Bil. 1/1918.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att förebringa utredning på vad grund
Statens Järnvägar kunna anses skyldiga att verkställa renhållning av Prästgatan mellan Storgatan och
landsvägsbanken i Lotsgatans förlängning.
§5.
Byggnadskontoret hade till drätselkammarens godkännande avlämnat förslag till kontrakt mellan Luleå
stads drätselkammare och John E.Ruth ang. åtagande för Ruth att utföra stadens s.k. vintervägunderhåll
å landsvägen och vägen till sopplatsen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna förslagskontraktet med den ändring att §
6 skall utgå ur kontraktet; och skulle kontraktsförslaget införas som bilaga 2/1918 till detta protokoll.
§6.
Sedan brandchefen i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren, sedan konsul Ernst
Sällström anmält sig som spekulant å inköp av stadens ångspruta, ville besluta att till honom försälja
ångsprutan med i skrivelsen uppräknade tillbehör till ett pris av 7000 kronor och att i ångsprutans ställe
inköpa en motorspruta med en effektivitet av 1000 minutliter, beslutade nämnden att uppskjuta ärendet
till dess fullständig utredning i saken inkommer.
§7.
Sedan hamndirektionen med anledning av att stadsfullmäktige återremitterat dess i skrivelse den 23
september 1916 gjorda framställning om anvisande av 150 000 kronor för utförande av en kaj i trä
mellan hamnpiren och sydöstra båthamnen i förnyad framställning hos fullmäktige med avvisande av
det från drätselkammaren framkomna förslaget att utföra nämnda kajbyggnad i betong alt. För 24 eller
18 fots vatten förklarat sig vilja på det livligaste förorda det förut av direktionen inlämnade förslaget om
utförande av kajbyggnaden i fråga av trä kompletterat med ett av hamnmästaren nu uppgjort förslag till
vågbrytare och utvidgning av den sydöstra båthamnen, hade drätselkammaren, sedan stadsfullmäktige
till kammaren remitterat nu av hamndirektionen avlämnade förändrade förslag i saken, hos
hamndirektionen bl.a. anhållit, att, då kammaren icke ansåg sig kunna avgiva det av stadsfullmäktige av
drätselkammaren begärda yttrande i ärendet i det skick, det f.n. befinner sig, hamndirektionen ville låta
kammaren få del av den plan för utvidgning av kajerna vid södra kajen, som direktionen i nu gjorda
framställning hos stadsfullmäktige antyder dels ock på vilka skäl, hamndirektionen kan hävda att för
anordnandet av djupkajer öster om hamnpiren tillräcklig hamnplan för att mottaga massgods från större
fartyg komme att saknas, sedan södra Strandgatan iordningsställts och kvarteren Harren och Gersen
tagits i anspråk för byggnadsändamål, då stadsfullmäktige den 26 mars, § 11, beslutat att ändra
stadsplanen därhän att bl.a. dessa kvarter skola användas för upplag.
Drätselkammaren hade tillika hemställt om icke den kajbyggnad, som angiven i hamnmästarens förslag
den 5 juli 1916 borde fortsättas med en stenskoning rätt fram mot Luleå Ångsåg för vinnande av bättre
plan för spåranordningar m.m.

Med anledning härav hade hamndirektionen med skrivelse till drätselkammaren inkommit med av
kammaren begärd plan över förslag till södra kajernas slutgiltiga ordnande jämte motivering, varför
djupkajerna icke bör läggas öster, utan väster om nuvarande stenkaj. Hamndirektionen hade vidare
beträffande drätselkammarens hemställan, huruvida icke den planerade kajen öster om hamnpiren borde
fortsättas österut med en stenmur, förklarat sig ha så mycket mindre mot en sådan utvidgning i ty att den
ingår som ett led i hamndirektionens förslag till det slutliga ordnandet av kaj- och
trafikeringsförhållandena å södra sidan. Förslag hade vidare upprättats i tvenne alternativ till denna
utvidgning.
Hamndirektionen hade till sist hemställt att, då nödvändigheten av skyddade kajer för mindre fartyg är
påtaglig och att således inga meningsskiljaktigheter bör råda beträffande behovet av en vågbrytare,
vilken, sedan hamndirektionen i denna riktning ändrat sitt första förslag, är gemensam för alla förslagen,
drätselkammaren ville medverka till att västra delen av den av direktionen föreslagna vågbrytaren
snarast måtte komma till utförande, oberoende av vilketdera av förslagen, som stadsfullmäktige slutligen
eventuelt kommer att antaga.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av samtliga
handlingar i ärendet, hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa 80 000 kronor till utförande av den av
hamndirektionen föreslagna landfria vågbrytaren öster om hamnpiren med anhållan tillika att
handlingarne i ärendet måtte, sedan stadsfullmäktige fattat beslut i vågbrytarefrågan, få återgå till
drätselkammaren för fortsatt behandling av ärendet i övrigt.
§8.
Byggnadskontoret hade i infordrat yttrande över en av A.Forsell hos stadsfullmäktige gjord
framställning om elektrisk ström till vreten 457 å Mjölkudden för belysning av hans bostad och verkstad
samt ström till drivkraft av en 5 hästkrafters motor i verkstaden i skrivelse till drätselkammaren anfört
följande:
Ledningarne för belysningsström till herr Forsell och grannar skola i alla fall framdragas förbi
egendomen men behöva ej utföras mer än 3 till antalet, 2 koppar och en järn; och behöva
kopparledningarne ej vara grövrre än 10 kvmm. under det att ovan omskrivna motor där skall erhålla
ström, ytterligare en kopparledning måste framdragas och samtliga dessa kopparledningar vara 16
kvmm. vardera. Merkostnaden för ledningarne bliver i så fall c:a 1500:- kr.
Efter underhandling med herr Forsell föreslås drätselkammaren, att bifalla ansökan med villkor att herr
Forsell i betalning för sin motorström erlägger en avgift av 5 öre per kwt. utöver avgiften enligt den av
stadsfullmäktige den 15 juni 1916 antagna tariff II eller för de första 500 kwt. 25 öre per kwt., för de
förljande 4500 20 öre per kwt., för de följande 10 000 15 öre pr kwt. och för alla följande 10 öre per
kwt., varvid dock en minimiavgift erlägges om kronor 425:- per år motsvarande 2000 kwt. Herr Forsell
skulle dessutom hava att erlägga hyra för tidtariffmätare med kronor 10:- per år.
Herr Forsell skulle i så fall endast använda sin motor under lågbelastningstider varföre hela avgiften så
snart kraft kan erhållas från Råneå kan sägas inflyta utan kostnad för verket och således kan fördelas
sålunda:
Ränta 5 % och amortering 10 % = 15 % på 1500 =
Kr. 225:Inkomst för verket = 10 öre per kwt.
Kr. 200:Summa kronor
425:Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställandet av remitterade handlingar
hemställa att stadsfullmäktige ville lämna bifall till byggnadskontorets förslag med det tillägg att ett 5årigt kontrakt måste upprättas med sökanden.
§9.
Sedan byggnadskontoret, som erhållit drätselkammarens uppdrag att inkomma med yttrande över
polisöverkonstapeln A.Strands muntligen gjorda framställning, att få det honom förhyrda området å
Pontusudden ökat för vedupplag m.m., å den kontraktet vidliggande med röd färg inritat de områden,
sökanden önskade få sig ytterligare upplåtna, tillstyrkte kontoret i skrivelse till drätselkammaren, att
kammaren ville till Strand uthyra ifrågavarande områden; dock med det villkor att det nordligaste
området icke får användas under tiden 15 juni – 15 augusti.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till byggnadskontorets förslag med
föreskrift tillika, att en hyra för förenämnda nyupplåtna områden skall utgå med 150 kronor.
§10.
En skrivelse från Statens Industrikommissions byggnadsbyrå med meddelande, att byrån hos
kommissionens arbetsutskott anhållit att det Luleå stad beviljade statsbidraget, 43 000 kronor, måtte till
drätselkammaren utanordnas, föredrogs och lades till handlingarne.
§11.
Statens Industrikommissions Byggnadsbyrå hade i cirkulärskrivelse av den 2 november 1917 meddelat
drätselkammaren, att i de fall, då vid ansökning för uppförande av bostadslägenheter – i enlighet med
Kungl. Kungörelsen den 13 mars 1917 – de uppgivna kostnaderna för planerade byggnadsföretag helt
eller delvis endast varit beräknade, till byggnadsbyrån skall, sedan ifrågavarande byggnadsföretag
slutförts, insändas en av kommunal myndighet eller på annat sätt bestyrkt uppgift å de verkliga
byggnadskostnaderna.
Vid föredragning av skrivelsen beslutade drätselkammaren att remittera densamma till
byggnadskontoret för inkommande i sinom tid med av byggnadsbyrån ovannämnda begärda uppgift.
§12.
I cirkulärskrivelse av den 26 maj 1917 hade Statens Industrikommissions byggnadsbyrå meddelat, att
det åligger kommun, vilken i enlighet med Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 mars 1917 tilldelats
statsunderstöd för uppförande av bostadshus, att varje månad till Industrikommissionens byggnadsbyrå
insända rapport angående såväl byggnadsföretagets fortskridande och fullbordande som, där företaget
ej utföres av kommunen själv, jämväl ang. statsbidragets utbetalande; och skulle rapporten, som skall
avfattas enligt skrivelsen bifogade formulär, avgivas den sista i varje kalendermånad samt omgående
insändas till byggnadsbyrån.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att till byggnadskontoret överlämna skrivelsen jämte
tillhöriga formulär med uppdrag för kontoret att upprätta och till byggnadsbyrån insända förenämnda
rapporter.
§13.
Sedan extra lantmätaren Gunnar Frigell i förnyad skrivelse till drätselkammaren kompletterat sin förut
ingivna ansökan, att komma i åtanke till förrättningsman dels för att upprätta en registerkarta för Luleå
stad dels att vara registerförare för staden, med alternativt anbud å utförande av arbetet, beslutade
nämnden att remittera skrivelsen till ledamoten distriktslantmätaren G.H.Högström och byggnadschefen
för avgivande av yttrande och förslag i ärendet.
§14.
Sedan byggmästaren J.A.Lindqvist till drätselkammaren överlämnat ett av kaptenen C.Skarstedt
tillstyrkt anbud å leverans av räckstolpar för landsvägsbyggnaden Luleå-Svartöstaden, avgivet av
C.G.Sundvall i Hertsön, hade Luleå Ångsåg, sedan byggnadskontoret under hand bergärt, att Ångsågen
även ville inkomma med ett anbud å leverans av förenämnda räckstolpepartiet, inkommit med ett sådant,
ställt till kapten Skarstedt.
Vid föredragning av ärendet meddelade byggnadschefen att kapten Skarstedt, som förut tillstyrkt det av
Sundvall lämnade anbudet å 71 öre pr meter, nu muntligen tillstyrkt det av Luleå Ångsåg avgivna
anbudet å 55 öre pr meter såsom varande billigare än det av Sundvall avgivna anbudet.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande.
§15.
Byggnadschefen E.Kinnman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, som han från den 1
december 1915 och till den 1 maj 1917 uppehållit befattningen som föreståndare för stadens
elektricitetsverk och från den 1 november 1916 till den 1 maj 1917 varit förordnad till stadsbyggmästare,
erhålla ersättning för det övertidsarbete, som detta ökade arbete åsamkat honom eller rättare för de
förluster detta ökade arbete åsamkat honom, då han icke under denna tid kunnat disponera sin fritid och
även måst avstå från en del privata uppdrag, som han eljest kunnat åtaga sig.

Av en tablå, utvisande dels de anslag, som för ändamålet stå drätselkammaren till förfogande med
avdrag av vad, som utbetalts för extra hjälp till stadsingenjören under förenämnda tid och dels den
ersättning, på vilken han anser sig kunna göra anspråk, framgår att skillnaden utgör 2202 kronor,
stadsingenjören tillgodo.
Byggnadschefen förklarar till sist att, då han otvivelaktigt kan anses hava haft personlig nytta av de
ifrågavarande övertidsarbetena, han är tacksam att erhålla en ersättning av 2/3 av 2202 kronor eller 1468
kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att den beräkningsgrund, som
byggnadschefen använt vore svårkontrollerad, att bevilja honom en ersättning av 50 kronor i månaden
för vardera befattningen, som han på förordnande uppehållit, tillhopa 23 månader á 50 kronor eller 1150
kronor.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8 januari 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Hammar.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 28 december 1917.
§2.
Valdes grosshandlaren M.Lindqvist till vice ordförande för nämnden för innevarande år.
§3.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren under framhållande att staden vid inträffade
olycksfall i arbete alltid beviljat den skadade en ersättning av halv avlöning pr dag jämte fri läkarevård,
fri medicin och fria skjutsar till och från läkaren o.dl. förslagit att, då de skadade i regel omedelbart
behöva utfå ersättning för olycksfallet, drätselkammaren ville vidtaga åtgärder för en snabbar
utbetalning av resp. olycksfallsersättningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige, oavsett att den
nya olycksfallsförsäkringslagen trätt i kraft f.o.m. den 1 januari 1918, ville bemyndiga drätselkammaren
att tillsvidare utan stadsfullmäktiges hörande vid inträffande olycksfall i arbete utbetala ersättning till
skadad arbetare efter förut angivna grunder.
§4.
Till handlingarna lades inkommet utdrag av hamndirektionens protokoll för den 11/12 1917 ang.
fullmakt för hamnmästaren Karl Hj.Falkland att på direktionens vägnar uppbära och utkvittera hos Luleå
stads drätselkontor innestående hamnmedel.
§5.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till allvarligare bestraffning anmält vaktmästaren i Saluhallen,
fiskhandlaren R.Johnsson. Det hade nämligen visat sig, att han utlämnat ledigt försäljningsstånd till en
därvarande hyresgäst för upplag utan att hyra blivit erlagt. Vid kontorets besök för utredning om
möjligheterna att till Saluhallen förlägga soppkokningsanstalten, uppgav Johnsson först att ett för
ändamålet lämpligt hallstånd vore uthyrt, vilken uppgift dock, vid påpekande att så icke kunde vara
förhållandet, i det att kontrakt saknades beträffande hallståndet i fråga, ändrades därhän, att han, då

saluståndet i alla fall stod tomt, utlämnat detsamma till lagerlokal. Försäljningsståndet var i alla fall
stängt och kunde icke, förrän det påföljande natt utrymts, tagas i bruk.
Byggnadskontoret anmärkte vidare att städningen lämnade mycket övrigt att önska; så hade
byggnadskontoret vid flere tillfällen under hösten måst göra rent i källargångarna, då ruttnande avfall
hopats där i sådana massor, att de förpestade hela källarlokalen.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 28 december 1917, § 7, beslutat att delgiva vaktmästaren
Robert Johnsson denna byggnadskontorets anmälan för förklaring, hade nu denne inkommit med en
skrivelse, däri han medger att han försett saluståndet i fråga med lås och möjligen även uppgivit att detta
var uthyrt, men att han icke hade med saluståndens uthyrning att skaffa. Han uppgav vidare att det låsta
saluståndets innehåll bestod av tomma lådor och några papperbitar. Vad angår renhållningen i
källargångarne ville han icke bestrida, att den ej var som den borde. Till sin ursäkt anförde han, att
städningen heller icke kunde tillfredsställande skötas, så länge hyresgästerna vid rensning och skalning
av sina i källarne förvarade rotfrukter i källargångarne utkasta avfall, vilket tillsammans med det vatten,
som tidvis, blandat med vatten från avloppsledningen, intränger i källarvåningen och åstadkommer en
illaluktande stank.
Efter anteckning härav föredrogs en från stadskamreraren till drätselkammaren ingiven skrivelse, däri
han med åberopande av inträffade händelse, föreslår att en särskild föreståndare för Saluhallen måtte
tillsättas för åvägabringande av en bättre ordning med uthyrning av Saluhallens lägenheter och dess
renhållning samt att i samband härmed bilagt förslag till instruktion för föreståndaren måtte antagas.
Sedan av instruktionen för föreståndaren inhämtats att i dennes åligganden ingick även den nuvarande
vaktmästaren åliggande skyldigheter, beslutade nämnden
att en föreståndare skulle anställas f.o.m. den 15 innevarande januari med ett arvode av 600 kronor pr
år;
att den av stadskamreraren föreslagna instruktionen för föreståndaren skulle antagas med det tillägg att
i instruktionen intaget åliggande för föreståndaren ’att verkställa uthyrning av tillfälliga hallplatser’
skulle preciseras sålunda att, sedan överenskommelse träffats med hyresgäst om disposition av viss
hallplats för kortare tid än en månad, hyresgästen skalla av föreståndaren hänvisas till drätselkontoret
för att förskottsvis erlägga hyra enligt taxa; och skulle den avtalade hallplatsen av föreståndaren icke
ställas till hyresgästens förfogande förrän denne företer av drätselkontoret utfärdat kvitto, att hyran för
upplåtelsetiden är betald.
Nämnden beslutade vidare att tillsvidare till föreståndare antaga vaktmannen C.M.Rosén, som förklarat
sig villig att för det beslutade arvodet antaga ifrågavarande anställning, samt att i samband härmed från
samma tid uppsäga fiskhandlanden Robert Johnsson från hans anställning som vaktmästare i Saluhallen.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§6.
Föredrogs en från tillsyningsmannen vid hälsovårdsnämnden inkommet meddelande, att han vid
inspektion den 4 innevarande januari funnit källargångarne i Saluhallen osnygga, varför vaktmästaren
måtte tillhållas att ofördröjligen verkställa rengöring av desamma.
Sedan byggnadskontoret meddelat att kontoret samma dag, som förenämnda inspektion skedde, låtit
verkställa rengöring av källargångarne, lades ärendet till handlingarna.
§7.
Byggnadskontoet hade i skrivelse till drätselkammaren under erinran att härvarande frimurareloge, utan
kontrakt, för sina sammanträden använder fästvåningens entré- och damsalonger, diskrummet och ett
förvaringsrum i entresolvåningen därunder för ett pris av 25 kronor pr sammanträde jämte avgift för
lyse enligt mätare, föreslagit att, då värmekostnaden för lokalerna betydligt ökats, hyran måtte höjas till
30 kronor pr gång, som lokalerna användas för förenämnda ändamål, varjämte hyresgästen skall betala
lyse enligt mätare och själv ombestyra och bekosta städning efter sammanträdena. Vid föredragning av
ärendet beslutade ekonominämnden att godkänna detta förslag; och skulle kontrakt upprättas rörande
denna upplåtelse.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

Justeras
Carl Lindgren”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 januari 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander och Nordin äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Valde för år 1918 disponenten Gustaf Burström och lokomotifföraren Nils Falk att vara den förre
ordförande och den senare vice ordförande i Hamndirektionen.
§2.
Protokollet för den 11 december 1918 upplästes och justerades.
§3.
Stadsfullmäktiges protokoll angående vissa hamnens befattningshafvares uppflyttning i högre lönegrupp
äfvensom angående befattningen som reservbefälhafvare å ångfärjan uppförande å ordinarie stat
föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Stadsfullmäktiges protokoll med bemyndigande för Hamndirektionen att å därför lämplig plats i
närheten af Notviksverkstaden anlägga en båtbrygga föredrogs och lades till handlingarna.
§5.
Robert Sundling hade anhållit om ersättning med kr. 11:75 för läkarehjälp hvilken han måst anlita på
grund af olycksfall ådraget under arbete i Hamnens tjänst och fann Hamndirektionen skäl att bifall
framställningen.
§6.
Kaptenen vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen C.Skarstedt hade anhållit att under månaderna Januari
– Mars 1918 Hamndirektionen måtte utlåna 2 tippvagnar för jord och en stenbjörn afsedda att användas
vid en väganläggning Gransjö – Svartlå.
Under villkor att materialen återställdes i samma skick som de hade vid utlämnandet beslöt
Hamndirektionens tillmötesgå framställningen och uppdrogs åt Hamnmästaren att bestämma den
ersättning som af vederbörande skulle utgifvas för materialens begagnande.
§7.
Grosshandlaren Atle Burman hade anhållit om upplysning, huruvida han icke kunde påräkna kajplats i
tur och ordning med andra fartyg för de pråmar han under instundande seglation komme att använda för
transport af trävaror, som per järnväg skulle härifrån vidarebefordras.
Anledningen hvarföre denna upplysning begärdes vore den att han från hamnkontoret erhållit
upplysning att pråmar måste bortflyttas, därest lastångare, hvilka för lastning eller lossning måste
placeras vid hamnspåret, skulle anlända, hvilket han ansåge sakna stöd i hamnordningen.
Efter föredragning beslöt Hamndirektionen bordlägga ärendet med uppdrag åt Hamnmästaren att från
andra hamnar införskaffa upplysning, huru i dylika fall respektive orter brukade förfara.
§8.
Konungens Befallningshafvande hade öfverlämnat ett antal formulärblanketter från
K.Kommerskollegium afsedda att användas vid hamntaxeförslags uppgörande, och bordlades detta
ärendet.
§9.

Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen för yttrande remitterat en framställning från
Grosshandlaren H.Burman att få arrendera vattenrätten utanför hans fastighet n:r 495 här i staden beslöt
Hamndirektionen att i skrifvelse till Burman anhålla om upplysning dels huru stor del af ifrågavarande
vattenområde denna önskar disponera dels ock hvartill vattenområdet är afsett att användas.
§10.
L.A.Häggström m.fl. i hamnens arbeten mot timpenning anställda arbetare hade anhållit dels om höjning
i till dem utgående timpenning med 15 öre räknat från 1 november 1917 dels ock om ett dyrtidstillägg
för år 1917 å 200 kronor.
Hamnmästaren, som häröfver yttrat sig, hade framhållit att timpenningen för hamnens arbetare under
november höjts till 70 öre hvarigenom dessa åtnjöte 5 öre mera per timma än öfvriga vid stadens verk
anställda arbetare, hvarföre han icke ansåge med rättvisa förenligt att enbart hamnens arbetare komme
att tillerkännas ytterligare ökning. Då Hamndirektionen därjämte redan uttalat sig mot hvarje annan form
af dyrtidstillägg för timarbetare än höjning i timlön hade Hamnmästaren hemställt om afslag på
framställningen.
Med biträdande af de synpunkter Hamnmästaren framlagt och i öfvrigt på skäl som denne anfört beslöt
Hamndirektionen att afslå framställningen.
§11.
Af Hamnmästaren uppgjort förslag till taxa å afgifter för begagnande af färjinrättningen mellan Luleå
stad och Bergnäset beslöt Hamndirektionen, efter detsammas godkännande, öfverlämna till
Stadsfullmäktige för vidare åtgärders vidtagande.
§12.
Af Hamnmästaren uppgjord förteckning öfver hamnens brandförsäkrade egendom föredrogs och lades
till handlingarna.
§13.
Robertsviks ångsåg, Wiklund och Sjödin, hade anhållit att, då firman vore i oundgängligt behof af ökadt
utrymme för sitt timmer få på 5 år eller den längre tid som kunde medgifvas arrendera vattenområdet i
Skutviken från den s.k. karantänkajen till Mjölkudden under villkor att inseglingsrännan till Bergviken
hölles öppen samt att stränderna nedanför Bergviken hölles fria från timmer så att desamma vore
tillgängliga för båtar m.m. allt i enlighet med en företedd kartskiss.
Hamnmästaren, som häröfver yttrat sig hade på anförda skäl hemställt om bifall till framställningen
under villkor
att en 100 meter bred, rak ränna hålles fri och öppen genom området till bryggan vid Bergviken;
att utefter Skutvikens östra strand ett område af minst 100 meters bredd hålles fritt från timmer och
förtöjningar;
att timret hålles inom bommar, välförankrade medels sänkestöd;
att området uthyres på 5 år, räknadt från 1 jan. 1918,
att ett årligt arrende af 600 kronor erlägges.
Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen dock endast under de villkor,
som af Hamnmästaren föreslagits.
§14.
Föredrogs upprättadt sammandrag öfver Hamnkontorets i Luleå influtna och utestående medel år 1917
och lades detsamma, sedan beslut fattats att ett sammanlagt belopp af 1206 kronor 36 öre, för hvilkets
utfående vederbörande möjlighet saknades, skulle afskrifvas och att kronor 409:44 utgörande för åren
1911 och 1912 resterande mudderafgifter för ångaren Skärgården skulle indrifvas, till handlingarna.
§15.
Hamnspårskontorets sammandrag öfver dess räkenskaper för år 1917 föredrogs och lades till
handlingarna.

§16.
Hamnmästarens kassarapport för december månad 1917 föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§17.
Att uppgöra förslag till hamntaxa från och med ingången af år 1919 utsågos herr ordföranden,
Hamnmästaren och undertecknad sekreterare.
§18.
Beslöts att för tillverkning af en järnboj inköpa erforderlig järnplåt.
§19.
Ture Hagberg hade offererat 250 á 300 skogsfamnar prima barrved till ett pris af 40 kr. per famn, fritt
vid Bergnäsets färjläge men förklarade sig Hamndirektionen icke reflektera härå.
§20.
Hamnbokhållaren B.Fridström hade anhållit om skälig ersättning för det arbete han nedlagt vid
handhafvandet af 1917 års stora uppbörd, men förklarade sig Hamndirektionen icke kunna medgifva
Fridström någon särskild ersättning härför så vidt denne icke tillsatt tid härför utöfver fastställd arbetstid,
hvarom specifik uppgift i så fall, därest ansökningen fullföljdes, skulle ingifvas till Hamndirektionen.
§21.
Bestämdes att Hamndirektionens sammanträden tills vidare under året skulle hållas å Hamnkontorets
lokaler i gamla rådhuset klockan 7 e.m.
§22.
Beslöt Hamndirektionen att från och med år 1918 tillsvidare anställa
såsom arbetsförman
N.F.Åström,
såsom verkmästare
J.Eriksson,
såsom muddermästare
O.Åström,
såsom reservbefälhafvare å ’Trafik’
J.Landström,
och
såsom maskinist å ’Trafik’
A.Wikström.
§23.
Beslöts att då möjlighet uppstått att få disponera det af Tulluppsyningsmannen f.n. använda rummet i
Saluhallsbyggnaden ingå till Byggnadskontoret med begäran om uppgörande af ritningar för inredande
af ett kabinett därstädes.
Som ofvan
H.Glimstedt
Justeradt 19 15/2 18.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 8 januari 1918.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström och Hellsten.
§1.
Till nämndens ordförande under innevarande år valdes länsveterinären F.Rosengren.
§2.
Till nämndens v. ordförande under innevarande år valdes tjänstförrättande borgmästaren.
§3.

Protokollet för den 13 november 1917 föredrogs och justerades.
§4.
På därom gjord ansökan beviljades epidemisjuksköterskan Lilly Harlin avsked från den 1 februari 1918
och skulle befattningen kungöras till ansökan ledig före den 1 februari 1918 och med tillträde den 1
mars 1918.
§5.
En anmälan från K.V.Fägnell rörande en slaskhög å stadens mark invid tomt n:r 5 i kvarteret Enen
föranledde ej till någon åtgärd.
§6.
Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för december 1917 föredrogs och lades till handlingarna.
§7.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå’ se bil.A.
Efter föredragning härav beslutade nämnden vid vite av 100 kronor förbjuda fastighetens ägare, fru
Erica Burman, att använda ifrågavarande byggnad till förvaring av födoämnen, intilldess densamma
blivit försatt i fullgott skick och av nämnden godkänd.
§8.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
’Till hälsovårdsnämnden i Luleå’ se bil. B.
Efter fördragning härav beslutade nämnden anmoda fattigvårdsstyrelsen att vidtaga skyndsamma
åtgärder för rättelse av de anmärkta missförhållandena ävensom till nämnden inkomma med meddelande
om de åtgärder, som vidtagits.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 9 januari 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Wester och byggnadschefen.
§1.
Till nämndens ordförande under innevarande år valdes med slutna sedlar tjänstförrättande borgmästaren.
§2.
Protokollet för den 19 december 1917 föredrogs och justerades.
§3.
Hos byggnadsnämnden hade snickaren N.P.Boman anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär tomten ej vore
reglerad.
Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen.

Herrar Sandström och Forsgren anhöllo att få till protokollet antecknat, att de röstat för bifall till
framställningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18 januari 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Thurfjell, J.A.Nilsson och Högström.
Byggnadschefen, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 7 innevarande januari.
§2.
Sedan spekulant å Luleå stads ångspruta anmält sig hos brandchefen, hade denne i skrivelse till
drätselkammaren anhållit att kammaren ville upptaga frågan om försäljning av densamma ävensom
bestämmande av priset för dess försäljning; och föreslog brandchefen i anslutning härtill att
drätselkammaren ville besluta
att försälja ångsprutan med medar, 4 st. sugslangar, 2 st. strålrör med 4 st. munstycken, parstång med
svänglar jämte diverse andra tillbehör till ett pris av 7000 kronor i ett för allt;
att i ångsprutans ställe inköpa en motorspruta med en effektivitet av 1000 minutliter samt
att ångsprutan, om affären kommer till stånd, icke får avhämtas förrän den nya sprutan anlänt.
Kostnaden för inköp av en motorspruta skulle enligt bifogade av Ludvigsbergs Verkstads Aktiebolag
till brandchefen lämnade offert bliva
1 st. Ludvigsbergs Penta – Revolverspruta, typ R.S. 2A, i enlighet med översänt prospekt och med
stråleffekter samt kapacitet, som finnas angivna i prospektet, med i offerten
uppräknade tillbehör
Kr. 8850:1 st. extra sugslang med koppling
Kr. 425:4 st. medar med erforderligt smide för fastsättningar etc. samt med 10
cm. breda glidytor
Kr. 390:Härtill kommer
emballage
c:a
Kr. 221:25
järnvägsfrakt Stockholm – Luleå
c:a
Kr. 345:75
Summa kronor
10232:Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att under förutsättning, att ångsprutan kan försäljas till
ett pris av 7000 kronor, inköpa 1 st. Ludvigsbergs Penta – Revolverspruta, typ R.S. 2A. med tillbehör,
1 st. extra sugslang med koppling och 4 st. medar till ett pris av 9665 kronor, fritt levererad Stockholm.
Efter anteckning vidare att under rubrik 14 c i brandväsendets utgiftsstat för innevarande år ett belopp
av 1200 kronor finnes upptaget till nyanskaffning och underhåll av brandredskapen, beslutade nämnden
vidare att med anmälan om den vidtagna åtgärden hemställa, att stadsfullmäktige ville med godkännande
av densamma anvisa högst 3000 kronor för ifrågavarande ändamål; och skulle protokollet vad detta
ärende beträffas genast justeras.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels biskopen O.Bergqvists och domkapitlets i
Luleå underdåniga framställning ang. uppförande av ett biskops- domkapitelshus i Luleå dels

domkapitlets förfrågan, om staden må vara villig att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och
domkapitelshus.
I av drätselkammaren infordrat yttrande föreslår byggnadskontoret att biskops- och
domkapitelsbyggnaden lämpligen bör förläggas till tomten n:r 2 i kvarteret Trasten, sedan från
densamma tagits en mot tomten n:r 8 i samma kvarter gränsande remsa, varigenom den tomtplats, staden
skulle ställa till vederbörandes förfogande för ändamålet, skulle utgöra 1353,41 kvm. av tomten n:r 2 i
förenämnda kvarter.
Av yttrande framgår vidare att domkapitlet för sin del vill förorda den av byggnadskontoret föreslagna
tomten, som ur flera synpunkter har ett för ändamålet synnerligen lämpligt läge, i det att byggnaden kan
placeras så, att lokalerna bliva belägna mot väster och således ljusa, och denna tillika ligger i närheten
av länsstyrelsen, med vilken domkapitlet har mycket arbete gemensamt.
Som staden, därest byggnaden kommer till stånd, dels får en del lägenheter disponibla och dels under
det byggnadsarbetet pågår får sysselsättning för en del arbetare tillstyrka byggnadskontoret att tomten
måtte upplåtas fritt i befintligt skick.
Sedan antecknats att byggnadskontoret av skäl, att tomtens läge ur affärssynpunkt är mindre fördelaktigt,
värderat densamma till c:a 4600 kronor eller zonvärdet, beslutade nämnden att med remisshandlingarnas
återställande till stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville på av byggnadskontoret förebragta skäl
och den rådande bostadsbristen kostnadsfritt upplåta 1353,41 kvm. av tomten n:r 2 i kvarteret Trasten
till tomtplats för ett biskops- och domkapitelhus i Luleå.
Mot detta beslut reserverade sig herr Thurfjell, som ansåg att stadens ekonomi vore sådan, att staden
icke utan vederlag borde avhända sig den obetydliga mark, som numera befinner sig i stadens ägo inom
stadsplanen, särskilt som den obetydliga köpeskillingen av 4600 kronor i detta fall icke kan inverka på
myndigheternas beslut i ärendet.
Nämnden beslutade vidare att protokollet skulle i denna del omedelbart justeras.
§4.
Avlägsnade sig herr Högström med nämndens tillstånd från sammanträdet.
§5.
Entreprenören vid det kommunala bostadsbygget byggmästaren Carl A.Flemström hade i skrivelse till
drätselkammaren anhållit, att kammaren ville till behandling återupptaga hans den 26 nästlidne
september till drätselkammarens arbetsutskott ingivna skrivelse, i vilken han framhållit att, då byggnadsoch inredningsarbetena i det kommunala bostadshuset krävt särskilda anordningar och medfört större
kostnader därigenom att de på grund av stommens försenade utförande, måst framflyttas till en mindre
lämplig årstid, ersättning måtte beviljas honom för nödig eldning i rummen och för värmning av
materialier under inredningsarbetet, fritt lyse under detsamma, ersättning för de provisoriska dörrar och
fönster, som måst insättas under putsningsarbetet sam ersättning för den förhöjning av timpenningen
med 15 öre för murare och 5 öre för byggnadssnickare, som dessa betingat sig efter den 25 nästlidne
september. Som han på denna framställning endast erhållit muntligt meddelande, att arbetsutskottet
hänskjutit ärendet till drätselkammaren och att kammaren önskade en slutlig uppgörelse på en gång, had
han, då han i sin förenämnda skrivelse alternativt förutsatt arbetets uppskjutande till våren 1918, vid
vilken årstid de extra tilläggen kunde bortfalla, möjligen med undantag för timpenningens höjande,
antagit att drätselkammarens beslut innebar, att kammaren funnit hans framställningar berättigade och
önskade arbetets fortsättande trots fördyrningarna. Sedan han emellertid från byggnadschefen erhållit
besked att denne icke ansåg sig kunna attestera räkningarna för till uppvärmningen använd koks annat
än till en viss kvantitet, hade han förskaffat sig utdrag av drätselkammarens beslut i ärendet, varav
framgår att kammarens beslut icke innebär något avgörande alls av hans framställning utan – med
undantag av den elektriska kraften till brukskvarnens drift – undanskjuter hela saken till den slutliga
uppförelsen.
Med anledning härav och, då under tiden timpenningen för arbetarne ytterligare stigit för
byggnadssnickare till c:a 80 öre mot 60 öre och för murar till 1 krona mot 80 öre i juli 1917, hade han
anhållit att drätselkammaren vill återupptaga hans förut gjorda framställning till avgörande, då det icke
kan begäras att han skall fortsätta arbetet i fullständig ovisshet om drätselkammarens ställning till
ersättningsfrågan samt att kammaren därvid ville taga i betraktande även den ytterligare förhöjningen
av timpenningen.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera skrivelsen till byggnadskontoret för
skyndsamt yttrande.
§6.
Föredrogs och bordlades av skiljomännen i tvist mellan Luleå stads drätselkammare, å ena, och
elektriska aktiebolaget Fram, å andra sidan, i fråga om en av bolaget utfärdad räkning å 4767 kronor 39
öre för utförande av diverse arbeten i stadshuset avkunnad skiljedom.
§7.
Med meddelande, att Kungl. Maj:t den 14 september 1917 anvisat ett anslag av 39400 kronor till
anläggning av de inom Luleå stads icke planlagda område belägna delarne av väg från Luleå stad till
Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden enligt av distriktsingenjören C.Skarstedt uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts, vilket arbete Luleå stad blivit ålagd genom Konungens
Befallningshavandes i länet kraftvunna utslag den 24 oktober 1916, hade Kungl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen i till stadsfullmäktige ställd skrivelse översänt den gillade arbetsplanen,
bestående av betänkande med kostnadsförslag och ett häfte ritningar ävensom kontrakt i 2 ex. om
arbetets utförande jämte räkenskapsanvisning med anmodan att till Kungl. Styrelsen insända följande
handlingar
1.De här bifogade kontrakten om arbetets utförande, sedan desamma blivit försedda med vederbörandes
av två vittnen styrkta namnunderskrifter;
2. Protokoll, utvisande vilka personer, som blivit utsedda att, i egenskap av särskild arbetsdirektion,
avgiva kontrakt om arbetets utförande, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i övrigt
erforderliga åtgärder;
3. Originalarbetsplanen i sin helhet ävensom bestyrkt avskrift i två exemplar av det enligt Kungl.
Styrelsens påskrift till arbetsplanen hörande kostnadsförslag med betänkande och bestyrkt kopia å
kalkerväv av de för nu ifrågavarande företag fastställda ritningarna;
4. Förslag till arbetsledare, som, på grund av vitsordad kompetens, må kunna av Kungl. Styrelsen
godkännas;
5. Förslag till terminer för statsbidragets lyftande, därest till arbetsledare föreslås distriktstjänsteman,
därvid dock bör iakttags att minst 1/5-del av anslaget skall innestå till dess företaget blivit fullbordat och
av Kungl. Styrelsen godkänt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande till stadsfullmäktige av de under
hand erhållna handlingarna i ärendet göra hemställan
att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att, i egenskap av arbetsdirektion, avgiva och
underteckna kontrakt om arbetets utförande, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i övrigt
erforderliga åtgärder;
att fullmäktige ville hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen anhålla att, då vägarbetet i fråga är
så gott som fullbordat, 4/5 av statsbidraget måtte få lyftas.
Nämnden får vidare erinra därom att stadsfullmäktige vid sammanträde den 4 november 1914, § 15,
beslutat att mottaga distriktsingenjören kapten C.Skarstedts erbjudande att vara kontrollant och
arbetsledare vid ifrågavarande vägbyggnad och att som hans biträde för den dagliga tillsynen under den
tid arbetet varar anställt schaktmästaren J.A.Lindqvist.
Nämnden beslutade till sist hemställa att stadsfullmäktige ville uppdraga till drätselkammaren att till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen insända de av Kungl. Styrelsen i förenämnda skrivelse
begärda handlingar.
Protokollet förklarades vad detta ärende angår omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 21 januari 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sundberg,
Thurfjell och J.A.Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 2 innevarande januari.
§2.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från rektorn Albert Falk i skrivelse till
fullmäktige gjord hemställan att till rektorn vid högre allmänna läroverket i Luleå måtte tillsvidare f.o.m.
år 1917 utbetalas en hyresersättning av 1650 kronor, beslutade drätselkammaren vid föredragning av
ärendet att remittera detsamma till stadskamreraren för utredning rörande stadens skyldighet att hålla
rektor med fri bostad eller motsvarande hyresersättning.
§3.
Föredrogs från magistraten inkommet bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 20
december 1917, § 26, ang. dyrtids- och familjetillägg åt stadens befattningshavare och familjeunderstöd
åt vissa arbetare för år 1918.
I samband härmed hade stadskamreraren inkommit med dels av drätselkontoret upprättade listor över
det belopp, som skulle tillkomma resp. befattningshavare i dyrtidstillägg och familjetillägg samt en
förteckning över de arbetare, som med en beräkning av 8 timmars arbetstid, varit sysselsatta i stadens
arbeten minst 6 månader under år 1917, dels ock med en skrivelse, däri stadskamreraren begär
instruktion, huru vissa dyrtidstillägg skola beräknas och i vad mån stadsträdgårdsmästaren samt
vaktmästaren vid Saluhallen, R.Johnsson, som erhållit avsked f.o.m. 15/1 1918, och den från samma tid
nyanställde föreståndaren vid Saluhallen C.M.Rosén skola erhålla dyrtidstillägg.
Vid genomgående av de inlämnade listorna och förteckningen över arbetarne beslutade kammaren
att dyrtidstillägg även skall utgå på befattningshavaren beviljat personligt lönetillägg och ortstillägg
samt å beviljad ersättning för undermålig bostad;
att godkänna en beräkningsgrund av 8 timmars arbetsdag vid utbetalande av familjeunderstödet till
arbetarne.
Kammaren beslutade vidare att stadsträdgårdsmästaren skulle erhålla dyrtidstillägg med 33 % å
avlöningen för 1918, men ej familjetillägg.
§4.
Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten erhållet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för
den 20 december 1917, § 33, ang. kommunala val bl.a. till drätselkammaren.
§5.
Drätselkammarens förre ordförande, bankdirektören A.Ljungberg hade med skrivelse översänt av
honom i förvaring innehavda handlingar, nämligen
1/ En garantiförsäkring å 5000 kronor för stadskamreraren K.H.Santesson, utfärdad av
Försäkringsaktiebolaget Hansa i Stockholm;
2/ En borgensförbindelse intill 3000 kronor för stadskassören J.O.Dahl, utfärdad av herrar E.Hallberg
och K.Hj.Falkland;
3/ En borgensförbindelse intill 2000 kronor för herr Ad.Glaas, utfärdad av herr Otto Linder och A.bol.
R.Naesvall; och anhöll direktör Ljungberg i skrivelsen om drätselkammarens erkännande av
återbekommandet av förenämnda handlingar.
Vid föredragning av ärendet beslutade kammaren att de två förstnämnda handlingarna skulle överlämnas
till drätselkammarens ordförande för förvaring och att den sistnämnda handlingen, en
borgensförbindelse för avlidne stadsbokhållaren Ad.Glaas skulle makuleras och tillställas
borgensmännen.
Som ovan

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

”Protokoll vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 23 jan. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, G.Nyberg, K.H.Hultström,
D.Andersson, B.A.Hellsten och O.Olsson samt undertecknad sekr.
§1.
Till justeringsmän av dagens protokoll valdes hrr O.Åhrström och B.A.Hellsten.
§2.
Småskollärarinnan Hanna Höglanders ansökan om tjänstledighet på grund av sjukdom under en månad
fr.o.m. den 15 innevarande jan. blev av folkskolestyrelsen bifallen, varjämte styrelsen till vikarie å
nämnda lärarinnetjänst förordnade ex. småskollärarinnan Ellen Sundgren från Luleå.
§3.
Folkskolestyrelsen bestämde, att vid tjänstledighet för skötande av egna angelägenheter, i de fall då
ledigheten räcker minst en månad, vikariens arvode skall utgå med samma belopp som för sjukvikarie
eller med 175 kr. för manlig vikarie i folkskolan, 162,50 kr. för kvinnlig vikarie i folkskolan och 100 kr
för vikarie i småskolan, allt för läsmånads vikariat. Dessa arvoden skulle avdragas från den ord. lärarens
lön och utbetalas genom skolkassan.
Därjämte beslöt styrelsen, att de dyrtidstillägg, som ev. komma att av staden beviljas, skola fördelas
mellan den ord. läraren och vikarien för lästid.
§4.
Småskollärarinnan Maria Högströms anhållan om tjänstledighet för enskilda angelägenheters vårdande
fr.o.m. den 15 innevarande januari t.o.m. den 28 nästkommande febr. blev av folkskolestyrelsen bifallen;
och beslöt styrelsen till vikarie å nämnda tjänst förordna ex. småskollärarinnan Hanna Granström från
Luleå. Vikariens arvode skulle utgå på sätt och med belopp, som omförmäles i 32 §.
§5.
Folkskollärarinnan Dagmar Eurén beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom fr.o.m. den 21
innevarande jan. t.o.m. vårterminens slut: och beslöt folkskolestyrelsen till vikarie å nämnda tjänst
förordna ex. folkskollärarinnan Maria Åkerström.
§6.
Distriktslantmätare G.H.Högström hade i egenskap av målsman för sin hustru folkskollärarinnan Gurly
Högström i skrivelse den 10 innevarande jan. anhållit, att styrelsen ofördröjligen och senast före den 25
i samma månad vidtar sådan åtgärd, som möjliggör utbekommande för hans hustru av de 300 kr i
dyrtidstillägg, som jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 25 okt. 1917, jämfört med fullmäktiges beslut
den 21 dec. 1916, lagligen bort tillkomma henne.
Folkskolestyrelsen, som vidhöll sitt den 5 innevarande jan. fattade beslut i ärendet, lämnade i uppdrag
åt ordföranden och sekreteraren att i särskild skrivelse till hr Högström lämna meddelande om nämnda
beslut samt de motiv, som varit bestämmande vid beslutets fattande.
Se bilagan!
§7.
Överläraren meddelade, att han i egenskap av barnavårdsnämndens sekreterare mottagit anmälan, att
Berta Nordlund, boende Repslagaregatan 9 här i staden, i april månad väntade ett barn.

Barnavårdsnämnden beslöt i enlighet med bestämmelserna i Lag ang. utom äktenskapet födda barn till
barnavårdsman förordna stadsmissionär L.Lindström.
§8.
Från ekonominämnden anmäldes, att i § 7 i protokollet den 7 sistl. dec. omförmälda reparationsarbeten
i Västra skolhuset blivit utfärda för en kostnad av 398,50 kr.
§9.
På därom framställd begäran beviljades, gossen Karl Johan Renlund avgång från skolan enligt
bestämmelserna i folkskolestadgans § 48, mom.1.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt på därom framställd begäran upplåta lokal i Västra skolhuset för årets
konfirmationsundervisning mot den ersättning, som framdeles komme att bestämmas.
§11.
Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag från Stadsfullmäktiges sammanträde den 20 sistl.
dec.
§12.
På därom framställd begäran beslöt styrelsen upplåta lokal i skolhuset i Mjölkudden för ett
nykterhetsföredrag av Redaktör G.Hammarlund.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justerat:
Oskar Åhrström
B.A.Hellsten”

/P.Edv.Lindmark

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 24 januari
1918.
§1.
Antecknades, att stadsf. till ledamöter i lönenämnden för år 1918 utsett herrar Nils Falk, B.Gustafsson,
U.Ullman, C.Viklund och Oskar Olsson samt till suppleanter herrar W.Askeroth och G.Wetter.
§2.
Företogs val av ordförande för år 1918, vartill utsågs herr Nils Falk.
§3.
Sedan stadsf. vid sammanträde den 29 mars 1917 beslutat meddela lönenämnden uppdrag att efter
utredning inkomma med normerande bestämmelser med avseende å tjänstledighet och semester samt
rätt att under ledighet och sjukdom åtnjuta lön etc. beträffande de under drätselkammaren lydande
tjänstemän samt lönenämnden den 26 maj 1917 uppdragit åt herrar Santesson, Åhrström och Falk att
härom upprätta och till lönenämnden inkomma med förslag, beslutade nu lönenämnden att uppdraga
ifrågavarande ärendes behandling åt en kommitté, bestående av herrar Falk, Wetter och Viklund.
§4.
I skrivelse till stadsf. den 15 november 1917 hade f. skogvaktaren C.F.Johansson hemställt, att enär den
till honom från staden utgående pensionen 700 kronor vore alldeles otilräcklig för hans uppehälle,
stadsfullmäktige måtte höja beloppet till 1200 kr per år.
Tillika hade sökanden anfört:

Den 17 december 1914 hade stadsf. beviljat sökanden och hans hustru avsked med pension från deras
befattningar som resp. vaktmästare och hushållerska vid epidemisjukhuset. Pensionerna hade därvid
bestämts att utgå för vaktmästaretjänsten med 200 kronor och för hushållersketjänsten med 500 kr.
Härtill komme sökandens pension som skogvaktare med 500 kr, vadan sökanden och hans hustru
tillhopa årligen åtnjutit 1200 kr. årligen i pension. Efter det sökandens hustru avlidit den 18 sept. 1916,
hade sökanden allenast uppburit den på honom belöpande delen av pensionen eller 700 kronor.
Vid ansökningen hade fogats tjänsteförteckning för sökanden, utvisande, bl.a. att han i egenskap av
skogvaktare och syssloman vid epidemisjukhuset åtnjutit 1500 kr. jämte bostad, ved, lyse, kost och tvätt.
Det antecknades, att uppgiften om fri kost och tvätt hänförde sig till sökandens befattning som
föreståndare vid fattiggården samt att förmånerna av bostad, ved och lyse lågt kunde uppskattas till 250
kr per år, vadan sökandens förmåner vid avgången från befattningen som skogvaktare och syssloman
vid epidemisjukhuset kunde beräknas till 1750 kr.
Efter antecknande ytterligare, att drätselkammaren vid behandling sistlidet år av ärende ang. pension åt
stadsdrängen f.o.m. 1918 föreslagit i pension 70 % å den kontanta lönen jämte av stadsdrängen åtnjuten
fri bostad beslutade lönenämnden hos stadsf. hemställa, att sökanden fr.o.m. år 1918 måtte erhålla den
till honom utgående pensionen höjd till 1200 kr.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeradt:
Å lönenämndens vägnar:
Nils Falk”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren och Wikén, fruarna Sundström och Bohlin,
fröken Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 28 december 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för februari föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under januari, slutande å kr. 624:25.
§5.
På därom gjord framställning beviljades fru Lina Ljungholm förhöjning i fosterbarnsarvodet för Gösta
Daniel Ljungholm från 150 kronor till 180 kronor per år f.o.m. den 1 januari 1918.
§6.
På därom gjord framställning beviljades jordägaren Karl Vilh. Henriksson, Mjölkudden, en ersättning
av 15 kronor per månad f.o.m. den 1 februari 1918 för vård och underhåll av Hildur Emerentia
Henrikssons flickebarn Märta Dagmar Ingegärd, född den 25 april 1913.
Åt tillsyningsmannen uppdrogs att verkställa undersökning rörande moderns hemortsrätt.

§7.
På därom gjord framställning beviljades Oskar Nyberg, Mjölkudden, ett par skor åt fostersonen Axel
Hjalmar Löfgren.
§8.
Beslöt styrelsen, att diakonissan och kokerskan vid fattiggården skulle för innevarande år åtnjuta
dyrtidstillägg i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1917 med 33 % å kontanta lönen,
resp. kr. 600:- och kr. 350:-.
§9.
Beslöt styrelsen tillerkänna tillsyningsmannen N.Boman ett arvode av 100 kronor för uppehållande
jämte egen tjänst av vaktmästaresysslan vid fattiggården under tiden 23/11 1917 – 31/1 1918.
§10.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelser för sanatorievård åt Karl Hugo Sundström, Hulda Sofia
Henriksson, Olga Matilda Viktoria Blomberg och Gunnar Alfred Sundqvist.
§11.
Beslöts att genom annons i ortens tidningar anskaffa fosterhem åt Signe Linds barn.
§12.
Beslöt styrelsen bevilja fröken Frida Degerman, Höglandsnäs, Piteå, ett arvode av kr. 17:50 per månad
för vård och underhåll av flickebarnet Dagmar Gunborg Elisabeth Johansson.
§13.
Beslöt styrelsen bevilja slaktaren Albert Johansson, Piteå, förhöjning i fosterbarnsarvodet för
gossebarnet Alf Ragnar Johansson från 15 till 20 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918.
§14.
Beslöt styrelsen bevilja 15 kronor till ett par skor år Hulda Granboms son Harry, varemot hennes
begäran, att styrelsen ville utackordera sonen Bror Sigurd, avslogs.
§15.
Diakonissans rapport för december månad 1917 föredrogs och lades till handlingarna.
§16.
Drätselkammaren hade till styrelsen för yttrande remitterat en ansökan från brandmästaren O.P.Stråhle
att få komma i åtnjutande av familjetillägg för ett fosterhem, för vilket han av styrelsen uppbär en
ersättning av 10 kronor per månad.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen att med vitsordande av de av Stråhle lämnade uppgifterna
beträffande fosterbarnslegans storlek förklara sig i övrigt sakna anledning att yttra sig i ärendet.
§17.
Till handlingarna lade en redogörelse för slumverksamheten i Luleå under år 1917.
§18.
Hälsovårdsnämnden hade med anledning av de anmärkningar, som gjorts vid inspektion av
renhållningen inom fastigheten n:r 2 i kvarteret Gladan, anmodat styrelsen att vidtaga skyndsamma
åtgärder för rättelse av de anmärkta missförhållandena ävensom till nämnden inkomna med meddelande
om de åtgärder, som vidtagits.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen meddela hälsovårdsnämnden, att Luleå
renhållningsaktiebolag, som åtagit sig renhållningen inom fastigheten, tillhållits att fullgöra detta sitt
åliggande, ävensom att enligt meddelande från bolagets förman Asplund de anmärkta missförhållandena
numera avhjälpts.

§19.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Herman Johansson och Bror
Tore Torbjörn Nilsson samt förklaringar i fattigvårdsmål rörande Nelly Maria Karlsson, Nils Leonard
Andersson och Gerda Emelia Pettersson.
§20.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Signe Linnea Granqvist, Märta Helena Eriksson och Nancy Ingeborg Sundström.
§21.
Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 20 december 1917, § 26, angående dyrtids- och
familjetillägg till stadens befattningshavare.
§22.
På därom av fru Anna Berggren, Gammelstad, gjord framställning beslutade styrelsen betala följande
priser för till fattiggården levererad mjölk, nämligen
för oskummad mjölk
35,5 öre per liter
för skummad mjölk
21,5 öre per liter
för filmjölk
36 öre per liter.
§23.
Sedan gårdsägaren Johan Öhman den 1 december 1917 intagits till vård å fattiggården, beslutade nu
styrelsen, att priset för hans inackordering skulle bestämmas till 50 kronor per månad.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
Elin Bohlin
Axel Nilsson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 31 januari 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell,
Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar
Lindgren, Hansson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Lindqvist, Hedman, J. A.
Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin, Groth och Hultström samt stadskamreraren, varemot som
frånvarande antecknades herrar Hage och Svensén, av vilka den förre ej kunnat med kallelse anträffas
och den senare hade anmält sig av tjänstegöromål förhindrad att närvara.
Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§1.
Utsågos herrar Ljungberg och Thurfjell att jämte herr ordföranden tisdagen den 5 instundande februari
klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade annan erinran att göra emot de vid
sammanträdena den 20 december 1917 och den 4 dennes förda protokoll, än att i § 33 av det förra
protokollet herr N. P. Boman på grund av tryckfel angivits såsom vald till ombud vid 1918 års
mantalsskrivning i stället för herr N. P. Broman.

§3.
Sedan apotekaren J. F. Grafström på grund av avflyttning från orten avsagt sig ledamotskap av
hälsovårdsnämnden, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att till ledamot i
hälsovårdsnämnden i hans ställe för tiden intill 1918 års slut utse redaktören A. Johnsson.
§4.
Då det kommit till hamndirektionens kännedom, att Bergsunds verkstad för Kramfors samt Mo &
Domsjö aktiebolag ävensom för Olaus Olssons kolimportaktiebolag i Stockholm byggt isbrytare av
storlekar och typer, som skulle vara lämpliga för Luleå stad, hade hamndirektionen beslutit att hos
stadsfullmäktige begära att av 1918 års anslag till isbrytning få använda ett belopp av högst 1,500 kronor
för att sätta hamndirektionens ledamöter och någon hamnens tjänsteman i tillfälle att närmare på ort och
ställe studera dessa isbrytaretyper, innan definitivt förslag till anskaffande av dylika förelägges
stadsfullmäktige.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla
detta hamndirektionens förslag.
§5.
Uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade stadens ombud vid mantalsskrivningarne anhållit om
ersättning för sin närvaro vid 1917 års mantalsskrivning med 8 kronor vardera för varje förrättningsdag,
och hade de för den händelse denna framställning icke komme att i dess helhet vinna stadsfullmäktiges
godkännande förklarat sig icke vidare mottaga omval till detta uppdrag.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bevilja
ombuden en ersättning av 4 kronor vardera per dag för deltagande i 1917 års
mantalsskrivningsförrättning.
§6.
Sedan fattigvårdsstyrelsen hos stadsfullmäktige anmält, att fru Jenny Johansson på grund av avflyttning
från orten avsagt sig uppdraget att vara suppleant i fattigvårdsstyrelsen, beslöto stadsfullmäktige på
förslag av beredningsnämnden att med godkännande av avsägelsen utse fru Augusta Jonsson till
suppleant i fattigvårdsstyrelsen i hennes ställe för tiden intill 1919 års utgång.
§7.
Sedan Maria Nording, änka efter timmermannen C. F. Nording, i skrivelse till hamndirektionen anhållit
om understöd, årligt eller tillfälligt, hade hamndirektionen beslutit att, då framlidne Nording varit
anställd vid hamnen i över 20 år och i stadens arbete offrat sina bästa krafter, hos stadsfullmäktige göra
framställning om att änkan Nording måtte tills vidare komma i åtnjutande av ett årligt understöd av 240
kronor att utgå av hamnmedel från den l sistlidne september, då familjeunderstödet upphörde.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att tills
vidare bevilja änkan Nording ett årligt understöd, räknat från den l september 1917, av 300 kronor att
utgå av tillgängliga hamnmedel.
§8.
Med anledning av slöjdlärarnes till stadsfullmäktige ställda skriftliga anhållan om höjt arvode för
slöjdundervisningen samt sedermera hos folkskolestyrelsen jord framställning av de folk- och
småskolelärarinnor, som undervisa i slöjd, att styrelsen ville tillstyrka samma dyrtidstillägg å till dem
utgående slöjdarvoden, som den tänkte föreslå för lärarne i manlig slöjd, hade folkskolestyrelsen beslutit
hemställa, att stadsfullmäktige ville för år 1918 bevilja ett dyrtidstillägg av 33 procent å utgående
arvoden för manlig slöjd, fortsättnings- och ersättningsskola samt för de kvinliga slöjdgrupper, där
undervisningen handhaves av folk- och småskolelärarinnor; och hade totalsumman av dessa
dyrtidstillägg beräknats komma att uppgå till 1,386 kronor.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla
folkskolestyrelsens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga medel skulle uttaxeras.
§9.

Sedan från magistraten inkommit begärd utredning rörande stadens skyldighet att avlöna kronokassören
och erforderliga biträden åt denna, beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att lägga
utredningen till handlingarna.
§10.
Sedan stadsfullmäktige uppdragit åt särskilda kommitterade att avgiva yttrande över en av förre
dödgrävaren och brandvakten J. Åström hos stadsfullmäktige gjord ansökning, att han måtte komma i
åtnjutande av pension för den tid av 19 år han tjänstgjort såsom brandvakt samt att pensionen måtte utgå
i form av fri bostad i den s. k. grindstugan, så länge han och hans hustru levde, hade kommiterade nu
inkommit med yttrande i ärendet, vari de förklarat sig anse, att av billighetsskäl hinder ej borde möta
för bifall till framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
medgiva Åström rätt att under sin och sin hustrus livstid få utan avgift bebo grindstugan, såvida staden
ej dessförinnan kunde komma i behov av densamma, i vilket fall staden hade att bereda dem bostad på
annat håll.
§11.
Då spekulant å stadens ångspruta hade anmält sig hos brandchefen, hade denne i skrivelse till
drätselkammaren anhållit om upptagande av frågan om försäljning av densamma samt om bestämmande
av priset för dess försäljning, och hade brandchefen för egen del föreslagit, att kammaren ville besluta
att försälja ångsprutan med medar, 4 st. sugslangar, 2 st. strålrör med 4 st. munstycken, parstång med
svänglar jämte en del andra tillbehör till ett pris av 7,000 kronor,
att i ångsprutans ställe inköpa en motorspruta med en effektivitet av 1,000 minutliter, för vilken
kostnaden enligt inkommet anbud från Ludvigbergs verkstadsaktiebolag — inklusive l st. extra sugslang
med koppling, 4 st. medar med erforderligt smide samt emballage och frakt — beräknats till 10,232
kronor.
Med anledning härav hade drätselkammaren beslutit att, under förutsättning att ångsprutan kan försäljas
till ett pris av 7,000 kronor, inköpa l st. Ludvigsbergs Penta-Revolverspruta, typ R. S. 2 A. med tillbehör,
l st. extra sugslang med koppling och 4 st. medar till ett pris av 9,665 kronor, fritt levererad Stockholm.
Under erinran vidare att under rubrik 14 c i brandväsendets utgiftsstat för innevarande år ett belopp av
1,200 kronor finnes upptaget till nyanskaffning och underhåll av brandredskapen, hade drätselkammaren
beslutit att med anmälan om den vidtagna åtgärden hos stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige
ville med godkännande av densamma anvisa högst 3,000 kronor för ifrågavarande ändamål.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beviljade anslaget skulle uttaxeras.
§12.
Med meddelande att Kungl. Maj:t den 14 september 1917 anvisat ett anslag av 39,400 kronor till
anläggning av de inom Luleå stads icke planlagda område belägna delarne av väg från Luleå stad till
Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden enligt av distriktsingenjören C. Skarstedt uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts, hade kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i till
stadsfullmäktige ställd skrivelse översänt den gillade arbetsplanen med tillhörande kontrakt och
handlingar med anmodan att till kungl. styrelsen inkomma med en del angivna handlingar och förslag.
Drätselkammaren, som under hand fått de erhållna handlingarne till sig överlämnade, hade hos
stadsfullmäktige hemställt
att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att i egenskap av arbetsdirektion avgiva och
underteckna kontrakt om arbetets utförande, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i övrigt
erforderliga åtgärder;
att fullmäktige ville hos kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anhålla, att då vägarbetet i fråga är så
gott som fullbordat 4/5 av statsbidraget måtte få lyftas.
Drätselkammaren hade vidare erinrat därom, att stadsfullmäktige vid sammanträde den 4 november
1914 beslutit att mottaga distriktsingenjören C. Skarstedts erbjudande att vara kontrollant och
arbetsledare vid ifrågavarande vägbyggnad och att som hans biträde för den dagliga tillsynen under den
tid arbetet varar anställt schaktmästaren J. A. Lindqvist.

Drätselkammaren hade slutligen föreslagit, att stadsfullmäktige ville uppdraga åt kammaren att till
kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen insända de i dess förenämnda skrivelse begärda handlingar.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
§13.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels biskopen O. Bergqvists och domkapitlets i
Luleå underdåniga framställningar ang. uppförande av ett biskops- och domkapitelshus i Luleå, dels ock
domkapitlets förfrågan, om staden må vara villig att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och
domkapitelshus.
Uti av drätselkammaren infordrat yttrande hade byggnadskontoret föreslagit, att biskops- och
domkapitelsbyggnaden lämpligen borde förläggas till tomt n:o 2 i kvarteret Trasten, sedan från
densamma tagits en mot tomten n:o 8 i samma kvarter gränsande remsa, varigenom den tomt staden
skulle ställa till vederbörandes förfogande för ändamålet skulle utgöra 1,331,18 kvm. i förenämnda
kvarter; och hade domkapitlet för sin del förordat denna tomt, som ur flere synpunkter hade ett för
ändamålet synnerligen lämpligt läge, i det att byggnaden kunde placeras så, att lokalerna bliva belägna
mot väster och således ljusa, och tomten tillika ligger i närheten av länsstyrelsen, med vilken domkapitlet
har mycket arbete gemensamt.
Som staden, därest byggnaden kommer till stånd, dels får en del lägenheter disponibla och dels under
det byggnadsarbetet pågår får sysselsättning för en del arbetare, hade byggnadskontoret tillstyrkt, att
tomten måtte upplåtas fritt i befintligt skick.
Sedan antecknats, att byggnadskontoret av skäl att tomtens läge ur affärssynpunkt är mindre fördelaktigt
värderat densamma till cirka 4,600 kronor eller zonvärdet, hade drätselkammaren beslutit hemställa, att
stadsfullmäktige ville på av byggnadskontoret förebragta skäl och den rådande bostadsbristen
kostnadsfritt upplåta 1,331,18 kvm. av tomten n:o 2 i kvarteret Trasten till tomtplats för ett biskops- och
domkapitelshus i Luleå.
Mot detta beslut hade reservation anmälts av herr Thurfjell, som ansåg att stadens ekonomi vore sådan,
att staden icke utan vederlag borde avhända sig den obetydliga mark, som numera befinner sig i stadens
ägo inom stadsplanen, särskilt som den obetydliga köpeskillingen av 4,600 kronor i detta fall icke kan
inverka på myndigheternas beslut i ärendet.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
förklara sig villiga att till tomtplats för ett biskops- och domkapitelshus i Luleå i befintligt skick upplåta
västra delen av tomt n:o 2 i kvarteret Trasten intill förlängningen av tomtlinjen mellan tomterna n:ris l
och 3 i samma kvarter emot en köpeskilling av 4,600 kronor.
Detta beslut i vad det avser upplåtelse av tomt fattades enhälligt, varemot beslutet om köpeskillingen
fattades efter votering med 15 röster mot 13, vilka senare röstade för upplåtelse av tomten utan någon
ersättning.
§14.
Sedan jordägaren A. R. Bruce och trädgårdsmästaren F. O. Blomqvist i skrivelse till drätselkammaren,
med framhållande att statens järnvägar förklarat sig villiga att framdraga elektrisk ledning till
banvaktsstugan n:o 193—194 Kallkällan mot villkor, att de för erhållande av belysning skulle vardera
bidraga med tredjedelen av kostnaden för anläggningen, anhållit att drätselkammaren ville i likhet med
vad skett överallt eljest inom staden utan kostnad för dem träffa avtal med järnvägen om gemensam
framdragning av ledning till respektive bostäder, hade distriktsförvaltningen på av drätselkammaren
gjord förfrågan meddelat, att statens järnvägar äro villiga att bidraga med 300 kronor för framdragning
av elektrisk servisledning till banvaktsstugan vid Kallkällan under förutsättning att så stor del av
ledningen, som motsvarar detta bidrag, förblir statens järnvägars egendom.
Drätselkammaren hade därefter beslutit hos stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige ville anvisa
600 kronor för utförande av ifrågavarande belysningsanläggning.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla
drätselkammarens förslag samt bestämde, att erforderliga medel skulle upplånas.
Detta beslut var enhälligt.
§15.

Från drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 januari
1918.
§ 7.
Sedan hamndirektionen med anledning av att stadsfullmäktige återremitterat dess i skrivelse den 23
september 1916 gjorda framställning om anvisande av 150,000 kronor för utförande av en kaj av trä
mellan hamnpiren och sydöstra båthamnen i förnyad framställning hos fullmäktige med avvisande av
det från drätselkammaren framkomna förslaget att utföra nämnda kajbyggnad i betong alternativt 24
eller 18 fots vatten förklarat sig vilja på det livligaste förorda det förut av direktionen inlämnade förslaget
om utförande av kajbyggnaden i fråga av trä kompletterat med ett av hamnmästaren nu uppgjort förslag
till vågbrytare och utvidgning av den sydöstra båthamnen, hade drätselkammaren, sedan
stadsfullmäktige till kammaren remitterat nu av hamndirektionen avlämnade förändrade förslag i saken,
hos hamndirektionen bl. a. anhållit, att, då kammaren icke ansåg sig kunna avgiva det av
stadsfullmäktige av drätselkammaren begärda yttrande i ärendet i det skick, det f. n. befinner sig,
hamndirektionen ville låta kammaren få del av den plan för utvidgning av kajerna vid södra kajen, som
direktionen i nu gjorda framställning hos stadsfullmäktige antyder, dels ock på vilka skäl,
hamndirektionen kan hävda att för anordnandet av djupkajer öster om hamnpiren tillräcklig hamnplan
för att mottaga massgods från större fartyg komme att saknas, sedan södra Strandgatan iordningsställts
och kvarteren Harren och Gersen tagits i anspråk för byggnadsändamål, då stadsfullmäktige den 26
mars, § 11, beslutat att ändra stadsplanen därhän, att bl. a. dessa kvarter skola användas för upplag.
Drätselkammaren hade tillika hemställt om icke den kajbyggnad, som angives i hamnmästarens förslag
av den 5 juli 1916, borde fortsättas med en stenskoning rätt fram mot Luleå ångsåg för vinnande av
bättre plan för spåranordning m. m.
Med anledning härav hade hamndirektionen med skrivelse till drätselkammaren inkommit med av
kammaren begärd plan över förslag till södra kajernas slutgiltiga ordnande jämte motivering, varför
djupkajerna icke böra läggas öster, utan väster om nuvarande stenkaj. Hamndirektionen hade vidare
beträffande drätselkammarens hemställan, huruvida icke den planerade kajen öster om hamnpiren borde
fortsättas österut med en stenmur, förklarat sig ha så mycket mindre emot en sådan utvidgning i ty att
den ingår som ett led i hamndirektionens förslag till det slutliga ordnandet av kaj- och
trafikeringsförhållandena å södra sidan. Förslag hade vidare upprättats i tvenne alternativ till denna
utvidgning.
Hamndirektionen hade till sist hemställt att, då nödvändigheten av skyddade kajer för mindre fartyg är
påtaglig och att således inga meningsskiljaktigheter bör råda beträffande behovet av en vågbrytare,
vilken, se-dan hamndirektionen i denna riktning ändrat sitt första förslag, är gemensam för alla
förslagen, drätselkammaren ville medverka till att västra delen av den av direktionen föreslagna
vågbrytaren snarast måtte komma till utförande, oberoende av vilketdera av förslagen, som
stadsfullmäktige slutligen eventuellt komme att antaga.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av samtliga
handlingar i ärendet, hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa 80,000 kronor till utförande av den av
hamndirektionen föreslagna landfria vågbrytaren öster om hamnpiren med anhållan tillika att
handlingarne i ärendet måtte, sedan stadsfullmäktige fattat beslut i vågbrytarefrågan, få återgå till
drätselkammaren för fortsatt behandling av ärendet i övrigt.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
C. A. Schultz.
K. H. Santesson.’
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla
detta drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beräknade kostnaden 80,000 kronor skulle
anskaffas genom lån.
Detta beslut fattades enhälligt.
§16.

Byggnadskontoret hade i infordrat yttrande över en av A. Forsell hos stadsfullmäktige gjord
framställning om elektrisk ström till vreten 457 å Mjölkudden för belysning av hans bostad och verkstad
samt ström till drivkraft av en 5 hästkrafters motor i verkstaden i skrivelse till drätselkammaren anfört
följande:
’Ledningarna för belysningsström till herr Forsell och grannar skola i alla fall framdragas förbi
egendomen, men behöva ej utföras mer än 3 till antalet, 2 koppar och l järn, och behöva
kopparledningarne ej vara grövre än 10 kvmm., under det att, om ovan omskrivna motor där skall erhålla
ström, ytterligare en kopparledning måste framdragas och samtliga dessa kopparledningar vara 16
kvmm. vardera. Merkostnaden för ledningarne bliver i så fall cirka 1,500 kronor.
Efter underhandling med herr Forsell föreslås drätselkammaren att bifalla ansökan med villkor att herr
Forsell i betalning för sin motorström erlägger en avgift av 5 öre pr kwt. utöver avgiften enligt den av
stadsfullmäktige den 15 juni 1916 antagna tariff II eller för de första 500 kwt. 25 öre pr kwt., för de
följande 4,500 20 öre pr kwt., för de följande 10,000 15 öre pr kwt. och för alla följande 10 öre pr kwt.,
varvid dock en minimiavgift erlägges om 425 kronor pr år, motsvarande 2,000 kwt. Herr Forsell skulle
dessutom hava att erlägga hyra för tidtariffmätare med 10 kronor pr år.
Herr Forsell skulle i så fall endast använda sin motor under lågbelastningstider, varför hela avgiften, så
snart kraft kan erhållas från Råneå, kan sägas inflyta utan kostnad för verket och således kan fördelas
sålunda:
ränta 5% och amortering 10% =15% à
1,500: — kr. 225: —
inkomst för verket = 10 öre pr kwt
,,
200: —
Summa kr. 425: —’
Drätselkammaren hade därefter med återställande av remitterade handlingarne hemställt, att
stadsfullmäktige ville lämna bifall till byggnadskontorets förslag med det tillägg, att ett femårigt
kontrakt måtte upprättas med sökanden.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
§17.
Byggnadskontoret hade uti av drätselkammaren infordrat yttrande föreslagit, att kammaren ville i
enlighet med förut tillämpade grunder bevilja arbetaren Oskar Gustafsson, vilken den 22 oktober 1917
i arbete för stadens planteringsnämnd ådragit sig kroppskada och enligt doktor
E. Feltströms bilagda intyg varit oförmögen till arbete under tiden
22 oktober—26 december 1917, en olycksfallsersättning dels för utlagda kostnader för läkarevård,
medicin och skjutsar från och till läkaren med kr. 74: 65, dels med 3 kronor pr dag för 31 arbetsdagar
med 93 kronor eller tillhopa kr. 167: 65.
Drätselkammaren hade därefter överlämnat handlingarne till stadsfullmäktige med hemställan, att
fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till arbetaren Oskar Gustafsson utbetala förenämnda
ersättning för olycksfall i arbete för staden, kr. 167: 65.
Vid behandling av detta ärende biföllo stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att beviljade beloppet skulle utgå av
olycksfallsersättningsfonden .
§18.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från magistraten inkommen avskrift av Kungl.
Maj:ts nådiga brev den 28 september 1917, vari Luleå stad ålägges att gottgöra hamnkassan för högt
debiterade räntebelopp med 54,582 kronor 8 öre.
Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet beslutit att föreslå stadsfullmäktige, att återbetalning
till hamnkassan av förenämnda räntemedel måtte ordnas så, att staden årligen under fem år fr. o. m. år
1918 erlägger en femtedel av beloppet i fråga till hamndirektionen, varvid kammaren tillika erinrat
därom, att i dess förslag till utgiftsstat för 1918 under rubrik 3 upptagits 1/5 av kr. 54,582: 08 eller kr.
10,916: 42 till uttaxering för förenämnda ändamål, vilken åtgärd blivit av stadsfullmäktige godkänd vid
statens behandling hos fullmäktige den 20 december 1917.

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
§19.
Handelsresanden Tycko Grafström hade med stöd av kungl. kammarrättens utslag den 27 juni 1917 hos
drätselkammaren anhållit om återbetalning till honom och hans hustru av det. belopp, som de för mycket
erlagt i kommunalutskylder till staden för år 1915.
Drätselkammaren hade därefter överlämnat handlingarne i ärendet till stadsfullmäktige med hemställan,
att enär skäl ej syntes föreligga för ett överklagande av det av kammarrätten fattade beslut i
taxeringsärendet, fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Grafström och hans hustru
återbetala, vad de för mycket erlagt i kommunalutskylder till Luleå stad för år 1915 eller kr. 31: 25.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla
drätselkammarens förslag samt bestämde, att restituerade beloppet skulle uttaxeras.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarne en anmälan från drätselkammaren om val av ordförande och vice
ordförande samt om fördelning av kammarens ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna.
§21.
Till beredningsnämnden remitterades en anhållan från stadsfullmäktiges sekreterare A. Holm om
entledigande från sekreteraretjänsten.
§22.
Till lönenämnden remitterades:
l:o) En framställning från folkskollärarne O. Bohlin och J. Gunnarsson om ändring i gällande
bestämmelser angående begränsning av dyrtidstillägget;
2:o) Brandmannen H. J. Sundströms framställning om rätt för honom att uppbära familjetillägg;
3:o) G. Harald Högströms anhållan om åläggande för folkskolestyrelsen att till hans hustru utbetala
henne tillkommande dyrtidstillägg;
4:o) Folkskollärarinnan Hulda Jacobsons m. fl.:s begäran om utfående av sina dyrtidstillägg oavkortade
även för den tid, de åtnjutit tjänstledighet.
§23.
Till drätselkammaren remitterades:
l:o) Klara Olssons begäran om avkortning av hennes avlidne mans kommunalutskylder för åren 1915
och 1916;
2:o) Länsstyrelsens skrivelse med anmodan till stadsfullmäktige att inkomma med förslag till
förrättningsman för upprättande av registerkarta;
3:o) Norrbottens läns vägförenings framställning om anvisande av medel för utredning om anläggning
av järnväg utefter norrländska kusten;
4:o) Bostadskommitténs utredning angående bildandet av bostadsförening m. m.;
5:o) Oskar Wikströms anhållan om tillstånd att såsom entreprenör utföra elektriska installationer med
anslutning till stadens elektricitetsverk;
6:o) Skidsbackskommitténs begäran om upplåtelse av mark för uppförande av en skidbacke invid
Lulsundsbron;
7:o) A. V. Falks m. fl.:s framställning om ändrade bestämmelser angående kostnaden för elektriska
ledningars anläggande i Mjölkudden;
8:o) Norrbottens museiförenings framställning om upplåtelse av Gültzaudden för anläggning av ett
friluftsmuseum.
§24.
Till hamndirektionen remitterades en skrivelse från statens meteorologiska centralanstalt med begäran
om anslag för spridande av väderleksrapporter.
§25.

Till barnkolonikommittén remitterades ett erbjudande från dispensärkommittén om överlämnande av en
del inventarier m. m. till stadens sommarkoloniverksamhet.
§26.
Till hamndirektionen och drätselkammaren remitterades en framställning från tullförvaltaren J. Vleugel
om skyndsamma åtgärders vidtagande för uppförande av en tullhusbyggnad.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/ A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, W. Thurfjell, A. Ljungberg.”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 januari 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Sedan Stadsfullmäktige i anledning af Hamndirektionens därom gjorda framställning medgifvit att af
1918 års anslag till isbrytning finge användas ett belopp af högst 1500 Kronor för att sätta
Hamndirektionens ledamöter och någon dess tjänsteman i tillfälle att å ort och ställe närmare studera de
isbrytaretyper som kunde anses lämpliga för Luleå beslöt Hamndirektionen, sedan det bestämts att ofven
antydda uppdrag skulle anförtros åt tre personer, utse Herrar ordförande, vice ordförande och
Hamnmästaren att där så gåfves möjlighet taga närmare kännedom om en för Luleå hamns behof lämplig
isbrytaretyp.
§2.
I skrifvelse till Drätselkammaren den 18 maj 1917 anhöll Hamndirektionen under hänvisning till § 1
punkt 2 i instruktionen för Luleå stads Byggnadskontor att förslag till belysnings- och ringledningar i
den under uppförande varande Hamnförvaltningsbyggnaden måtte genom Byggnadskontorets försorg
upprättas.
Sådant förslag hade ännu ej kommit Hamndirektionen tillhanda, med anledning hvaraf, och då
Byggnadskontorets kontrollant vid ifrågavarande byggnadsföretag framhållit nödvändigheten däraf, att
förslag eller ritningar för berörda ledningar snarast borde föreligga, Hamndirektionen beslöt att hos
Drätselkammaren anhålla om upplysning, vid hvilken tidpunkt det begärda kunde vara att förvänta.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige anvisat medel för uppförande af en vågbrytare öster om nuvarande hamnpiren i
enlighet med ett af Hamndirektionen tidigare afgifvet förslag beslöt Hamndirektionen att arbetet härmed
omedelbarligen skulle igångsättas samt att så stor del af vågbrytaren, som med hänsyn till
tidsbegränsningen innevarande år kunde medhinnas, skulle i första hand komma till utförande, i enlighet
med af Hamndirektionen vid sammanträdet företedd ritning.
Hamnmästaren hade infordrat anbud å sten för belastning af kistorna till vågbrytaren och erhöll han i
uppdrag att med anbudsgifvarne söka öfverenskomma om enhetligt pris å den sten de kunde leverera,
äfvensom att med dem uppgöra kontrakt rörande leveransen.
§4.
Byggmästaren C.A.Flemström i Luleå hade genom kontrakt af den 21 maj 1917 åtagit sig uppförande
af en Hamnförvaltningsbyggnad i Luleå inrymmande förutom lokaler för hamnkontor, sjömanshus och
ångbåtskommissionärer, 10 bostadslägenheter för hamnens befattningshafvare och skulle denna
byggnad enligt kontractet vara fullbordat den 15 september 1918.

Flemström hade nu anmält, att det tegel, omkring 55 000 stycken, som erfordrades för byggnadens
fullbordande, blifvit af Kngl. Maj:t lagt i beslag hos vederbörande tegelbruk.
Då det till följd af i staden rådande synnerligt svårartad bostadsbrist, hvilken tillskapandet af
ofvanberörda bostadslägenhet i någon mån skulle lindra, vore absolut nödvändigt, att byggnaden är
färdig å kontrakterad tid, synnerligast som en stor del af hamnens befattningshafvare, i förlitande på
kontrakterad leverans af byggnaden, uppsagt sina nu disponerade lägenheter, hvadan de sålunda, då
lägenheterna å annat håll omöjligen kunde erhållas, stå utan tak öfver huvudet, därest ej byggnaden är
färdig å tid som i kontractet stipulerats, beslöt Hamndirektionen, ej minst för öfrigt ur synpunkter däraf
att vid väntad ökning i sjöfarten hafva nöjaktiga lokaler i rörelsens centrum till förfogande, att, då det
vore oafvisligen nödvändigt, att beslaget häfvdes å tegel, afsett att af Björns Nya- och Luleå Tegelbruks
A.Bol. levereras för ifrågavarande byggnads fullbordande med all styrka understödja af Flemström
härutinnan tillämnad framställning till Kngl. Maj:t.
§5.
På därom af Arkitekten J.Wikberg gjord framställning utanordnades till honom 2000 kronor i afräkning
å ersättning för ritningar till Hamnförvaltningsbyggnaden.
I samma skrifvelse hade Wikberg framlagt förslag om inläggande av parkett golf i matsalarna till tre af
bostadslägenheterna i Hamnförvaltningsbyggnaden och öfverlämnades skrifvelsen i denna del till
Byggnadskontoret.
§6.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justeradt.
Som ofvan.
In fidem
H.Glimstedt”

