Protokoll september 1913
”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 11 september 1913.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren,
Thurfjell, Wallin, Burman, Aurén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Fröken Svensson, Herrar Flodmark, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg och Nilsson
äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström,
Nordström, Westerberg, Brändström, Carlgren, Lindquist, Andersson, Lindgren, Hansson och
Leijonflycht, af hvilka Herr Carlgren anmält sig af tjänstegöromål förhindrad att bevista
sammanträdet och de öfriga ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsagos Herrar Wallin och Burman att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 16 i denna
månad klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Efter föredragning af en från Drätselkammaren inkommen berättelse öfver Luleå Vattenverks
och Afloppsledningars verksamhet åren 1911 och 1912 beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan af Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarne.
§ 3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat från stadens
siffergranskare kassör V.Sahlin inkomna särskilda skrifvelser med framställning dels om
befrielse från upprättandet af det statistiska sammandrag öfver stadens räkenskaper, som
staden årligen har att afgifva, dels om förhöjning af det till honom utgående arfvodet från 500
kronor till 1,000 kronor per år, hade Drätselkammaren, efter föredragning af ett af
Stadskamreraren afgifvet yttrande i ärendet hemställt, att siffergranskarens begäran om
befrielse från utarbetandet af det statistiska sammandraget öfver stadens räkenskaper måtte af
Fullmäktige afslås, men att det till siffergranskaren utgående arfvodet måtte från och med år
1914 höjas till 800 kronor.
Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag med det tillägg, att löneförhöjningen skulle betraktas såsom
personlig för den nuvarande innehafvaren af befattningen.
§ 4.
Uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren ingifven skrifvelse hade F.J.Palm,
under uppgift att han den 15 nästlidne april under makadamslagning för stadens räkning
skadat sitt ena öga och därefter varit oförmögen att försörja sig och sin familj, anhållit om ett
understöd af l krona per dag, räknat från och med nämnda dag och till dess han af läkare
antingen blir förklarad frisk eller ögonskadan förklaras obotlig.
Drätselkammaren hade för sin del föreslagit, att ett understöd af l krona per dag måtte få till
Palm utbetalas tills vidare och intill dess läkare förklarar honom frisk eller ögonskadan visas
vara obotlig, dock högst under 90 dagar.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag
samt föreskrefvo, att understödet skulle utgå från fonden för olycksfallsförsäkring.

§ 5.
På förslag af Föreståndaren för elektricitetsverket hade Drätselkammaren beträffande den af
Stadsfullmäktige genom beslut den 12 nästlidne juni fattade bestämmelsen om fri ström till 2
st. 20 wattslampor under ett år föreslagit, att då villkoren för denna fria ström enligt
Stadsfullmäktiges nämnda beslut icke äro fullt tydliga och i och med förkastandet af det utaf
Drätselkammaren i samband med installationsverksamhetens ordnande föreslagna
afbetalningssystermet olämpligt formulerade, Stadsfullmäktige ville till förtydligande af sitt
förenämnda beslut bestämma, att ifrågavarande bestämmelse skall gälla endast för ny
installation i våning om högst 2 rum och kök och. installationen tillika är afsedd för högst 4
glödlampor.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af
Beredningsnämnden att godkänna Drätselkammarens förslag.
§ 6.
Hos Drätselkammaren hade Föreståndaren för elektricitetsverket under framhållande af att
trängande nödvändighet förelåge att redan under innevarande år låta verkställa eljest under
kommande år afsedd reparation av elektricitetsverkets ackumulatorsbatteri hemställt, att
Drätselkammaren ville antaga ett af Accumulatorenfabrik A. G. afgifvet anbud att för en
summa af 5,180 kronor utföra ifrågavarande reparation enligt i anbudet närmare angifven
specifikation med undantag af vändning, tvättning och ändring af träunderlag, målning,
reparation af golf m. m., hvilka senare arbeten skulle utföras af verket för en kostnad af högst
820 kronor.
Drätselkammaren hade därefter beslutit att. då ett uppskof säkerligen komme att medföra
afsevärdt ökade kostnader för staden, låta utföra arbetet i fråga under innevarande år samt att
antaga ofvannärnnda af Accumulatorenfabrik A. G. afgifna anbud å 5,180 kronor. Därjämte
hade Kammaren beslutit att med anmälan om förhållandet hos Stadsfullmäktige hemställa, att
nödigt anslag af 6,000 kronor tillkostnadernas täckande måtte anvisas af influtna tillgängliga
medel för försäljning af det gamla maskineriet i elektricitetsverket.
Vid föredragning af detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan af
Beredningsnämnden, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 7.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet i skrifvelse den 21 sistlidne juni infordrat
Stadsfullmäktiges yttrande i fråga om sågägaren Rolf Burmans rätta mantalsskrifningsort för
år 1913, beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med Beredningsnämndens förslag såsom sitt
yttrande i ärendet anföra, att då Burman vid tiden för 1913 års mantalskrifningsförrättuing och
ända till på våren samma år ostridigt varit bosatt i Luleå stad, vederbörandes åtgärd att för
nämnda år mantalsskrifva honom i staden syntes vara lagligen grundad.
§ 8.
Sedan Folkskolestyrelsen med öfverlämnande af fyra alternativa förslag till skolhusbyggnad
vid Karlsvik hos Stadsfullmäktige hemställt, att ett anslag af 71,500 kronor måtte beviljas for
uppförande af ett skolhus därstädes enligt alternativ I bland de utaf Stadsbyggmästaren J.
Wikberg uppgjorda biförslagen, hade Stadsfullmäktige remitterat framställningen till
Drätselkammaren, hvilken uti afgifvet yttrande föreslagit, att då några vägande skäl att frångå
det af Stadsbyggmästaren uppgjorda, af Folkskoleinspektören och af Folkskolestyrelsens
särskilda kommitterade förordade hufvudförslaget icke blifvit förebragta, anslag måtte lämnas
till uppförande af en skolhusbyggnad vid Karlsvik i enlighet med förenämnda hufvudförslag,
upptagande en kostnad af 78,500 kronor för en byggnad, omfattande sex lärosalar, slöjdsal,
skolkök med matrum, lärarerum, nödiga materialrum, en korridor så stor, att den kan

användas som gymnastiksal och samlingssal, biblioteks-och läsrum, en lärarebostad om 3 rum
och kök, en lärarinnebostad om 2 rum och kök, 2 småskolelärarinnebostäder om l rum och
kök samt ett rum för vaktmästare.
Vid företagen behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af
Beredningsnämnden utan votering att bifalla Drätselkammarens förslag samt föreskrefvo, att
erforderliga medel skulle anskaffas genom upplåning.
§ 9.
Uti afgifvet yttrande ofver en af herr Flodmark väckt motion, att Stadsfullmäktige måtte
besluta att låta upprätta ny zonkarta, hade Drätselkammaren, enär motivering saknades och
Kammaren icke kunde finna, att staden hade någon nytta eller fördel af en sådan
karta, hemställt om afslag å motionen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 10.
Sedan Norrbottens Landtmannaföreningars Förbund u. p. a. hos Drätselkammaren anhållit om
tillstånd att få å tomten N:o 20 i kvarteret Ufven uppsätta ett provisoriskt magasin i enlighet
med till Byggnadsnämnden inlämnad ritning, hade Drätselkammaren på förslag af
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren beslutit att öfverlämna ansökningen till
Stadsfullmäktige samt för egen del hemställt, att Fullmäktige måtte förklara sig intet hafva att
erinra emot byggnadens uppförande å tomten mot villkor att densamma borttages, när staden
så påfordrar.
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag.
§ 11.
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en till Kammaren ingifven
framställning från I.P.Ruth om tillstånd att få reparera och ombygga en å norra delen af vretan
N:o 147 i Bergviken befintlig mangårdsbyggnad i enlighet med framställningen vidlagd
ritning äfvensom att få flytta det lilla uthuset i enlighet med äfvenledes vidlagd tomtkarta. För
egen del hade Drätselkammaren i likhet med Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren
tillstyrkt ansökningen. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att
bifalla ansökningen.
§ 12.
Sedan handlanden Sven Johansson hos Byggnadsnämnden anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifoa ritningar och tomtkarta tillbygga köket i boningshuset å fastigheten N:o
296 i kvarteret Gripen, hade Byggnadsnämnden, enär ifrågavarande hus vore delvis beläget å
mark, som staden framdeles måste inlösa för Köpmangatans framdragande, öfverlärnnat
ansökningen till Stadsfullmäktige med tillkännagifvande, att Nämnden för sin del icke hade
något att däremot erinra.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af
Beredningsnämnden att för sin del bifalla ansökningen.
§ 13.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat ett af särskildt utsedda kommitterade
uppgjordt förslag till brandordning för Luleå stad, hade Drätselkammaren vid ärendets
föredragning tillstyrkt förslagets godkännande med följande ändringar:
§ 2 punkt l: "genom dess tekniska nämnd'' utgår,
§ 3
„
3: utgår,

§ 3

„

5: "anskaffa ytterligare erforderligt brandredskap" utbytes
mot: "komplettera befintlig brandredskap".
§ 3
„
8: "förordna den därtill mest lämplige" ändras till: "i
samfäld drätselkammare förordna den därtill mest
lämplige",
§ 5 benämningarne "brandförman", "vice brandförman" och "brandkarlar" utbytas mot
brandmästare, brandförman, brandman resp.,
§ 6 "Reservbrandkåren — — skall bestå af 32 man" utbytes mot "Reservbrandkåren — —
skall bestå af minst 32 man", hvarjämte i öfverensstämmelse härmed efter uttrycken "2:dra
utryckningen, bestående af" och "3:dje utryckningen, som består af" införes ordet "minst",
§ 7 uttrycket "i Luleå stad rullförda" utbytes mot "i Luleå stad i landsstormen rullförda",
§ 9 "sedan han rådfört sig med magistratens ordförande" utbytes mot "sedan han rådfört sig
med Tekniska nämndens ordförande",
§ 10 "på stadens bekostnad" utgår,
§ 12 punkt 2: "då annat samtal med brandstationen omedelbart bör afbrytas" utgår,
§ 14 "från 25 till och med 500 kronor" utbytes mot "från och med 25 till och med 100
kronor",
§ 20 punkt 2: efter uttrycket "i stall, lada, uthus, magasin, vind" införes ordet "källare".
§ 20 punkt 6 utbytes mot: "att å stadens område aflossa skott eller afbränna fyrverkeri, så att
eldsolycka uppstår",
§ 22 punkt 1: vid slutet tillägges: "och ej heller hopas i större mängd",
§ 37 i slutet utbytes uttrycket: "af Drätselkammaren godkännes" mot "af Magistraten
godkännes",
§ 43 "Då Brandchefen finner nödigt" utbytes mot: "Då Brandchefen efter att hafva rådfört sig
med närmaste befäl finner nödigt",
§ 48 "utan eget förvållande" utgår,
§ 53 punkt 2 utbytes mot: "I händelse af sådan vägran äga förrättningsmännen att medelst
handräckning af polismyndighet bereda sig inträde, eller ock må af Magistraten annan tid
utsättas för synens verkställande med skyldighet för den tredskande att ersätta all däraf
uppkommande kostnad och skada",
§ 55 punkt 3 slutet: "ock må ingen vägra brandkårens befäl tillträde till lägenhet" utbytes mot
"och må ingen utan giltigt skäl vägra" etc.,
§ 58 punkt l slutet: "närhelst husvärd eller hyresgäst påkallar sotning, utgår, hvarvid
§ 58 punkt 2 i stället får följande lydelse: "Sotning skall utföras oftare, där så af Brandchefen
pröfvas nödigt, äfvensom då husvärd eller hyresgäst sådant påkallar",
§ 66 Föreslaget bötesbelopp f. o. m. 5 t. o. m. 100 kronor bör af uppräknade paragrafer afse
endast §§ 53 och 55, hvaremot öfverträdelse af förbud eller underlåtenhet att fullgöra i öfriga
paragrafer meddelad föreskrift bör beläggas med vite af l t. o. m. 100 kronor,
§ 72 andra punkten ersattes med: « Brandordningen skall tillhandahållas allmänheten å
brandstationen»,
§ 73 utgår.
Byggnadsnämnden hade därefter uti afgifvet yttrande tillstyrkt godkännande af förslaget med
de af Drätselkammaren förordade ändringar och tillägg utom beträffande följande paragrafer,
nämligen:
§ 10 "på stadens bekostnad" kvarstår,
§ 20 punkt, 6 bör antingen kvarstå oförändrad eller ock helt utgå,
enär däri gjorda föreskrifter finnas i ordningsstadgan för rikets
städer,
§ 22 punkt l kvarstår oförändrad,
§ 43 Drätselkammarens ändringsförslag bör förtydligas med afseende

å uttrycket "närmaste befäl".
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af
Beredningsnämnden att antaga det föreliggande förslaget till brandordning med den lydelse,
som af Drätselkammaren föreslagits, dock med följande ändringar och tillägg:
§ 3 punkt 8 erhåller följande lydelse: "att vid inträffande ledighet kungöra brandchefs- och
vice brandchefsbefattningen till ansökan ledig, att mottaga ansökningar samt upprätta och till
Stadsfullmäktige inkomma med förslag till platsernas besättande",
§ 3 punkt 10 utgår,
§ 20
„
6
„
§ 53 punkt 3 utgår,
§ 55
„
3 „
§ 58
„
2 tages enligt hufvudförslaget,
§ 66
„
2 ändras så: "Böter från och med l till och med 100 kronor drabbe likaledes
den, som obehörigen" etc.
§ 14.
Sedan Stadskamreraren till Drätselkammaren inkommit med yttrande och förslag med
anledning af från enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag för
nykterhets- och andra allmänna ändamål af i årets stat af satta brännvinsmedel 1,700 kronor,
hade Drätselkammaren beslutit att i enlighet med Stadskamrerarens förslag hos
Stadsfullmäktige hemställa, att anslag för innevarande år måtte mot skyldighet att lämna
redogörelse för medlens användande beviljas följande föreningar och institutioner med nedan
angifna belopp.
Luleå arbetsstuga
400: —
Folkbibliotekets läsrumsverksamhet
350 :—
Framtidsförbundets sjukkassa N:o 6 Luleå
50 :—
Framtidsförbundets sjukkassa N:o 93 Bergviken
30 :—
Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 296 och Nykterhetsvännernas allm. sjuk-och begrafningskassa N:o 105, tillhopa
116: —
Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 26 Bergviken
30: —
Slumstationen
150: —
Nykterhetsvännernas centralkommitté
50: —
Logen Norrbotten, logen Upprättelsen, logen Luleå, logen
Norrbottens Baner och logen S. G. Hermelin, tillhopa
250:—
Luleå Nationalgodtemplares byggnadsförening u. p. a
124: —
Luleå Simklubb
150: —
Tillhopa Kr.1,700: —
Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden
bifalla Drätselkammarens förslag
med det villkor, att de föreningar, som ännu ej inkommit med redogörelse Öfver föregående
årets anslag, icke få lyfta årets anslag, innan sådan redogörelse inkommit.
§ 15.
Sedan arbetaren G.Stjernborg, under uppgift att han år 1911 blifvit bevillningstaxerad
omkring 200 kronor för högt, hos Stadsfullmäktige anhållit om afkortning af så stor del af
ifrågavarande års kommunalutskylder, som motsvarade det belopp, som sålunda oriktigt
påförts honom, hade Drätselkammaren, som inhämtat, att Stjernborg under så godt som hela
år 1910 varit sysselsatt i stadens tjänst och därunder haft en inkomst af 992 kronor 48 öre,
men att vid taxeringen till Stjernborgs inkomst antagligen lagts den inkomst sökandens hustru

i egenskap af strykerska haft, tillhopa utgörande det taxerade beloppet 1,200 kronor, hos
Stadsfullmäktige afstyrkt bifall till sökandens framställning.
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att
afslå framställningen.
§ 16.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren remitterat en från arbetaren A.M.
Spångberg inkommen skrifvelse med anhållan, att då han vid 1912 års taxering
bevillningstaxerats för 1,400 kronor, men hans inkomst under år 1911 endast uppgått till 963
kronor 57 öre, rättelse måtte vidtagas beträffande sökandens taxering.
Sedan Taxeringsnämndens ordförande, hvilkens yttrande öfver ansökningen infordrats,
förklarat att det icke vore uteslutet, att ett misstag blifvit begånget vid sökandens taxering,
enär han icke kunde erinra sig, att Spångberg haft någon inkomst utöfver ofvannämnda, af
staden till taxeringsmyndigheterna uppgifna 963 kronor 57 öre, hade Drätselkammaren
beslutit, att då sökanden underlåtit att afgifva honom åliggande deklaration, hos
Stadsfullmäktige göra' hemställan om afslag å framställningen.
Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden
att bevilja sökanden afkortning af så stor del af 1912 års kommunalutskylder, som motsvarar
det belopp, som sålunda oriktigt synes hafva blifvit honom påfördt.
§ 17
I enlighet med hvad Stadsfogden och Drätselkammaren uti afgifna
yttrande föreslagit beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att bifalla
följande framställningar om afkortning af kommunalutskylder: f. bromsaren C.O.N.
Lindström för år 1911 Kr. 75: 26 ; aflidne lokomotivföraren N A. Giörloffs sterbhus för år
1911 Kr. 168: 53 och för år 1912 Kr 50:38, tillhopa Kr. 218:91.
§ 18.
Adrian Bergström hade hos Stadsfullmäktige uti ingifven skrifvelse anhållit om afkortning af
resterande kommunalutskylder för år 1911 och om befrielse från erläggande af 1912 års
utskylder.
Sedan Stadsfogden uti afgifvet yttrande påpekat, att Stadsfullmäktige den l0 sistlidne april
beviljat afkortning af sökandens restförda, oguldna kommunalutskylder för år 1911 samt att
sökandens utskylder för år 1912 ännu ej äro till betalning förfallna, hade Drätselkammaren
återställt ansökningen till Stadsfullmäktige med hänvisning till hvad Stadsfogden i ärendet
anfört.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden
att ansökningen för närvarande ej skulle till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§ 19.
Uti afgifvet yttrande öfver af J.E.Ström uti 2:ne särskilda skrifvelser gjord framställning om
befrielse från erläggande af 1911och 1912 års kommunalutskylder hade Drätselkammaren,
sedan Stadsfogden med vitsordande af Ströms i skrifvelserna lämnade uppgifter meddelat, att
Ström under år 1912 och föregående år åtnjutit temporärt understöd, hos Stadsfullmäktige
hemställt, att Stadsfogden måtte bemyndigas att i nästafgifvande afkortningsförslag upptaga
Ströms restförda oguldna kommunalutskylder för år 1911, utgörande 21 kronor 36 öre, men
att framställningen rörande 1912 års utskylder, hvilka ännu ej vore till betalning förfallna, f. n.
icke måtte till någon åtgärd föranleda.
På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 20.

Vid föredragning af en från Förrådsförval tåren C.G.Svensson inkommen begäran om
befrielse från uppdraget att vara suppleant i Drätselkammaren beslöto Stadsfullmäktige på
förslag af Beredningsnämnden att med godkännande af denna begäran till suppleant i
Drätselkammaren i hans ställe för tiden intill 1915 års slut utse Baningenjören A.B.Gärde.
§ 21.
Arbetaren Johan Nordström, som den 20 sistlidne juni skadat sig under gräfning af
gatubrunnar för stadens räkning, hade hos Drätselkammaren anhållit, att en
olycksfallsersättning beräknad efter half timpenning eller efter l krona 90 öre per dag, måtte
till honom utbetalas under den tid han med läkarebetyg styrkt sig hafva varit oförmögen till
arbete, eller från och med den 20 juni till och med den 31 juli detta år.
Sedan Stadsingenjören, med vitsordande af de uppgifter sökanden lämnat om sig, tillstyrkt
framställningen, hade Drätselkammaren, enär Nordström vore i nödställd belägenhet, beslutit
att omedelbart utbetala den begärda sjukaflöningen samt om denna åtgärd göra anmälan hos
Stadsfullmäktige med hemställan om godkännande.
På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att godkänna den af
Drätselkammaren gjorda utbetalningen samt föreskrifva, att beloppet skulle utgå af
olycksfallsförsäkringsfonden.
§ 22.
Vid föredragning af en från Drätselkammaren insänd framställning från Robertsviks Ångsåg
Wiklund & Sjödin om att få arrendera en del staden tillhöriga områden invid nämnda ångsåg
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att framställningen skulle
remitteras till Hamndirektionen för yttrande.
§ 23.
Efter föredragning af revisorernas af stadens räkenskaper för år 1912 öfver den verkställda
granskningen afgifna berättelse äfvensom från Drätselkammaren och Hamndirektionen
infordrade förklaringar öfver de i revisionsberättelsen framställda anmärkningar beslöto
Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden att fatta följande beslut i ärendet:
att godkänna den af Drätselkammaren vidtagna åtgärden att i 1912 års räkenskaper afskrifva
värdet af vattenrörledningarne från gatorna till stadens byggnader, upptaget till kr. 8,222: 04;
att revisorernas förslag om utseende af en ny organisationskommitté ej skulle till någon åtgärd
föranleda;
att beträffande alla öfriga anmärkningar låta bero vid de af Drätselkammaren och
Hamndirektionen afgifna förklaringar.
Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att bevilja full
och tacksam ansvarsfrihet åt Drätselkammaren, Hamndirektionen, Folkskolestyrelsen,
Hälsovårdsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen samt styrelsen för Tekniska skolan och Pantlånekontoret.
§ 24.
Efter föredragning af en från T.Bennet och H.Björnlund inkommen berättelse öfver verkställd
granskning af Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år
1912 beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att för för sin del bevilja
anstaltens styrelse och kassaförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för nämnda år.

§ 25.
Genom Magistraten hade för yttrandes afgifvande till Stadsfullmäktige öfverlämnats en af
sällskapet W 6 här i staden hos Konungens Befallningshafvande i länet gjord ansökan om
tillstånd att under ett års tid, räknadt från och med den l instundande november, få uti den af
sällskapet förhyrda fastigheten N:o 8 i kvarteret Gamen härstädes idka sådan utskänkning af
spritdrycker, som omförmäles i § 16 mom. l af Kungl. Förordningen den 9 juni 1905
angående försäljning af brännvin.
Uti afgifvet yttrande hade Beredningsnämnden hemställt, att då under den tid sällskapet
hittills utöfvat dylik utskänkning, såvidt kändt vore, någon olägenhet af sådant slag, att den
sökta rättigheten lagligen kunde förvägras sällskapet, icke till följd af utskänkningen
förekommit, Stadsfullmäktige måtte förklara sig ej hafva något att erinra emot ansökningen.
Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 12 röster mot 8,
hvilka senare afgåfvos för bifall till Bered-ningsnämdens hemställan, att för sin del afstyrka
ansökningen.
§ 26.
Sedan en af Landstinget tillsatt kommitté infordrat Stadsfullmäktiges yttrande öfver ett inom
Landstinget väckt förslag om eventuellt införande af graderade legosängsafgifter vid
lasaretten samt om legosängsafgifternas borttagande för mindre bemedlade och obemedlade,
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att förklara sig ej hafva något
att invända emot, att obemedlade personer helt befrias från legosängsafgifter samt att i öfrigt
dessa afgifter nedsättas, särskildt efter ett visst antal dagars vistelse på lasarettet.
§ 27.
Vid föredragning af Beredningsnämndens förslag om företagande af val af ledamöter och
suppleanter i pensionsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att bordlägga detta ärende till nästa
sammanträde.
§ 28.
Uti afgifvet yttrande öfver en af förre eldaren vid elektricitetsverket J.O.Blomqvist hos
Stadsfullmäktige gjord framställning, att tillfälligt arbete hos staden måtte beredas honom f. o.
m. den l instundande oktober, då hans nuvarande anställning hos staden upphör, intill dess
någon ordinarie befattning kan beredas honom, hade Drätselkammaren, med
tillkännagifvande att Fattigvårdsstyrelsen genom sin ordförande förklarat sig villig att
godkänna Blomqvist som vikarie för vaktmästaren vid fattiggården från medio af innevarande
september under de cirka 9 månader, denne beviljats tjänstledighet mot afstående af samtliga
löneförmåner, samt att de löneförmåner, som styrelsen sålunda kunde erbjuda vikarien, vore
73 kronor 13 öre i månaden kontant samt fri kost och husrum, hos Stadsfullmäktige hemställt,
att till Blomqvist, så länge han med godt vitsord som vikarie bestrider vaktmästaretjänsten vid
fattiggården, måtte få såsom lönefyllnad utbetalas 11 kronor 87 öre pr månad, hvarigenom
hans löneförmåner pr månad skulle komma att uppgå till kontant 85 kronor samt fri kost, af
Kammaren lågt värderadt till 15 kronor.Vid företagen behandling af detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag
samt bestämde, att lönefyllnaden skulle utgå af tillgängliga medel.
§ 29.
Vid föredragning af en utaf Herr Falk väckt motion om uppdrag för Hamndirektionen att
upprätta och inkomma med förslag till uniformsbestämmelser för hamnens tjänstemän beslöto
Stadsfullmäktige efter votering med 17 röster mot 3 att remittera densamma till Beredningsnämnden.

Minoriteten röstade för motionens remitterande till Hamndirektionen.
§ 30.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Idrottsföreningen Kamraternas begäran om upplåtelse af mark för anläggande af en
idrottsplan;
2:o) Herr Nilssons m. fl:s motion om anslag till anställande af en
lefnadskostnadsundersökning;
3:o) Adrian Bergströms begäran om afkortning af 1912 års kom munalutskylder;
4:o) Idrottskommitténs förslag till anordnande af en idrottsplan.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
A.Holm.
Justeradt:
Per Segerstedt,
Harald Wallin,
Halfdan Burman.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1
september 1913.
Närvarande: Herrar
Stadsbyggmästaren.

Brändström,

Danielsson,

Isaksson

och

Nilsson

äfvensom

§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 26 nästlidne augusti.

§2.
Beslutade Nämnden lämna Elektricitetsverkets föreståndare i uppdrag att skyndsamt uppgöra
och till Nämnden inkomma med förslag till kontrakt med Elektriska A.B. Fram rörande
entrepenörskap för Luleå stads elektricitetsverk.

§3.
Af Stadsfullmäktige särskildt utsedde komiterade hade, till fullgörande af den 2 juni 1909
erhållet uppdrag att ombestyra upprättande af förslag till plan för bebyggande af området
mellan norra stadsgränsen och verkstadsområdet, låtit uppgöra en karta öfver området i fråga,
å hvilken inom heldragna röda linjer trafikleder till en bredd af 18 och 12 meter blifvit
utmärkta, hvilka trafikleder skulle reserveras för nöjaktigt tillgodoseende af framtida
trafikbehof, så att inga byggnader hädanefter finge uppföras inom de sålunda reserverade
områdena. Sedan Stadsfullmäktige remitterat ärendet till drätselkammaren, har Nämnden i
enlighet med därvid lämnat uppdrag efter tidningarne införd kungörelse hållit kartan
tillgänglig för allmänheten under två månaders tid, under tillkännagifvande att en hvar ägde
att till drätselkammaren inkomma med de erinringar emot förslagert, hvartill fog kunde
finnas. Vid förnyad behandling af detta ärende beslutade Nämnden att med
remisshandlingarnes återställande meddela Stadsfullmäktige, att någon erinran eller
invändning emot förslaget icke till drätselkammaren inkommit samt att nämnden för sin del
intet hade att erinra mot förslagets fastställande i befintligt skick.
§4.
Sedan af Nämnden utsedde komiterade för upprättande af förslag till byggnadsbestämmelser å
viss del af Mjölkudden närmast Notviksverkstaden inkommit med sådant förslag jämte
yttrande, beslutade Nämnden att handlingarna i ärendet skulle cirkulera mellan nämndens
ledamöter, innan det tages under vidare ompröfning.
§5.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat ett af kammaren hos fullmäktige
öfversändt förslag till ut-och invändig reparation af fastigheten n:r 474 i kv. Gladan eller den
s.k Bodellska villan med uppdrag för drätselkammaren att verkställa ytterligare utredning
rörande öfvervåningens uppdelande i två lägenheter m.m. Sedan emellertid Hamndirektionen
i anbud af den 19 sistlidne juni gjort erbjudande att köpa å nämnda fastighet förefintligt lager
af grus, fyllning och matjord för en summa af 20000 kronor, mot villkor att Hamndirektionen
får börja att tillgodogöra sig massan senast den 1 maj 1914 och att å fastigheten befintliga
byggnader äro genom drätselkammarens försorg borttagna senast före den 1 november 1914,
beslutade Nämnden vid föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige göra hemställan om
bemyndigande dels att få till Hamndirektionen försälja å fastigheten n:r 474 befintligt lager af
grus, fyllning och matjord med undantag af den del, som faller inom Sandviksgatan, för

erbjudet belopp, 20000 kr., dels att få till högstbjudande försälja byggnaderna med skyldighet
för köparen att hafva bortflyttat desamma från tomten senast före den 1 november 1914.
§6.
Slaktaren L.J. Gustafsson hade anhållit att drätselkammaren ville ersätta honom för hvad han
enligt betald räkning utlagdt för målning af den af honom förhyrda butiken i saluhallen eller
med 26 kronor 75 öre. Nämnden belsutade emellertid vid föredragning af ärendet att, då
Gustafsson icke i vederbörlig ordning hos drätselkammaren före arbetets utförande gjort
framställning i saken, afslå sökandens gjorda begäran.
§7.
Beslutade Nämnden att en af N.P. Almqvist i skrifvelse gjord anhållan, att få köpa tomt vid
s.k. Löfskatan, icke skulle till åtgärd föranleda.
§8.
Fastighets a.bol. Spiggens i skrifvelse gjorda anhållan om iordningställande af
Skomakaregatan förbi kvarteret Kaninen remitterades till stadsingenjören, för utredning och
yttrande.
§9.
Beslutade Nämnden förklara sig intet hafva att erinra mot, att stadsbyggmästaren J. Wikberg
beviljas hos Magistraten sökt tjänstledighet under tiden 8 – 13 innevarnde september månad.
§10.
Sedan Stadsbyggmästaren hemställt om tillstånd att få borttaga de å tomten n:r 3 Göken
befintliga sibiriska ärtträden såsom varande vanprydande och skadliga för byggnadens
ytterbeklädnad, beslutade Nämnden att uppdraga till herr Isaksson och Stadsbyggmästaren att
efter besök på platsen å Nämndens vägnar fatta beslut i saken.
§11.
Hemställde Stadsbyggmästaren, att trenne rum i Stadshusets hotellvåning måtte får redan i år
repareras, trots det att medel för detta ändamål ej funnes i årets utgiftstat upptagna, i hvilket
fall källarmästaren Dahné förklarat sig villig att förskottera nödigt belopp under innevarande
år. Sedan Stadsbyggmästaren förklarat reparationen behöflig och att det i alla händelser vore
nödvändigt att utföra desamma under nästkommande år, beslutade Nämnden att uppdraga till
Stadsbyggmästaren att uppgöra arbetsbeskrifning öfver arbetena infordra anbud å desammas
utförande att underställas Nämndens pröfning.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson
Justeradt den 13/9 1913.
H.K. Brändström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 9 september 1913.
Närvarande: Herrar Sundberg, Gullberg, Rignell, Wester, Danielsson, fröknarna Björkman
och Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Uti ingifven skrifvelse hade herr Rignell på anförda skäl hemställt att styrelsen måtte införa
ett annat system än det nu rådande vid infordrande af anbud å leverans af matvaror till
understödstagarne. Vid ärendets behandling beslöt emellertid styrelsen att tillsvidare
bibehålla det nuvarande systemet. Mot detta beslut anmälde herr Rignell och fröken Björkman
sin reservation.
§2.
Beslöt styrelsen godkänna eldaren J.O. Blomqvist såsom vikarie för vaktmästaren B.A.
Larszon under den tid af c:a 9 månader denne skulle åtnjuta tjänstledighet för genomgående af
fattigvårdskurs samt uppdrag åt beredningsutskottet att utfärda närmare bestämmelser ang.
Blomqvists tjänstgöring och vistelse å fattiggården.
§3.
Beslöt styrelsen genom polismyndigheten låta efterspana arbetaren Frans Oskar Engfors,
hvilken öfvergifvit sin familj och medföljt ett cirkussällskap, samt anmoda honom att
återvända för att draga försorg om sin familj eller inställa sig på fattiggården för utförande af
det arbete som kunde komma att åläggas honom för gäldande af det understöd styrelsen
nödgats lämna hans familj.
Justeradt
H.Lindgren
Alfr. Gullberg
Tyra Björkman”

Som ofvan
J.O Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 september 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Linder, Schönfeldt, Aurén och Hamnmästaren.

§1.
Beslutade Hamndirektioen att hos drätselkammaren göra framställning, att Kammaren ville
lämna Elektrticitetsverkets föreståndare i uppdrag att i samråd med hamnmästaren uppgöra
och inkomma med förslag till förbättrad ytterbelysning vid stadens kajer.
§2.
Sedan arbetaren G. A. Kring med läkarbetyg styrkt sig hafva varit oförmögen till arbete under
tiden 18 – 25 sistlidne augusti månad på grund af olycksfall i arbete vid hamnen, beslutade
hamndirektionen att till honom utbetala dels sjukaflöning under 8 dagar å 1 krona 50 öre pr
dag, dels en ersättning af 5 kronor för utlagd kostnad för läkarvård.
§3.
Beslutade hamndirektionen att i och för eventuell olycksfallsförsäkring af hamnens arbetare
lämna hamnmästaren i uppdrag att verkställa utredning rörande kostnaden för en kollektiv
försäkring med olycksfallsersättning efter alternativt 1 krona 50 öre och 2 kronor pr dag dels
med, dels utan läkarvård.
§4.
Sedan upplagt blifvit, att Stadsfullmäktiges beredningsnämnd utsett andra tisdagen i hvarje
månad till ordinarie sammanträdesdag, beslutade Hamndirektionen att direktionens ordinarie
sammanträden skulle hållas andra helgfria måndagen i hvarje månad.
§5.
Biföll Hamndirektionen en från drätselkammaren inkommen framställning, att kostnaden för
den reparation, som kammaren verkställt å kallbadhuset efter det hamndirektionen öfvertagit
detsamma eller 320 kronor, måtte erhållas med hamnmedel.
§6.
W. Oscarsson hade i egenskap af förrättningsman i bouppteckningen efter genom
olyckshändelse i arbetet omkomne J.T. Gustafsson i skrifvelse hos hamndirektionen hemställt,
att direktionen ville utbetala någon summa dels till hjälp vid begrafningskostnaderna, dels till
betäckande af den skuld, Gustafsson ådragit sig hos fattigvådrden. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Hamndirektionen, att gälda begrafningskostnaderna, om Fattigvårdsstyrelsen
inkommer med räkning å desamma.
§7.
Föredrogs och godkändes hamnmästarens kassarapport för nästlidne augusti månad.
§8.
Utanordnades diverse räkningar.
§9.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 22 sistlidne augusti.

Justeradt den 22/9-13
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

” Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 10 september
1913.
Närvarande. Herrar Ljungberg, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, Isakssos, Sandström
och J.A. Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 20 sistlidne augusti.
§2.
Stadsfullmäktige hade anhållit om drätselkammarens yttrande öfver af förre eldaren vid
elektricitetsverket J.O. Blomqvist ingifven skrifvelse med begäran, att tillfälligt arbete hos
staden måtte beredas honom f.o.m den 1 instundande oktober, då hans nuvarande anställning
hos staden upphör, emot en lön af 100 kronor pr. månad, intill dess någon ordinarie befattning
kan beredas honom. Vid föredragning af detta ärende meddelade Stadskamreraren, att
Fattigvårdsstyrelsen genom sin ordförande förklarat sig villig att godkänna Blomqvist som
vikarie för vaktmästaren vid fattiggården från media af innevarande september månad under
de 9 månader, denne beviljats tjänstledighet mot afstående af samtliga löneförmåner. Sedan
antecknat blifvit, att de löneförmåner, som Fattigvårdsstyrelsen således kunde erbjuda
vikarien, vore 73 kronor 13 öre kontant samt fri kost och husrum, beslutade drätselkammaren
att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att till
Blomqvist, så länge han med godt vitsord som vikarie bestrider vaktmästaretjänsten vid
fattiggården, måtte få såsom lönefyllnad utbetalas 11 kronor 87 öre pr. månad, hvarigenom
hans löneförmåner pr. månad skulle blifva kontant 85 kronor och fri kost, af kammaren lågt
värderad till 15 kronor, eller sammanlagt 100 kronor i värde pr. månad. Protokollet
förklarades i denna del genast justeradt.
§3.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 22 nästlidne maj
ang. lämnat tillstånd för J.F. Grafström och B.A. Hellsten att verkställa tillbyggnader å den
tillhöriga fastigheter
ang. afslag å Bankaktiebolaget Norra Sveriges begäran om ändring i villkoren för förlikning i
donationsjordsprocessen rörande bättre rätt till s.k. Bryggeritomten.
§4.
Båglampskolaren H. Wikström, som ådragit sig blodförgiftning under arbete i
elektricitetsverkets tjänst, hade till verket inlämnat räkning å 16 kronor för enligt läkarbetyg
utlagda kostnader för läkarvård; och beslutade drätselkammaren att beloppet skulle till
Wikström utbetalas att bestridas med elektricitetsverkets medel.
§5.
Beslutade Drätselkammaren att erinra Stadsingenjör E. Kinnman därom, att han enligt
gällande instruktion för Stadsingenjören i Luleå, § 23, icke äger sysselsätta sig med enskilda
uppdrag i vidsträcktare omfattning än ifrågavarande instruktion medgifver.
Som ofvan
Justeras
A.Ljungberg”

Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

” Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 september 1913.

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Schåltz, Ullman, Wester, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§60.
Protokollet för den 20 augusti föredrogs och justerades.
§61.
Hos byggnadsnämnden hade Frans Lundbergs omyndiga barn anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 4 i kvarteret
Elgen. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§62.
Hos byggnadsnämnden hade F.I Israelsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra en veranda till boningshuset å tomt n:r 298 i kvarteret Gripen.
Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordninegns föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§63.
Hos byggnadsnämnden hade I.J. Wikström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggand å tomt n:r 126 i kvarteret Mården. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§64.
Hos byggnadsnämnden hade Alma Ehinger anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus till boningshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Tjädern.
Vid föredragning härav beslöt nämnden Vid föredargning härav beslöt nämnden bifalla
ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant
iakttoges vid arbetets utförande.
§65.
Hos byggnadsnämnden hade Bror Helmer Enström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus och förstuga m.m till boningshuset å tomt
n:r 8 i kvarteret Ejdern. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med
villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktttoges vid arbetets
utförande. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§66.
Biföll byggnadsnämnden en av C. Fernberg gjord ansökan om anstånd med uppförande av
brandmur till uthusbyggnaden å tomt n:r 6 i kvarteret Björken med skyldighet för honom att
utföra ifrågavarande arbetet, då nämnden så påfordrade.

§67.
Hos byggnadsnämnden hade snickaren N.P. Boman anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta tillbygga verkstadsbyggnaden å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen.
Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Tillika beslöt nämnden för sökanden påpeka önskvärdheten av att ändring söktes i nu gällande
tomtindelning sålunda, att tomtindelningen bleve i överensstämmelse med
ägorättsförhållandena.
§68.
Avslog byggnadsnämnden snickaren N.P. Bomans ansökan att få tillbygga norra boningshuset
å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen, enär byggnaden ej låge på behörigt avstånd från
tomtgränsen.
§69.
Hos byggnadsnämnden hade boktryckaren Georg Isaksson anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning upptaga ett takfönster å boningshuset å tomt n:r 9 i kvarteret
Hästen. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§70.
Hos byggnadsnämnden hade tillsyningsmannen V. Oscarsson anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning förbättra slöjdstugan å tomten n:r 13 i kvarteret Hästen. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§71.
Hos byggnadsnämnden hade C.A. Nordmarks sterbhusdelägare anhållit om tillstånd, dels att
få reparera den genom eldsvåda skadade uthusbygganden å fastigheten n:r 250 i kvarteret
Abborren, dels att få å samma tomt uppföra ett magasin, allt i enlighet med ingivna ritningar
och tomtkarta. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla de gjorda ansökningarna, med
villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets
utförande.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl
Justeradt den 24 okt 1913
På Nämndens vägnar
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 13
september 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson och Isakson ävensom Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 1 innevarande september.
§2.
Rapporterade Brandchefen, att brandmannen N:r 5 Nord den 12 dennes utan permission
avlägsnat sig från brandstationen utan att hava fullgjort sina tjänsteåligganden, varjämte han
uppträtt betydligt berusad av starka drycker. Sedan antecknats, att Nord, som kom i tjänst vid
Luleå brandkår den 1 maj 1912, av Brandchefen ådömts bestraffning för liknande förseelser
vid tre olika tillfällen med första gången, andra gången indragning av fridygnet och tredje
gången permissionsförbud under tre veckor, beslutade Nämnden, att Nord skulle bestraffas
med mistning av lönen under 15 dagar; och skulle Nord tillhållas att icke låta några förseelser
vidare komma sig till last, vid risk att han omedlebart avskedas.
§3.
I enlighet med Nämndens anmodan hade Elektricitetsverkets föreståndare inlämnat följande
förslag till kontrakt med Elektriska A.B. Fram angående entrepenörskap för
Elektricitetsverket:
” Kontrakt om ------------------------------------------” Bil.25; och beslutade Nämnden att
godkänna detsamma med undantag av § 5 av kontraktet, vilken paragraf skulle utgå.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§4.
Beslutade Nämnden att till första ordinarie sammanträde under nästkommande oktober från
stadsingenjören infordra en kortfattad redogörelse, i vad mån för utförande under innevarande
år bestämda gatuarbeten hunnit slutföras.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson
Justeradt den 6/10 1913
H.K. Brändtström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med dräteslekammarens ekonominämnd den 15 september
1913.

Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Burman, Edström och Fernlund.

§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 18 sistlidne augusti.
§2.
Föredrogs inkommen restlängd å belysningsavgifter för andra kvartalet innevarande år; och
beslutade nämnden att åtgärder för indrivning av de resterande avgifterna skulle få anstå till i
samband med inkasseringen av belysningsräkningarne för innevarande kvartal.
§3.
Styrelsen för Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i Stockholm hade i skrivelse till
drätselkammaren hemställt, att kammaren ville eventuellt efter hörande av andra förvaltande
myndigheter m. fl., som kunde vara intresserade i Baltiska utställningen i Malmö år 1914,
varvid ett belopp av högst 240 kronor skulle ställas till styrelsens förfogande för bestridande
av de med organisationen och anordnandet förenade kostnader. Sedan Hamndirektionen, som
beretts tillfälle att yttra sig i saken, förklarat sig icke villig att deltaga i utställningen,
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet, att meddelande skulle göras till KommunalTekniska Föreningens styrelse, att Luleå stad icke önskar deltaga i utställningen ifråga.
§4.
Magistraten hade överlämnat en av stadsfiskalen uppgjord förteckning å persedlar, inventarier
och reparationer, erforderliga för poliskåren under innevarande september månad, nämligen
Nyanskaffning av liggare för polisstationen samt uniformskappa och pelsmössa till
överkonstapel Strandell. Reparation av pelsmössa till konstapel Öström samt av
uniformskappor till konstaplarne Lindblom och Olofsson; och beslutade nämnden vid
föredragning av ärendet att med bifall till framställningen uppdraga till Stadsfiskalen att
verkställa beslutet.
§5.
Sedan J.P. Pettersson anhållit att få hava å stadens del av fastigheten 232 kv. Simpan
befintliga byggnader kvarstående å platsen till den 1 nästkommande maj, beslutade nämnden
att avslå den gjorda framställningen.
§6.
Sedan Stadskamreraren hos folkskolestyrelsen anhållit, att styrelsen ville i likhet med vad som
sker beträffande övriga utgifter låta utanordna dels de belopp, varmed folkskolans lån skola
amorteras och räntas, dels de brandförsäkringsavgifter, som skola utgå för av styrelsen
avslutade försäkringsavtal, hade folkskolestyrelsen vägrat att efterkomma detta, åberopande
drätselkontorets instruktion §§ 1 och 3 resp. mom. C och I. Vid föredragning av detta ärende
beslutade Ekonominämnden på hemställan av Stadskamreraren, att då åberopade
bestämmelser i drätselkontorets instruktion icke avse annat än än drätselkontorets åliggande
att vara folkskolans kassa- och räkenskapskontor, men icke något åliggande för
drätselkontoret att i något avseende deltaga i förvaltningen av folkskolans angelägenheter,
göra det uttalandet, att drätselkontoret icke är skyldigt eller berättigat att utan vederbörlig

utanordning av folkskolestyrelsen verkställa någon utbetalning för dess räkning, vare sig detta
gäller amorteringar å lån, brandförsäkringsavgifter eller andra utgifter för folkskolans räkning.

§7.
Beslutade Ekonominämnden att, med åberopande av det bättre skick, varuti de av Luleå
domkapitel disponerade lokalerna i gamla rådhuset efter nu verkställd dyrbar reparation
befunne sig, dels av den allmänna hyresstegringen i staden, hos domkapitlet göra hemställan
om upprättande av ett minst 5-årigt hyreskontrakt för lokalerna i fråga, räknat f.o.m. den 1
intsundande oktober, mot samma hyresbelopp för år, som nu utgår, eller 1500 kronor för båda
lägenheterna tillhopa.
§8.
Sedan ledamoten herr Sandström meddelat att godvillig överenskommelse rörande reglering
av tomt N:r 2 i kvarteret Aborren numera
träffats mellan parterna, beslutade
ekonominämnden att till handlingarne lägga den av stadsfullmäktige lämnade fullmakten att
eventuellt verkställa expropriation av de fastighetsdelar, som erfordrades för reglering av
fastigheten ifråga.

§9.
Beslutade ekonominämnden att bemyndiga Stadskamreraren att utanordna för magistraten,
rådstuvurätten, kronouppbörds- och exekutionsverket samt polisverket förekommande utgifter
i den mån, de äro i fasttälld stat eller av drätselkammaren särskilt beviljade; dock skulle i den
utsträckning, sådant ansågs nödigt, attest före utanordningen av vederbörande myndighet
eller tjänsteman infordras.
§10.
Beslutade nämnden att till W. Olin uthyra fästsalen för 4 st. teaterföreställningar under
september och oktober månad innevarande år.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

” Protokoll vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse å folkskolexpeditionen den 19
sep. 1913

Närvarande: Ordf. pastor J. Hansson, herr G. Åhrström, G. Norrby, A. Gullberg, M. Lindqvist
och V. Oscarsson, fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht, herr O.E. Wester och G.
Landström samt undertecknad sekreterare.
§1.
Herr Wester och fröken Mörtzell fingo i uppdrag att justera dagens protokoll.

§2.
Folkskolestyrelsen beslöt tillrätta en kommitté, som skulle få i uppdrag att leda arbetet med
skolbyggnaden i Karlsvik. Valet av ledamöter i kommittén uppsköts till nästa sammanträde.

§3.
Ordföranden och sekreteraren fingo i uppdrag att i samråd med stadsarkitekten infordra anbud
å grundläggningen för skolhuset i Karlsvik.
§4.
Styrelsen lämnade i uppdrag åt hr Oscarsson och överläraren att utreda frågan om förhyrande
av ytterligare en skollokal å Notviken samt om reparation av den nuvarande skollokalen.
utredningnämnden skulle inkomma med sina förslag till ekonominämnden, som att fatta
beslut i ärendet.
§5.
Styrelsen beslöt låta inköpa tyg till gardiner för Notvikens skola.

§6.
Gymnastikdirektör V. Bergström erhöll tills vidare rätt att två timmar i veckan disponera
folkskolans gymnastiklokal för lektioner i fäktning mot villkor att ersättning för lyse lämnas
med belopp, svarande mot skolans självkostnadspris, och att lokalen städas efter varje lektion.

§7.
Överläraren meddelade, att läsningen i Notvikens skola från höstterminens början ordnats så,
att även de barn, som erhållit flyttning till folkskolans första och andra klasser få sin
undervisning och om, och att lärarinnans tjänstgöringstid därigenom ökats med II
veckotimmar. Folkskolestyrelsen godkände denna anordning och framställde arvodet för den
ökade tjänstgöringen till 75 öre pr. lektionstimme.

§8.
Skolstyrelsen beslöt låta inköpa följande inventarier och undervisningsmaterial: 1 kommod, 2
tvättställ, 1 skåp, 1 influensmaskin, 1 viklåda, 1 literapparat, karta över Norrbottens län samt
en handukslår och en recipient till luftpumpen.

§9.
Styrelsen beslöt låta inlägga golv i lokalen för metallslöjd samt anskaffa
inträdesdörrarna i Mjölkudden.

klicklås till

§10.
Drätselkamrer K.H. Santesson hade i skrivelse till folkskolestyrelsen anmält, att folkskollärare
P. Hallberg efter utanordning av ekonominämndens ordf. erhållit arvode för slöjd- och
fortsättningsskolan i Karlsvik i förskott, samt anhållit få veta om ett folkskolestyrelsens beslut
låg till grund för denna utanordning. Folkskolestyrelsen beslöt med anledning härmed att för
denna gång godkänna åtgärder i frågan.
§11.
I skrivelse av den 29 aug. 1913 har ordf. i Över-Luleå skolråd anhållit om meddelande
huruvida skolstyrelsen i Luleå önskar plats för en del uppräknade barn i Neder-Luleå
församlings skolor och är villig att för vart och ett betala en avgift pr läsår av 35 kr. Sedan
överläraren meddelat att Anton Lundin avlidit, och att Dagmar Maria och Karl Johan
Valdemar Rönngren ävensom Aina Segerlund börjat sin skolgång i Notvikens skola den 1 sep
samt att arb. Edv. Brännströms son Åke Helmer börjat sin skolgång i folkskoleseminariets
övningsskola, beslöt folkskolestyrelsen uttala som sin önskan, att plats måtte beordras i
Svartöstadens skola för gossen Johansson från Hamnholmen samt att, i fråga om Stallbacken
Hägnans barn lämna överläraren i uppdrag att efter utanordning fatta beslut. Inlämnad
förfrågan i skrivelse av den 4 sept. rörande lokomotivförare Marklunds varor föranledde ingen
folkskolestyrelsen åtgärd, då berörd person ej ännu är bosatt inom Luleå stad.

§12.
Vaktmästarna vid Östra och Västra folkskolorna hade anhållit om en löneförhöjning av 100
kr. pr. år. Folkskolestyrelsen beslöt tillstyrka deras anhållan, att värdet av naturaförmånerna
sätta till 300 kr i stället nuvarande 400 kr. och att den kontanta lönen höjes med 100 kr.
Biblioteksnämndens förslag till inköp av lådor och prenumeration av tidningar godkändes.

§14.
Några framställningar om avgång efter folkskolestyrelsens §48 överlämnades till överläraren
för utvärdering och beslut.
§15.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att antingen förlänga rören i skolhuset eller utköpa en ny
slang.
§16.
Ett protokollutdrag från drätselkammaren med erinran, att därest för något ändamål önskas
biträde av föreståndaren för elektricitetsverket, framställning därom bör göras hos
Drätselkammaren, lades till handlingarna.
Dag och plats som ofvan
John Hansson
P. Edv.Lindmark
Justerat:
O.E.Wester
Hildur Mörtzell”

”Protokoll, fördt sammanträde i Luleå den 22 september 1913.
Närvarande:
Herrar Burström, Burman, Linder, Schönfeldt och Nilsson äfvensom
Hamnmästaren.

§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 9 innevarande september.

§2.
Sedan Hamnmästaren begärt instruktion i saken, beslutade Hamndirektionen att godkänna
hamnmästarens åtgärd att meddela färjepersonalen order, att tillämpa den af Kungl. Majt.
fastställda taxan oförändrad äfven under sön- och helgdagar.
Justeradt den 4/10-13
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

” Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 september 1913.

Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Gravström, Rosengren och Hellsten.
§1.
Protokollet för den 15 augusti föredrogs och justerades.

§2.
Biföll nämnden en av räntemästaren A. Eneqvist gjord ansökan att få inmontera två
vattenklosetter i fastigheten n:r 6 i kvarteret Höken, med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.

§3.
Biföll nämnden en av Alma Edinger gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i
fastigheten n:r 84 i kvarteret Tjädern med villkor, att hon vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.

§4.
Biföll nämnden en av J.A. Brogrén gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i
fastigheten n:.r 6 i kvarteret Oxen med villkor, att han vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.

§5.
Föredrogs tillsyningsmannens rapport för augusti, vari bland annat anmärktes, att slaktaren
Axel Hultqvist brukade i sitt slakteri i Bergviken hava levande slaktdjur ståendes under flera
dagar. Med anledning härav beslöt nämnden vid vite av 25 kronor förbjuda Hultqvist att
inhysa levande slaktdjur i slakteriet. Rapporten lades i övrigt till handlingarna.

§6.
Till dagens sammanträde hade drätselkammarens tekniska nämnd inkommit med påminnelser
över tillsyningsmannens förklaringar med anledning av kammarens anmälan mot honom för
obehörigt ingrepp i kammarens förvaltning m.m. Efter föredragning härav beslöt nämnden att
låta vid den av tillsyningsmannen angivna förklaringen bero.
§7.
Till att utanordna inkomna räkningar utsågos; för köttbesiktningsbyrån: länsveterinär F.
Rosengren; för desinfektioner, nämndens ordförande eller vid förfall för honom vice
ordföranden.
§8.
Beslöt nämnden till hushållerskan å epidemisjukhuset utbetala kr 112:- utgörande
underhållskostnad för Ragnar Sandberg, Algot Fågelqvist och lokeldaren Elvoiths barn Tyra,
Gunhild, Maja och Sven, och skulle beloppet utökas hos vederbörande.

§9.
Föredrogs från vaktmästaren Johansson infordrad förklaring med anledning av att en del
kläder förstörts vid epidemisjukhusets desinfektionsugn. Sedan det upplysts, att mekanikern
Hugo Backteman meddelat Johansson noggranna instruktioner angående skötseln av
desinfektionsugnen, till förebyggande av att skada åsamkades kläder vid ångning i densamma,
beslöt nämnden förständiga honom att för framtiden följa dessa instruktioner vid äventyr att
nämnden eljes komme att göra honom ansvarig för vad som förstödes vid desinfektionen.

§10.
Från sjuksköterskan vid epidemisjukhuset hade ingått anmälan, att vaktmästaren Johansson
och hans hustru iakttagit ett mindre passande uppförande, ävensom att vaktmästaren
underlåtit att åtlyda hennes i tjänsten givna befallningar och i övrigt på ett synnerligen
otillfredställande sätt skött sina åligganden. Med anledning härav beslöt nämnden, sedan
vaktmästaren och hushållerskan hörts över de framställda klagomålen, att förständiga dem att
att för framtiden icke låta några försummelser av ovan omförmälda slag komma sig till last
mot dem anfördes, komme att omdelbart entlediga dem från deras befattningar. I
sammanhang härmed beslöt nämnden för framtida efterrättelse till protokollet låta anteckna,
att sköterskan vore den, som i stadsläkarens frånvaro ägde å sjukhuset giva erforderliga order
i tjänsten, vilka av samtliga befattningshavare villkorligen skulle åtlyda; och skulle utdrag av
detta protokoll tillställas vaktmästaren och hushållerskan.

§11.
På förslag av herr borgmästaren beslöt nämnden att snickaren B.A. Hellstén och mekanikern
Hugo Backteman skulle tillkallas att såsom sakkunninga närvara, då ångning härnäst komme
att verkställas i sjukhusets desinfektionsugn.
Som ofvan
Justerat
Sven Kjellman”
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen den 30 september 1913.

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Danielsson, Fröken Björkman, Fru
Sundström samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för 30 augusti och 5 september godkändes och justerades.

§2.
På hemställan av hustru Gerda Engfors beslutade styrelsen att bifalla ett understöd av 15 kr.
för oktober månad.
§3.
Biföll styrelsen Fru Maja Johanssons i Kiruna begäran om höjning av understöd för änkan
Henrietta Zakrisson från 10 till 16 kr. pr månad.

§4.
O.F. Sandbergs begäran om ett par skor bifölls.

§5.
Till protokollet skulle antecknas att hustru Anna Eriksson beviljats hyresbidrag av 15 kr. pr
månad.
§6.
Bifölls smeden Adolf Erikssons anhållan om 1 par skor och tyg till klädning för sin sjuka
dotter Beda.
§7.
Avslog styrelsen hustru Hulda Vikströms begäran om reshjälp till Amerika.
§8.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande G.A. Pettersson och
C.J. Husberg samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Frida Martina Sandberg, Emma
Larsdotter Dahlgren, I.V. Granbom, Gustav Magnus Johansson och Oskar Johansson.

§9.
Landshövdinge Ämbetets i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Johan Emil
Samuelsson lades till handlingarna.
§10.
Från Stadsfullmäktige inkommet protokollsutdrag rörande beviljad ansvarsfrihet för 1912 års
förvaltning lades till handlingarna.

§11.
Biföll styrelsen J.A. Stenbergs i skrivelse av den 1 september gjorda anhållan om anstånd med
betalning av hans skuld till nästa år, då han förband sig under januari-mars inbetala hela
skulden.
§12.
Föredrogs och godkändes III kv. utackorderingslista, slutande å ett belopp av kronor 1505:25.

§13.
Godkändes tillsyningsmannens rapport över extra understöd under september å tillhopa
kronor 187:-.
§14.
Godkändes tillsyningsmannens rapport över extra understöd under september å tillhopa
kronor 75:48.
§15.
Uppdrogs åt sekreteraren avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Augusta Wennberg.

§16.
Anmälde tillsyningsmannen att J.O. Wennberg på grund av försumlighet att försörja sin
familj, intagits å fattiggården. Åtgärden godkändes.

§17.
Föredrogs och godkändes oktober månads understödslista. Den kontanta utdelningen uppgick
till:
I distriktet
345:37
II ”
362:43
III ”
222:IV ”
277:85
§18.
Herr Frans Lundbergs anhållan att mot en hyra av 75 öre pr dag få hyra tvättstuga 10 dagar i
månaden bifölls.
§19.
Beslöts att före den 15 oktober infordra anbud å matvaror m.m.

§20.
Anmälde tillsyningsmannen att finske undersåten Gustav Andersson Finnman, på grund av
benskada måst intagas å fattiggården den 2 september. Åtgärden godkändes.
§21.
Tillsyningsmannen anmälde, att flickan Elin Maria Eriksson den 15 september måst intagas å
fattiggården, enär fosterföräldrarna cementläggare F.Berg förklarat sig ej längre vilja fostra
henne. Åtgärden godkändes.

§22.
Antogs sömmerskan Kristina Öhlund i Bälinge som fostermor för gossen Erik Gustav Herbert
Bergström, mot en ersättning av 12 kronor pr månad.

§23.
Erik Johanssons begäran om 4 liter mjölk pr dag under oktober remitterades till Distriktsrådet.

§24.
Godkändes diakonissans rapport och lades till handlingarna.

§25.
Bordlades från fattigvårdsförbundet inkommen skrivelse, rörande inbjudan till deltagande i
Baltiska utställningen nästa år.
§26.
Avslogs Anna Sofia Anderssons begäran att från fattigvården uttaga sin dotter Josefina
Renström.
§27.
Beslöts att i nästa års stat upptaga ett anslag å 300 kronor till skor åt fattiga skolbarn.

§28.
Avslogs J.A. Karlssons i Karlsvik begäran om 15 kronor pr månad för vård av Sven Hedlund.

§29.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att infordra anbud och hos den lägstbjudande låta trycka 300
exemplar av årsredogörelsen.

§30.
Företrädde Maria Snabb och framställde klagomål mot hushållerskan Mattson för det
beteende hon visade understödstagarne vid fattiggården och beslöt styrelsen uppdraga åt en
komitté, bestående av herrar Lindgren, Gullberg och Fru Sundström att undersöka
befogenheten av klagomålen samt om möjligt ordna saken.
Som ofvan
Justeradt:
å tjänstens vägnar
C.Lindgren
A.Glaas
J.Sundberg
M.Sundström”

