Protokoll februari år 1915

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnden i Luleå den 1
februari 1915.
Närvarande: Herrar Brännström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson. Stadsingenjören
och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 14 sistlidne januari.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 17 december 1914, § 12, ang. fastställande af
utgifts- och inkomststat för Luleå stad för år 1915; och beslutades Nämnden att uppdraga för
Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med arbetsplaner för de beslutade gatuarbetenas
utförande, med angifvande i hvilken ordning de olika arbetena böra komma till utförande,
samt att i samband härmed inkomma med normaltyper för de olika gatornas tvärsektioner.
Nämnden beslutade vidare med anledning af i staten därtill beviljadt anslag att hos
Konungens Befallningshafvande begära förordnande för distriktslandtmätaren att uppmäta
stadens ägor å Stadsön och därvid bestämma rågångarna mot öfriga ägare.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige med anledning af en från Robert R. Ruthberg inkommen ny skrifvelse
beträffande af honom begärdt tillstånd att få å vretan n:r 134 – 135 uppföra en
mangårdsbyggnad återremitterat ärendet till drätselkammaren, hade Stadsbyggmästaren och
Stadsingenjören inkommit med af kammaren infordrat yttrande öfver denna Ruthbergs
senaste framställning hvarvid de till bemötande af densamma anföra: att afståndet 20 meter
från stadsplanen måste anses vara strax utanför densamma och så nära, att en byggnad där kan
försvåra genomförandet af en blifvande reglering; att afståndet 25 meter till närmaste byggnad
visserligen i stad är ganska stort men att det på landet anses vara nära och att i alla händelser
det tätt bebyggda s.k. Bergviken just börjar med denna gård; att den byggnad sökanden för
jämförelse åberopar såsom tillstyrkt af stadens myndigheter och tjänstemän icke kan jämföras
med omskrifna byggnad då den dels är ett nödvändigt uthus dels uppföres å staden tillhörig
och af husägaren arrenderad mark med skyldighet för arrendatorn att vid arrendetidens utgång
borttaga byggnaden. Sedan vidare af en från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan
inhämtats, att Ruthberg utan att inväntat Stadsfullmäktige med vidhållande af sin förut gjorda
hemställan om afslag å Ruthbergansökan.
§4.
Hos Stadsfullmäktige hade A. Elander och Reinhold Thor i skrifvelse hvar för sig anhållit om
tillstånd att få bebygga af dem förvärfvade delar af vretan n:r 1 å Stadshertsön. Sedan
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren gemensamt yttrat sig öfver ansökningarna, beslutade
Nämnden vid föredragning af dessa ärenden, att med återställande af remitterade handlingar
afgifva det yttrande att, då staden tillhöriga område å Hertsön icke är donationsjord och
bestämmelsen i donationsbrefvet af 1904 att Stadsfullmäktiges beslut vid bebyggande skall
inhämtas för ty fall icke är erforderligt, hvarför Nämnden ville hemställa att ansökningarna
icke måtte föranleda vidare åtgärd.

§5.
Vid föredragning af P. Lalanders till stadsfullmäktige ställda ansökan om tillstånd till
uppförande af byggnad å Mjölkudden beslutade Nämnden, på tillstyrkan af Stadsingenjören
och Stadsbyggmästaren att, då staden för ordnandet af byggnadsverksamheten närmast
Notviken, möjligen kan komma att blifva i behof af ifrågavarande område, ärendet skulle
förklaras hvilande till denna fråga föreligger helt utredd.
§6.
Efter föredragning af en från kaptenen C. Skarstedt inkommen skrifvelse rörande otillräcklig
fyllningsmassa i vägbanken mellan Luleå och Svartön, beslutade Nämnden att förfrågan
skulle göras hos Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar om staden kunde från järnvägen
erhålla ytterligare 4000 kbm, fyllningsmassa till ifrågavarande bankfyllning och till hvilket
pris, massan i så fall kunde levereras.
§7.
Som vägbyggnaden Luleå – Hertsön hvad Luleå stad beträffar redan nu igångsatts för att i sin
mån söka motverka befarad arbetslöshet, beslutade Nämnden, att hemställa hos arbetsledaren
att han ville äfven i fortsättningen tillse att i den mån tillgång finnes till arbetare, åkare m.m.,
som äro mantalskrifna i Luleå stad, dessa få företräde till arbete vid vägbyggnaden.
§8.
Sedan Brandmannen Eriks Svensk hos Drätselkammaren ansökt om afsked från sin befattning
vid brandkåren, beslutade Nämnden på tillstyrkan af brandchefen att bevilja Svensk afsked
f.o.m. den 22 januari 1915. I samband härmed utfärdade nämnden afskedspass för
brandmännen E. Svensk och J. Påhlsson med vitsord att de under tjänstetiden sig”utmärkt väl”
skickat.
§9.
Sedan Stadskamreraren i enlighet med nämndens beslut af den 2 februari 1914 uppsagt
arrendatorn af stadens del af vret. 171 – 172 Albin Ruthström att frånträda arrendet den 15
mars 1915 och därefter under hand infordrat arrende anbud från nämnda Ruthström och änkan
A.L. Öqvist, hade nu båda inkommit med anbud å arrendering af vretdelen, därvid Öqvist
erbjöd sig betala kr. 12:50, Ruthström kr.15:- allt pr. år; den senare dock endast under
förutsättning att linjerna mellan stadens och Öqvists del af vretan utstakades. Som emellertid
dylik kostsam utstakning ej vore erforderlig, därest Öqvist blefve arrendator, beslutade
Nämnden att afslå båda anbuden samt att under hand erbjuda fru Öqvist att arrendera
vretdelen ifråga för en arrendeafgift af 15 kr.pr.år.
§10.
Föredrogs en ansökan från Luleå Goodtemplars Restaurantförening u.p.a. om förlängning
under ett år af hyreskontraktet rörande Gültzauuddens byggnader, för att föreningen skulle
sättas i tillfälle att utan allt för stor förlust afveckla restaurantrörelsen. Sedan slaktaren L.J.
Gustafsson enligt uppgift å föreningens vägnar mundtligen förbjudit föreningen, att upphöra
med de danstillställningar, som förut under åren afhållits å Gültzauuddens byggnader med
område mot villkor dock att danstillställningar icke förekomma under kontraktstiden.
§11.
Föredrogs ånyo herr Carlgrens motion om anslag till Gültzauuddens ordnande och blef frågan
efter en kortare diskussion bordlagd till nästa sammanträde.

§12.
Föredrogs herr Bennets skrifvelse till drätselkammaren med förslag, att staden själf skulle
drifva hotellrörelse i stadshuset och härför engagera en föreståndare, hvilken skrifvelse
samfälld drätselkammare för utredning öfverlämnat till nämnden, med anmoda att äfven i
öfrigt taga fråga om disposition af hotellokalerna i behandling. Vid ärendets behandling
beslutade nämnden att remittera skrifvelsen till Stadsbyggmästaren för utredning, dels huru
mycket i det utrymme, som nu användas för hotellrörelsen kan eller bör minskas för att i
hotellokalerna bedrifven hotellrörelse skall kunna blifva bärig äfven utan
spritutskänkningsrättigheter samt hvilka delar af hotellet, som i så fall skulle frångå de för
hotellrörelse hittills disponerade lokalerna, dels ock huru de lokaler, som sålunda eventuellt
icke skulle såsom först disponeras för hotellrörelse, skola användas. Nämnden beslutade
vidare, att denna utredning skall vara inkommen till Nämnden den 1 nästkommande april,
hvarjämte de förut begärda kopiorna af ritningarna öfver stadshuset skulle vara nämnden
tillhanda senast den 1 nästkommande mars.
§13.
Godkändes och undertecknades.
1) Kontrakt med O.Enmark m.fl. rörande öfvertagande af staden åliggande yttre och inre
renhållning.
2) Kontrakt med Johan E.Ruth ang. öfvertagande af staden åliggande landsvägsplogning.
§14.
Godkändes följande Allm. Svenska Elektriska Aktiebolagets räkningar på elektricitetsverket
50,50 kg. koppartråd
kr. 80:80
500 kg. T.L.I
kr. 118:06
1500 kg T.L.I. och 300 m. B.V.I.
kr. 388:12
1 st. Armatur
kr. 11:50
5 st. Armaturer
kr. 126:Tillhopa
kr. 722:48
§15.
Föredrogs inkommen cirkulärskrifvelse från Organisationskomitén för Svenska
Skogsbrandsförsäkringsbolaget med begäran om diverse uppgifter rörande stadsskogen enligt
bilagdt formulär; och beslutade nämnden att öfversända skrifvelsen till Revisosrförvaltaren
med anhållan att han ville ifylla den öfversända blanketten och därefter tillställa förutnämnda
organisationskomité.
§16.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till drätselkammaren öfverlämnat en skrifvelse från
Kungl.Civildepartementet med begäran af kopia af gällande stadsplanekarta hvad rör kvarteret
Loet jämte angränsande del af Prästgatan, hvilket område afsetts att upplåtas till idrottsplan;
och beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att ombestyra anskaffande af
kartkopian.
§17.
Sedan 1914 års tullkommission i skrifvelse anhållit att drätselkammaren ville till
kommissionen öfverlämna en öfver hamnområdet i Luleå upprättad kartskiss, utvisande
befintliga tullbyggnaders belägenhet, beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att
ombestyra anskaffande af en sådan kartskiss, hvarå tullbyggnaderna skulle enligt begäran
inritas.

§18.
Stadsbyggmästaren hade i anledning af uppdrag den 5 maj och den 4 augusti 1913, att
inkomma med utredning dels om anordnande af mera ändamålsenliga lokaler för
elektricitetsverkets kontor m.m. dels om behofvet af ökade lokaler för brandkåren, i skrifvelse
till drätselkammaren hemställt att då ingen annan möjlighet förefinnes än att för ändamålet
uppföra en nybyggnad å tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen, uppdrag måtte lämnas honom dels att
efter samråd med vederbörande tjänstemän uppgöra en skissritning till ifrågasatta byggnad
äfvensom kostnadsförslag till densamma dels och inkomma med kostnadsberäkning och
förslag till användning af de lokaler, som möjligen blifva lediga genom uppförande af
nybyggnad; och skulle förslaget äfven afse uppförande af förrådsbyggnad. Med bifall härtill
beslutade Nämnden vidare att det af nämnden den 4 nästlidne januari lämnade uppdraget
rörande förrådsplats och förrådsbyggnad skulle i hvad det rör Stadsbyggmästare upphöra.
§19.
Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören hade i enlighet med nämnden den 8 januari 1913, §
28, lämnade uppdrag om utredning rörande utsträckning af värmeledningen till maskinistens i
stadshuset bostad i skrifvelse meddelat, att undersökning verkställts af stadsingenjören och en
vid Värmeledningsaktiebolaget Celsius anställd ingenjör, därvid konstaterats, att ångpannan
icke är af den storlek, att densamma kan användas för ifrågasatt ändamål; ock beslutade
nämnden vid föredragning af ärendet att lägga skrifvelsen utan åtgärd till handlingarne.
§20.
Sedan Oskar Olsson hos Stadsfullmäktige anhålllit om tillstånd att få å vretan n:r 317 å
Mjölkudden uppföra en mindre sommarstuga, hade Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören
inkommit med yttrande öfver ansökningen, hvilken af dem tillstyrktes. Vid föredragning af
ärendet beslutade emellertid nämnden på Stadsingenjörens och Stadbyggmästarens förslag, att
ärendet skulle hvila i afvaktan på fastställelse af de af byggnadsnämnden utarbetade
byggnadsbestämmelserna för Mjölkudden.
§21.
Hos Stadsfullmäktige hade I. Byström i skrifvelse gjort anhållan dels att erhålla rättighet att
hafva sin å fastighet n:r 190 a, delvis i Sandviksgatan belägna byggnad kvarstående ”till dess
den brinner ned, af ägaren bortflyttade eller på annat sätt kommer bort” dels att få köpa den
staden tillhöriga delen af fastigheten n;r 201, som faller inom tomt n:r 2 i kavrteret Sillen.
Sedan Stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt framställningen i sin helhet mot villkor dock,
att då i stadens köp af del af fastigheten n:r 201 det villkor finnes inryckt, att innehafvaren af
fastigheten n:r 201 har nyttjanderätt till å afsedda tomtdel befintlig byggnad, tills staden för
framdragande af Lots- och Hermelinsgatorna behöfver de delar, som falla inom dessa gator,
samma förbehåll göres emot Byström i blifvande köpebref. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige afstyra bifall till ansökningen i denna del staden
icke beredes någon som helst fördel, men väl eventuelt olägenhet. Nämnden beslutade vidare
hvad rör Byströms förvärf af stadens del af fastighet n:r 201, som faller inom tomt n.r 2 i
kvarteret Sillen, hos Stadsfullmäktige tillstyrka att tomtdelen ifråga, innehållande 4,55 kvm,
eller 52 kv.fot eller i ett för allt 13 kronor, dock endast mot af Stadsingenjören härofvan
föreslaget villkor ang. nyttjanderätten till å tomtdelen befintlig byggnad.

§22.
Hos Drätselkammaren hade Edv: Enbom m.fl. innehafvaren af stadens donationsjord vid s.k.
Ytterviken i skrifvelse anhållit att staden måtte bevilja någon hjälp för iståndsättande af broar

och diken i den dit från allmänna landsvägen ledanden s.k. Porsövägen. Efter föredragning af
ett af Stadsingenjören öfver ansökningen afgifvet yttrande, beslutade Nämnden att då ny väg
komme att i den nuvarandes ställe med bidrag från staden enl. Stadsfullmäktiges beslut den 9
juni 1909 anläggas, så snart statsbidrag erhålles, lämna bifall till sökandenas framställning på
så sätt att Stadsingenjören bemyndigades använda högst 100 kronor till provisorisk lagning af
vägar och vägtrummor bestridas af i staten upptagna medel för landsvägsunderhåll.
§23.
Arvid Karlsson hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att från en blifvande W.C. i
källare till fastighet n:r 303 i kvarteret Gripen få för ventilation använda 63 m/m:s rör eller en
förut befintlig 102 m/m:s rörkanal. Sedan Stadsingenjören afstyrkt ansökan såsom afseende
en till sina konsekvenser farlig afvikelse från reglementet, beslutade Nämnden att afslå
ansökningen.
§24.
Förste postvaktmästaren E.A. Salander hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att
Luleå stad måtte lägga en stenmur mot Stationsgatan förbi sökandens tomt n.r 4 i kvarteret
Hvalen. Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande bl.a. på skäl att Stationsgatans bredd på
detta ställe vore fullt tillräcklig för där rådande trafik hvarför staden af sådan anledning icke
har behof af denna ganska dyrbara reglering, afstyrkt bifall till ansökningen, beslutade
nämnden vid föredragning af ärendet att afslå sökandens anhållan.
§25.
Elektriske montören Oscar Wikström hade i skrifvelse hos Stadsfullmäktige under
framhållande att han, som sedan november 1913 varit anställd vid stadens eletrkicitetsverk
och sysselsatts med vid verket förekommande göromål, för denna anställning uppburit 150
kronor pr. månad, tills verkets föreståndare den 1 november 1914 nedsatte denna månadslön
till 115 kronor, hemställt att Stadsfullmäktige ville vidtaga åtgärder för att sökanden får
behålla en lön af 150 kr, pr. månad och sin anställning vid elektricitetsverket, så länge nu
rådande entrepenörssystem för den elektriska installationen varar. Sedan elektricitetsverkets
föreståndare i afgifvet yttrande dels lämnat upplysning om de villkor på hvilken Wikström
beredts arbete vid verket dels meddelat, att Wikström nu åter kunde beredas tillfälligt arbete
för verket mot en aflöning af 65 öre pr. timme för en tid af 3 á 4 månader, beslutade Nämnden
först att lämna bifall till föreståndarens förslag rörande tillfälligt arbete åt Wikström.
Nämnden beslutade vidare att med meddelande härom till Stadsfullmäktige öfversända
elektricitetsföreståndarens yttrande i ärendet med hemställan tillika att Stadsfullmäktige ville
lämna Wikströms anhållan beträffande permanent anställning vid elektricitetsverket utan
afseende.
§26.
Biföll nämnden föreståndarens och elektricitetsverkets anhållan om uppskof till nämndens
aprilsammanträde med det begärda yttrandet öfver Hässlerska utredningarna.
§27.
Beslutade nämnden bifalla af Elektricitetsverkets föreståndare gjord anhållan att få i fortsatt
tjänst för tiden 1 jan – 30 juni innevarande år behålla verkets skrifbiträde med en aflöning af
25 öre pr. timme; och skulle medel tagas af verkets anslag för diverse utgifter

§28.
Tullvaktmästaren K.H. Öström hade i skrifvelse till drästelkammaren anhållit att, sedan han
genom Rådstuvurättens i Luleå kraftvunna utslag den 30 september 1912 blifvit ålagd att till
staden afträda tomten till fastigheten n:r 476 få sig ifrågavarande tomt upplåten på arrende
under 25 år mot erläggande af ett tomtöre af tio, högst 15 kronor pr. år. Sedan Stadsingenjören
i afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen mot villkor bl.a. att en arrendesumma årligen
erlägges med 15 kronor samt att sökanden på sin bekostnad ombesörjer tomtens samt
gatudelens sommar- och vinterrenhållning, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att
upplåta tomten till Öström på af Stadsingenjören här ofvan angifna villkor på arrende under 5
år räknadt f.o.m. år 1913; och skulle i arrendekontraktet sådan bestämmelse inflyta, att
kontraktet skulle efter de fem årens utgång anses förlängdt på ett år i sänder så vidt icke
uppsägelse af kontraktet sker af endera parten 6 månader före dess utgång.
§29.
L.J Andersson och N.P Boman arrendatorer af fiskevattnet Lulekroken, hade i skrifvelse till
drästelkammaren anhållit om förlängning af gällande aftal under 5 års tid fr.o.m. den 20 maj
1915. Sedan antecknats, att arrendeafgiften utgjorde 155 kr.pr. år, beslutade Nämnden att
bifalla framställningen.
§30
Godkändes af Stadsingenjören vidtagen åtgärd att låta verkställa staden åliggande
dikesrensning af grafven genom Skiftesviken i Gammelstad äfven beträffande den del af
grafven, som ligger utefter lott n:r 6, där tvekan uppstått om möjligen arrendatorn skulle vara
skyldig att verkställa rensningen.
§31.
Stadskamreraren hade i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med utredning i hvad mån
allm. läroverket är skyldig att själf bekosta de i Stadsbyggmästarens stat för husbyggnader
upptagna utgiftsposterna vattenskatt, brandpremier och renhållning, i 1915 års stat uppgående
till kr. 491:37. Sedan af utredningen bl.a inhämtats att enligt läroverksstadgan, § 219, ”hvid
hvarje läroverk skall finnas en byggnadsfond, afsedd för de ändamål, som i § 213 omförmäles
för bestridande af brandförsäkring och andra läroverkets fastigheter åliggande utgifter”,
beslutade nämnden att allmänna läroverket f.o.m. innevarande år skall debiteras stadens
kostnader för brandpremier och renhållning liksom redan sedan år 1914 sker beträffande
vattenskatt.
§32.
Stadsfullmäktige hade den 15 november 1897 beslutat, att till J. Carlsson m.fl. på 30 år
upplåta ett område inom kvarteret Stören för anläggande af en tvättinrättning med cirkelsåg
med villkor bl.a. att området, därest icke i enlighet med uppgifna ändamålet tvättinrättning för
allmänheten behof därstädes hölles i verksamhet, skulle till staden återfalla utan lösen före
upplåtelsetidens utgång, hvarjämte innehafvaren skulle hafva att för upplåtelsen till staden
erlägga en afgift af etthundra kronor om året. Sedan emellertid Hamndirektionen fäst
uppmärksamhet på att tvättinrättningen för länge sedan upphört och ertsatts med
sågverksrörelse samt Stadsfullmäktige tydligen fastställt den låga arrendeafgifen af 100 kr. pr.
år för att underlätta just tvättinrättningens verksamhet beslutade Nämnden den 6 mars 1914
att, då kontraktet måste anses förverkat, f.o.m. år 1914 bestämma den årliga arrendeafgiften
till 300 kronor hvarom den nuvarande innehafvaren, Luleå ångsåg, erhöll underrättelse.
Emellertid inkom Luleå ångsåg till drätselkammaren med en skrifvelse, däri framhölls bl.a. att
alla för tvättinrättningen afsedda maskiner finnas kvar, så att om blott tillräckligt arbete

förefinnes intet hinder möter att igångsätta densamma, hvarför kontraktet icke kunde anses
förverkat; och anhöll firman att drätselkammaren ville tillstyrka Stadsfullmäktige att
undanrödja det vid upplåtelsen stipulerade villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande.
Sedan Stadsingenjören med anledning af denna skrifvelse inkommit med förnyadt yttrande i
ärendet, däri han gendrifver Luleå ångsågs påstående, att kontraktet icke skulle anses vara
förverkat, beslutade nämnden, då tillika ett bifall till Ångsågens begäran om annullering af det
vid upplåtelsen stipulerade villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande själffallet just
påfordrar en höjning af arrendeafgiften, att med öfversändande till stadsfullmäktige af
handlingarne i ärendet hemställa, att fullmäktige med bifall till Luleå ångsågs begäran om
annulerande af det vid upplåtelsen stipulerade villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande
ville besluta att godkänna af drätselkammaren vidtagen åtgärd att f.o.m. år 1914 höjs
arrendeafgiften till 300 kronor pr. år.
§33.
Beviljade Brandchefen anstånd till den 1 mars med afgifvande af årsberättelse för år 1914.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

Justeradt 12/2 1915
H.K.Brändström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8
februari 1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Axel Nilsson,
Stadsbyggmästaren och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll den 11 januari 1915.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 26/11 1914 beträffande §§ 6, 8-12 och 14.
2:o) Från Stadsfullmäktige inkommet protokollutdrag angående beviljat anslag af 1400 kronor
till Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt för år 1915.
§3.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 17/12 1914 beträffande §§ 6 – 9, 11, 13 och 20;
och beslutade nämnden beträffande Stadsfullmäktiges anmodan till drätselkammaren att tillse
del att nödig sparsamhet med belysningen iakttages i stadens olika lokaler dels att mätare
uppsättas i lokalen, att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med
uppgift å det antal mätare, som tillfölje detta Stadsfullmäktiges bör uppsättas.
§4.
Meddelade Brandchefen att han i enlighet med drätselkammarens uppdrag under hand
infordrat anbud å utspisning af brandmanskapet f.o.m. den 1 instundande mars, därvid
följande anbud afgifvits: Bergströms matservering: 45 kronor med särskild matsal och
eftermiddagskaffe. Forsbergs matservering: 45 kronor utan särskild matsal och utan
eftermiddagskaffe. Brodds matservering: 45 kronor med särskild matsal och med
eftermiddagskaffe, allt pr. man och månad. Vid pröfning af dessa anbud beslutade Nämnden

på hemställan af Brandchefen att antaga det af Brodds matservering afgifva anbudet att gälla
från och med den 1 mars 1915 tills vidare med 3 månaders uppsägning; och skulle kontrakt
upprättas genom Brandchefens försorg.
§5.
Godkändes af Brandchefen en vidtagen åtgärd att ur inventarielängden för brandkåren afföra
beklädnadspersedlar; dock skulle såsom hittills särskild liggare föras öfver dessa effekter
jämte skodon.
§6.
Stadskamreraren hade i skrifvelse till drätselkammaren på anförda skäl anhållit, att kammaren
ville meddela instruktion rörande tillämpningen af bestämmelsen i reglementet för Luleå stads
drätselkontor, § 4, att alla som verifikationer till kassan afsedda handlingar skola i hvarje fall,
innan de blifva föremål för behandling af stadskassören företas stadskamreraren och af honom
förses med påskrift om granskning. Vid föredragning af detta ärende, beslutade Nämnden att
göra det uttalandet att den stadskamreraren åliggande skyldigheten af granskning af till kassan
hörande verifikationer, hvad beträffar af Folkskolestyrelsen, Fattigvårdstyrelsen,
Hälsovårdsnämnden och Hamndirektionen gjorda utanordningar, icke afser en reel eröfning af
utanordningens behörighet eller lämplighet utan endast en formel granskning af
verifikationen, att den är attesterad och behörigen utanordnad. Nämnden beslutade vidare att
till Stadsfullmäktige öfversända Stadskamrerarens ifrågavarande skrifvelse för att gifva
Fullmäktige kännedom om däri berörda förhållanden.
§7.
Hos drätselkammaren hade John W. Kindstedt anhållit att då hans inkomst under år 1912
endast utgjort 304 kr. 13 öre honom påförda kommunutskylder för år 1913 måtte afskrifvas.
Sedan antecknats att Kindstedt för nämnda år blivfit taxerad för 1000 kronors inkomst med
kr. 35:20 beslutade nämnden att då laglig befogenhet ej förefinnes för drätselkammaren att
bevilja afkortning af utskylder, afslå ansökningen.
§8.
Dagny Håkansson hade hos drätselkammaren anhållit om befrielse från erläggande af
hundskatt för en henne tillhörig hund af skäl, att hunden för sökanden, som bodde aflägset å
Stadshertsön, utgjorde hennes enda skydd. Som ömmande omständigheter syntes föreligga
beslutade nämnden lämna bifall till ansökningen.
§9.
Meddelade Stadskamreraren att han i enlighet med nämndens bemyndigande tills vidare
antagit tillsyningsmannen Axel Björk till föreståndare för saluhallen f.o.m. den 1 innevarande
februari. Nämnden beslutade vidare att godkänna af Stadskamreraren upprättad ” Instruktion
för föreståndaren - - - - ” Bil. 1/1915.

Sedan Stadskamreraren medelst annons i
vaktmästaregöromålen i saluhallen, hade
inkommit, nämligen från
Robert Johnsson,
Carl M. Rosén
Eva Charlotta Johansson
Ida Nilsson

§10.
ortstidningarna infordrat anbud å utförande af
inom den bestämda anbudstiden 4 st. anbud
275 kr. pr. år.
300 kr. pr. år.
330 kr. pr. år
410 kr. pr. år.

incl. vedhuggning. Robert Johnsson och Carl M. Rosén hade dessutom förklarat sig villiga att
utföra vedhuggning för saluhallens behof till ett pris af kr. 1:50 pr. famn. Vid pröfning af dess
anbud beslutade Nämnden att antaga Robert Johnssons anbud såsom varande det lägsta att
gälla f.o.m. den 1 innevarande februari; och skulle vedhuggningen ordnas som förut genom
föreståndarens försorg.
§11.
Extra hjälpmontören vid elektricitetsverket David Lindblom, som genom olycksfall i arbete
för verkets räkning den 8 juli 1914 afbrutit sitt ena lårben, hade af stadsfullmäktige den 10
sept. 1914, § 25, på drätselkammarens förslag erhållit ett belopp af 100:- kronor i sjukhjälp
tills frågan om ytterligare olycksfallsersättning, efter närmare utredning af verkets
föreståndare, kunde tagas i ompröfning. Sedan Elektricitetsverkets föreståndare inkommit
med sådan utredning, hade ärendet remitterats till Stadskamreraren för att, efter inhämtande
af ytterligare olycksfallsersättning till Lindblom. Vid föredragning af Stadskamrerarens nu
inkomna förslag i ärendet beslutade nämnden, att med åberopande af förebragt utredning i
ärendet hos Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att till
Lindblom utbetala en ersättning af kr. 2.25 pr. dag f.o.m. den 8 juli 1914 t.o.m. den 8 februari
1915 eller för sammanlagdt 181 dagar med kr. 407:25 § 25 förskottsvis beviljade beloppet af
100.- kronor eller med saldo kronor 307:25.
§12.
Sedan Ekonominämnden anmodat Elektricitetsverkets föreståndare att föreslå ett bestämdt
mått för den strömmängd som skall erhållas fritt av verkets personal, hade föreståndaren
meddelat att drätselkammaren på sin tid skulle ha bestämdt följande strömmängder
för föreståndaren
1200 wart
för förste maskinisten
400 watt
för den öfriga personalen eller för fast
anställda arbetare
240 watt.
Efter föredragning vidare af en Stadskamreraren på begäran lämnad uppgift å de stadens
befattningshafvare, som åtnjuta fritt lyse till sina bostäder, beslutade Nämnden att öfverlämna
ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville öfverlämna detsamma till
lönenämnden för yttrande och förklaring.
§13.
Bifölls stadsvaktmästaren H. Öströms begäran om ytterligare anstånd med inlösen af
donationsjordsrevers till senast före innevarande års utgång med skyldighet att omedelbart
betala nu förfallen ränta.
§14.
Öfverläraren P.Edw. Lindmark hade på uppdrag af folkskolestyrelsens barnbespisningskomité
anhållit att den sal i Östra baracken, som förut användts till slöjdsal måtte ställas till komiténs
förfogande att användas som lokal för barnbespisning. Vid föredragning af detta ärende
beslutade nämnden, att därest hinder icke möter från Tekniska skolans sida, upplåta
ifrågavarande rum till komitén, som emellertid själf äger ombesörja lokalens uppvärmning,
belysning och städning; dock skulle lokalen icke få disponeras förrän ”Kvinnornas uppbåd”
afslutat den kurs i linnesömnad, som nu pågår i lokalen.
§15.
Stadsbyggmästaren hade inlämnat följande tablå öfver behofvet af kol och koks för
bränsleåret 1915 – 1916.

Kol
Koks
Luleå lasarett
150
115
Allm. läroverket
100
Folkskolestyrelsen
108
Drätselkammaren
Stadshuset
225
200
Gatuarbetena
60
Tillhopa
435 ton kol och 523 ton koks.
Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att
genom annons i lämplig hufvudstadstidning infordra anbud å leverans af kol. Och kokspartiet,
betr. Folkskolestyrelsens parti först sedan skriftlig rekvisition ingått.
§16.
Biföll nämnden stadsbyggmästarens begäranatt få anordnas lokaltelefon mellan tjänsterummet
och ångpannerummet i stadshuset.

Nationalgodtemplarordens Luleålogers
Stadskamreraren för yttrande.

§17.
begäran

om

hyresbidrag

remitterades

till

§18.
Styrelsen för Röda Korsets kvinnoförenings lokalkomité i Luleå hade i skrifvelse till
drästelkammaren anhållit att Stadshusets fästvåning måtte för anordnande af basar upplåta
lördagen den 20 februari afgiftsfritt eller, därest detta icke läte sig göra, för själfkostnadspris.
Sedan Stadsbyggmästaren i yttrande öfver framställningen hemställt om våningens upplåtande
på samma villkor som vid föregående tillfälle, beslutade Ekonominämnden vid föredragning
af ärendet att bifalla framställningen på så sätt, att Röda Korset skulle medgifvas begärt
tillstånd att i fästvåningen anordna basar ifrågavarande dag mot villkor dels att samma
bestämmelse iakttagas, som af drätselkammaren bestämdes den 20 januari 1913 i anledning af
då gjord upplåtelse af våningen, dels att stadens själfkostnadspris i uppvärmning, belysning
m.m, inclusive den tilläggspremie, som eventuelt kommer att af vederbörande
brandförsäkringsbolag debiteras för basarens afhållande i fästvåningen, ersättas af Röda
Korset, hvaremot hyran 60 kr. skulle efterskänkas.
§19.
Beslutade nämnden att till löpande utgifter upptaga ett växellån å intill 100000 kronor; och
skulle växeln utställas af H.K.Brändström till Stadskamreraren eller order och accepteras af
drätselkammaren. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§20.
Beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande för
Drätselkammaren att, när i beskattningsfrågor utslag från Kungl. Kammarrätten föreligger
efter pröfning i hvarje fall bevilja restitution i enlighet med utslaget af belopp intill 100
kronor.

Justeras
Alfr.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 februari 1915.
Närvarande: Herrar Hjelm, Linder, Nordin och Aurén, Hamnmästaren.
§1.
Utsågs herr Hjelm till ordförande för sammanträdet.
§2.
Föredrogs och justerades Hamndirektionens protokoll af den 12 sistlidne januari.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 17/12 1914, § 10, ang. den kommunala
annonseringen.
2:o) D:o d:o §§ 14 – 16 och 18 ang. kommunala val.
§4.
Sedan drätselkammaren med protokollsutdrag till Hamndirektionen för godkännande
öfversändt kopia af Kaptenen C. Skarstedt uppgjord ritning till bro i Skurholmsfjärden för
vägen Luleå – Hertsön, beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att
godkänna ritningen; och skulle kartkopian med påteckning om godkännande tillställas Kapten
Skarstedt.
§5.
Sedan den nya hamnordningen med innevarande års ingång trädt i kraft, Hamnmästaren
hemställt att Hamndirektionen måtte i stadens tidningar kungöra de delar af densamma, som
undergått mera betydande förändringar och som direkt beröra ortens intresse.
§6.
Konungens Befallningshafvande i länet hade till Hamndirektionen öfverlämnat
formulärblanketter för redogörelse ang. trafiken och uppbörden å kanalen genom
Tjufholmssundet för år 1914, hvilka uppgifter skulle insändas till kommerskollegie afd. För
näringsstatistik före den 1 mars 1915; och beslutade Hamndirektionen att uppdraga till
Hamnmästaren att ifylla och till vederbörande öfversända formulären ifråga.
§7.
Sedan Landshöfdinge-Ämbetet i Luleå till Hamndirektionen öfverlämnat att antal blanketter
till statistiska hamnuppgifer, hvilka skulle direkt insändas till kommerskollegie afd. för
näringsstatistik före den 1 mars 1915, beslutade Hamndirektionen att lämna hamnmästaren i
uppdrag att till vederbörande öfversända de begärda uppgifterna.
§8.
Hamnmästaren hade, då tillfölje rådande förhållanden det torde möta svårighet att erhålla för
längre tid gällande anbud å de förbrukningsartiklar, å hvilka hamnen brukat infordra à-pris af
ortens affärsmän, i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt att Hamndirektionen ville
tillsvidare taga sitt behof af dylika förbrukningsartiklar från samma firmor som under år 1914.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren
att ordna dessa angelägenheter på för hamnen bästa och billigaste sätt.

§9.
Sedan hamnmästaren i ortstidningarne infordrat anbud å till pålning af färjbassänger m.m
erforderliga c:a 80 st.furupålar, hade 23 st. anbud inkommit, det lägsta upptagande ett pris af
kr. 3:25 pr.st. öfver hufvud, det högsta kr.35:-. Vid behandling af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att, då priserna voro särdeles fördelaktiga, inköpa 160 st. furupålar; och
uppdrogs till Hamnmästaren träffa aftal med de leverantörer, som lämnat lägsta anbud, om
leverans senast före den 1 april 1915.
Dessa voro:
L.P. Jönsson, 80 st furupålar à kr.3.25 öfver huvud taget, fritt banvagn, Luleå. Alfred
Johansson, 72 st 7,5 m, 7” topp, kr.3:80 pr. styck; 8 st. 10 m 6” topp, kr. 4:15 pr. styck fritt
banvagn, Luleå eller om betryggande aftal icke kan träffas med någondera af dessa, kontrakt
skall uppgöras med August Lindström, Hundsjö, hvilken erbjudit sig leverera fritt banvagn
Luleå: 72 st. furupålar till pris af 50 öre pr. lm. och 8 st. furupålar om 10 m till pris af 55 öre
pr. lm.
§10.
Kaptenen C. Skarstedt hade till Hamndirektionen med skrifvelse öfversändt ritning till broar i
vägbanken mellan Skurholmsstaden och Svartön för godkännande. På hemställan af
Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning att godkänna
broritningen; och skulle densamma med åtecknadt godkännande återställas till kapten
Skarstedt.
§11.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för januari 1915.
§12.
Utanordnades div. räkningar.
Justeradt den 24/2 1915.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 februari 1915.
Närvarande: Herrar t.f borgmästaren Sandström, Flemström, J.A. Forsgren, Ullman
Wahlgren, stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§1.
Till ordförande under innevarande år valdes tjänstförrättande borgmästaren med 4 röster af 5
afgifna.
§2.
Protokollet för den 29 december 1914 föredrogs och justerades.
§3.
Hos byggnadsnämnden hade B. Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifna
ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 14 i kvarteret Tigern, hvarjämte han
begärt anstånd med uppförande af brandmur och grund till densamma mot tomt n.r 15 i
samma kvarter, intilldess nämnda tomt komme att bebyggas. Det skulle antecknas, att ägarne

till tomterna n:r 1 och 10 i kvarteret Tigern skriftligen medgifvit sökanden rätt af hafva
fönster vettande mot deras tomter. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bevilja
ansökningen utom i hvad densamma afsåge anstånd med uppförande af grund till brandmur,
hvilket vore stridande mot stadgandet i § 33 mom. 2 i gällande byggnadsordning, och skulle
sökanden vid arbetets utförande ställa sig föreskrifterna i gällande byggnadsordning till
noggrann efterrättelse.
§4.
Uppdrogs åt sekreteraren att verkställa och till nämnden inkomma med utredning om alla de
fall, då anstånd beviljats med uppförande af grund till brandmur.
§5.
Hos byggnadsnämnden hade statens järnvägstrafik pensionsinrättning anhållit om tillstånd att
få i enlighet med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 7 i kvarteret
Sillen. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrandt iakttagas vid arbetets utförande.
§6.
Anmälde stadsbyggmästaren, att ägaren till fastigheten n:r 405 i kvarteret Göken, Sven
Justinus Siewertz, låtit utan nämndens tillstånd tillbygga en veranda till boningshuset
äfvensom att han icke ställt sig till efterrättelse nämndens föreläggande den 16 april 1914, §
42, att borttaga ett å samma tomt utan nämndens tillstånd uppfördt skjul. Sedan det upplysts,
att Siewertz numera vore afliden, beslöt nämnden bordlägga ärendet till ett kommande
sammanträde samt uppdrag åt stadsbyggmästaren att taga reda på hvilka som vore ägare till
fastigheten.
§7.
Anmälde stadsbyggmästaren, att ägarne till fastigheten n:r 250 i kvarteret Aborren uraktlåtit
att uppföra brandmur till magasinsbyggnaden, som är belägen mot tomt n:r 2 i samma kvarter.
Med anledning häraf beslöt nämnden fru Anna Lovisa Nordmark och folkskollärare Oskar
Åhrström, den senare i egenskap af förmyndigare för makarne Nordmarks barn, att vid vite af
50 kronor för den hvar före den 20 instundande juni hafva låtit uppföra brandmuren i fråga.
§8.
Från stadsbyggmästaren hade inkommit en så lydande anmälan:
”Till Byggnadsnämnden i Luleå - - - - - - - - - se Bil.1 Efter föredragning häraf beslöt
nämnden dels anmäla förhållandet till allmänne åklagaren för åtals anställande emot konsul
O.Linder i egenskap af verkställande direktör i Luleå arbetareförenings aktiebolag dels ålägga
Linder att vid vite af 50 kronor före den 1 oktober 1915 hafva låtit återställa fastigheten i dess
förutvarande skick.
§9.
Från stadsbyggmästaren hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till Byggnadsnämnden - - ”
se. Bil.2. Fritiof Prag i Falun i egenskap af förmyndare för postmästaren A. Carpelans
omyndiga barn att vid vite af 100 kronor inom 14 dagar efter delfåendet häraf hafva låtit
återställa rummet ifråga i dess förutvarande skick.

§10.
Från häradsskrifvaren P.C. Nordström hade på uppdrag städernas allmänna brandstodsbolag
inkommit en anmälan, att ett å tomt n:r 2 i kvarteret Tjädern emot tomt n:r 1 i samma kvarter
uppfördt trähus saknar brandmur. Efter föredragning häraf beslöt nämnden ålägga änkefru
Maria Pettersson att vid vite af 100 kronor för den 1 juli 1915 hafva låtit uppföra
ifrågavarande brandmur.
§11.
På därom gjord framställning beviljades drätselkammaren anstånd till den 1 juli 1915 med
uppsättande af staket omkring tomterna n:ris 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikan.
§12.
Uppdrogs åt stadsbyggmästaren att upprätta och till Kungl.Socialstyrelsen insända uppgift å
under år 1915 tillkomma och afgågna hus och lägenheter i Luleå stad.
§13.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 17 sistlidne december, § 10, angående den kommunala
annonseringen föredrogs och lades till handlingarna.
§14.
På därom gjord framställning beviljades byggmästaren f.d. Flemström tillstånd att å af honom
disponerade tomter invid tomt n:r 7 i kvarteret Sillen få uppföra nödiga provisoriska
byggander att användas under den tid uppförandet af statens järnvägstrafiks nybyggnad å tomt
n:r 7 i kvarteret Sillen påginge.
§15.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 17 december 1914, § 18, ang. val af ledamöter och
suppleanter i Bygggnadsnämnden för åren 1915 – 1918 föredrogs och lades till handlingarna.
§16.
Beslöt nämnden, att handlingarna rörande den af särskildt utsedde komiterade föreslagna
omorganisationen af stadsingenjörs och stadsbyggmästartjänsterna skulle cirkulera bland
nämndens ledamöter samt att hvarje ledamot efter högst en vecka skulle återställa
handlingarna till sekreteraren.
§17.
Sedan stadsfullmäktige till nämnden återremitterat förslaget till ny stadsplan för s.k.
Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma
med fullständigt yttrande och förslag, beslöt nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville
besluta att godkänna nu föreliggande förslag till ny stadsplan för Östermalm med
bibehållande af kvarteret Cedeern som byggnadskvarter med den ändring att Lulsundsgatan
framdrages utanför seminarietomtens sydöstra hörn enligt å kartan med streckade linjer inritad
riktning att förslaget till byggnadsbestämmelser följande tillägg göres: ”uthus å tomterna i
seminariekvarteret få icke uppföras mot annan granntomt och minst 6 meter från
seminarietomten, samt att Byggandsnämnden erhåller i uppdrag att efter färgade åtgärder enl.
Kungl. Kungörelser den 31 augusti 1907 ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om
fastställelse å den ändring i stadsplanen som å kartan angifves inclusive föreslagen
tomtindelning för kvarteren Pilen, Säljen, Häggen, Syrenen, Oxeln, Hasseln, Cedern och
Seminariekvarteret.

§18.
Sedan i Stadsfullmäktige vid behandling af förslag till ändring i gällanden stadsplan öfver
södra hamnområdet yrkats sådan ändring i förslaget, att Timmermansgatan mellan kvarteren
Harren och Gersen ej skulle ingå i nämnda kvarter samt att bestämmelserna om vissa angifna
tomters upplåtelse till enskilda för affärs- och magasinsbyggnader skulle utgå, hade
stadsfullmäktige återremitterat ärendet till nämnden för yttrande rörande nämnda föreslagna
ändringar. Uti angifvet yttrande hade stadsingenjören dels gendrifvit vissa af hamndirektionen
uti bilagdt protokoll gjorda förslag till ändringar i förslaget dels tillstyrkt nämnden att vidhålla
sitt beslut af den 14 november 1913. Efter föredragning häraf beslöt nämnden att med
öfverlämnande af stadsingenjörens ofvanförmälda skrifvelse hemställa, att stadsfullmäktige
ville utan afseende å hvad som invändts emot nämndens förslag af den 14 november 1913
godkänna detta oförändrat.

Justeras
Gustaf Sundström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 februari 1915.
Närvarande: Herrar Kjellman, Sandström, Rosengren, Grafström och Hellstén.
§1.
Till nämndens ordförande innevarande år valdes enhälligt stadsläkaren Sven Kjellman.
§2.
Till v.ordförande under innevarande år valdes länsveterinären F. Rosengren med 3 röster. 1
röst tillföll borgmästaren A.E.Fagerlin.
§3.
Protokollet för den 21 december 1914 föredrogs och justerades.
§4.
Att under innevarande år utanordna till nämnden ingifna räkningar utsågos hr ordföranden
och v. ordföranden, den senare dock endast räkningar, som rörde köttbesiktningsbyrån
äfvensom i öfrigt vid förfall för ordföranden.
§5.
Anmälde sekreteraren, att han på grund af hotande vedbrist nödgats gå i författning om inköp
af 10 famnar björkved och 10 famnar barrved för epedemisjukhuset. Veden betingade ett pris
af resp.16 kr. och 13:50 pr famn. Åtgärden godkändes.
§6.
En räkning från V. A. Malmsten å kr.32:-, utgörande ersättning enligt värdering för å läkares
tillsägelse förstöra kläder m.m efter i lungsot afliden person, godkändes till utbetalning.
§7.
Från stadsläkaren hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå”.
Härmed får jag enl. lag 4/9 1914 anmäla att hustrun Gerda Engfors, Luleå lefver under
förhållanden, som medföra påtaglig fara för smitta för hennes omgifning. Luleå 26/1 1915

Sven Kjellman, stadsläkare”. Vid anmälan fanns fogadt ett af sanatorieläkaren Gustaf
Neander utfärdadt intyg af innehåll, att hustru Engfors, som lede af lungtuberkulos och i hvars
upphostningar tuberkalbaciller påvisats, vore smittofarlig för sin omgifning. Efter
föredragning häraf beslöt nämnden hos fattigvårdstyrelsen hemställa, att styrelsen ville
vidtaga åtgärder till förhindrande af att makarna Engfors’ barn finge besöka modern eller
tvärtom, äfvensom till nämnden snarast möjligt meddela, hvilka åtgärder i sådant afseende
ansetts af behofvet påkallade.
§8.
Biföll nämnden en af B. Nilsson gjord ansökan att i fastigheten n:r 14 i kvarteret Tigern få
inmontera en vattenklosett med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§9.
Beviljade epedemisjuksköterskan Ester Hellström på grund af styrkt sjukdom tjänstledighet
f.o.m denna dag tillsvidare, så länge sjukdomen påginge. Att under tiden uppehålla hennes
tjänst förordnades sjuksköterskan Ebba Westerlund, som härtill förklarat sig villig emot en
ersättning af kr. 1:50 per dag jämte fri kost. Det skulle här antecknas att fröken Westerlund
från denna dag på stadsläkarens anmodan vikarierat.
§10.
Stadsfullmäktiges protokoll den 17 december 1914: § 8 ang. pension åt hushållerskan och
verkmästaren vid epidemisjukhuset; § 10 ang. den kommande annonseringen, samt § 18 ang.
val af ledamöter och suppleanter i hälsovårdsnämnden för åren 1915 – 1918 föredrogs och
lades till handlingarna.
§11.
Utdrag af 1:ste provinsialläkarens i Norrbottens län inpsektionsberättelse för 1914 föredrogs
och lades till handlingarna.
§12.
Från f. vaktmästaren vid epedemisjukhuset E.F. Johansson hade inkommit ett erbjudande till
nämnden, att för ett pris af kr. 294:- inköpa en del inventarier enligt förteckning. Efter
föredragning
häraf
beslöt
nämnden
uppdraga
åt
herr
Hellsten
och
hälsovårdstillsyningsmannen att verkställa värdering i nämnda inventarier hvarefter nämnden
skulle ta frågan under ompröfning.
§13.
På där gjord framställning beviljades fru Hanna Tjelldén anstånd till den 1 instundande
oktober med vissa af nämnden vid sammanträde den 5 sistlidne november påbjudna
reparation i handl. J .Söderqvists matvaruaffär i fastigheten n:r 248 i kvarteret Rudan.
§14.
Till handlingarna lades ev. anmälan från järnarbetaren J.A. Holm att hans sinnesslöa dotter
Berta Gunhild Alexandra, född den 13 sept. 1890 fortfarande vårdades i hemmet.
§15.
Beslöt styrelsen öfverlämna herr Falks motion angående en del förändringar i
epedemisjukhusets skötsel till fattigvårdstyrelsen för att få del af dess yttrande i ärendet, innan
detsamma företages till behandling af nämnden.

§16.
Hälsovårdstillsyningsmannens rapporter för november och december 1914 samt januari 1915
lades till handlingarna.
§17.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion af länsveterinären och undertecknad inom
slaktaren J. Carlssons eftertr. Fastighet anmärktes att isboden som användes till förvaring af
köttvaror var full af stora råtthål och att väggarna voro fulla af mögel samt att ventilation
saknades. Hyresgästen har meddelat att han tillsagt värden om reparation af boden men utan
resultat. Anhålles därför, att nämnden måtte ålägga ägaren att inom viss tid vid vite hafva
iordningställt isboden så att den lämpar sig för sitt ändamål. Luleå den 23 januari 1915. Vilh.
Oscarsson, hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden vid vite af 100
kronor efter häraf erhållen del förbjuda hyresgäster, slaktaren Adolf Andersson, att använda
isboden till förvaringsrum för matvaror.
§18.
Drätselkammaren hade med anhållan om nämndens yttrande öfverlämnat ett af särskildt
utsedda komitterade utarbetadt förslag för ett bättre ordnande af stadens renhållning och
beslöt nämnden uppdraga åt herrar Sandström och Rosengren att upprätta och till nämnden
inkomma med förslag till sådant yttrande. Herr Grafström anhöll att få antecknadt till
protokollet, att han yrkat, att förslaget skulle återställas till drätselkammaren utan något
nämndens yttrande, då remissen icke vore föranledt af något stadsfullmäktiges beslut.
Som ofvan
Justeras:
Sven Kjellman”

Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 12
februari 1915.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson, Brandchefen,
Elektricitestverkets föreståndare, Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.

§1.
Sedan kaptenen C. Skarstedt till drätselkammaren för godkännande öfversändt ritning till de
tvenne broar, som skola anordnas i vägbanken mellan Skurholmen och Svartön, beslutade
nämnden vid föredragning af ärendet att för drätselkammarens del godkänna broritningen.
§2.
Brandchefen hade från Ture N. Steen, Stockholm, erhållit följanden offert å leverans till
brandkåren af Hackethaltråd:
Bronstråd isol. J. 1,5 mm
Mk 108:21 pr. 1000 m.
Bronstråd isol. J 1,42 mm
Mk 102:43 pr. 1000 m.
Bronstråd isol.J. 1,65 mm
Mk 127:46 pr. 1000 m, allt fabrik Hannover. Vid
föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bemyndiga Brandchefen att inköpa 3000 m.
1,5 mm:s alt. 2500 m 1,65 mm:s bronstråd enligt förutnämnda anbud.

§3.
I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade brandmästaren O.P Stråhle anhållit att
Fullmäktige ville för att sätta honom i stånd att bevista Svenska Brandmannaförbundets
årsmöte innevarande år bevilja honom ett resebidrag af 150 kronor, om mötet kommer att
hållas å plats söder om Stockholm, eller 125 kronor, om mötet blir förlagdt till eller norr om
hufvudstaden. Sedan antecknats att Stadsfullmäktige den 10 september 1914, § 13, beviljadt
Stråhle ett liknande resebidrag för år 1914, men att han, då 1914 års möte på grund af då
rådande förhållanden icke kom till stånd, icke begagnat sig af resebidraget, hvilket i stället
besparats för staden, beslutade nämnden att öfverlämna ansökningen till Stadsfullmäktige
med hemställan att fullmäktige ville bevilja sökanden det begärda resebidraget.
§4.
Sedan Brandchefen under hand infordrat anbud å 120 meter 65 mm:s linneslag hade följande
offerter erhållits:
Bergh & Co gm. C.Brandfors
1:52 pr. m.
Wahlén & Block
1:76 pr. m.
Billmans Handels A.B
2:15 pr. m.
Jonsereds fabriken Handels A.B.
2:15 pr. m.
Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att bemyndiga Brandchefen att, sedan
prof å den linneslag, som de olika firmorna erbjödo, erhållits, göra det inköp som ansågs
fördelaktigast.
§5.
Sedan C.A. Baudin och Bröderna Åström hos Elektricitetsverkets föreståndare framställt
begäran att få installera elektriska värmeapparater i hvardera ett rum, som genom
byggnadsordningen ej kunna erhålla vanliga eldstäder, hade Elektricitetsverkets föreståndare i
skrifvelse till drätselkammaren föreslagit att drätselkammaren ville medgifva anordningen
mot ett pris af 20 öre pr. watt och år, hvilket då användningstiden torde uppgå till minst 5000
tim. pr år skulle motsvara ett pris af c:a 4 öre pr kwtim. Vid föredragning af detta ärende
beslutade nämnden att med stöd af Stadsfullmäktiges beslut den 12/5 1913, § 2, bifalla
sökandenas begäran på så sätt, att priset fastställes till 100 kronor pr kw. Beräknat efter en
årsförbrukning af 1 kw att gälla intill dess taxa blir fastställd och mot villkor att
värmeapparaterna hålles inkopplade endast under lågbelastningsperioder under dygnet.
§6.
På drätselkammarens anmodan att inkomma med förslag i saken hade Elektricitetsverkets
föreståndare i skrifvelse till kammaren föreslagit att den tid, under hvilken föreståndaren
dagligen skulle vara tillgänglig för allmänheten, måtte bestämmas till kl. 12 midd. – 3 e.m.
Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden efter samråd med Elektricitetsverkets
föreståndare att bestämma ifrågavarande kontorstid till 2 timmar hvarje dag, hvilka skulle
förläggas mellan kl.9 och 11 f.m.
§7.
Styrelsen för Riksbankens Afdelningskontor i Luleå hade i skrifvelse till drästelkammaren
med bifogande af en af Elektr. A.B. Fram till banken ställd räkning å kr. 1006:78 å diverse af
nämnda bolag utförda reparationsarbeten å belysningen i riksbankshuset anhållit att, då
räkningens belopp syntes oskäligt högt tilltaget, drätselkammaren ville kostnadsfritt för
banken låta undersöka, i hvad mån oskälig uppskörtning ägt rum och i så fall därefter förmå
Fram att till banken inkomma med ny räkning å skäligt belopp. Vid föredragning af detta
ärende beslutade nämnden att till svar å denna framställning meddela bankstyrelsen, att som

Riksbanken liksom statens öfriga verk och inrättningar enl. § 1. af instruktion för
entrepenören vid Luleå stads Elektricitetsverk icke är bunden af gällande bestämmelser att
anlita verkets entreprenör Fram, utan äger rätt att vända sig till annan elektrisk firma eller
entreprenör, hvars kompetens godkännes af drätselkammaren, nämnden icke anser sig
befogad att ålägga Elektricitetsverkets föreståndare att verkställa den begärda
undersökningen, då föreståndaren i de fall han enl. § 13 i förutnämnda instruktion är skyldig
göra dylik granskning äger uppbära ersättning enligt taxa. Nämnden beslutade vidare meddela
bankstyrelsen, att nämnden af Elektricitetsverkets föreståndare inhämtat, att han är villig att
utföra undersökningen i fråga efter öfverenskommelse med styrelsen.
§8.
Med anledning af en från byggmästare B.E. Dahlbäck gjord anhållan om en mindre reduktion
i priset för ström till motorer i den skidfabrik, som han har för afsikt att här omedelbart
anlägga, hade Elektricitetsverkets föreståndare under framhållande att en fabrik af denna sort
vore värd all uppmuntran och risk förefinnes för att annan drifkraft komme att användas, i
skrifvelse till drätselkammaren hemställt att priset för de första 500 kwtim pr. år måtte hvad
fabriken beträffar nedsättas från 25 öre till 20 öre, alltså en reduktion af årspriset med 25
kronor. Föreståndare framhåll vidare i skrifvelsen att då fabrikens drifttid till största delen
måtte infalla under elektricitetsverkets lågbelastningstid pr. dygn och år, prisreduktion kunna
bestämmas af drätselkammaren utan Stadsfullmäktiges hörande. Vid föredragning af detta
ärende beslutade emellertid nämnden, som icke ansåg sig för detta fall befogad att vidtaga
ändring i gällande taxa, att afslå Dahlbäcks framställning.
§9.
Enär för elektricitetsverkets förråd erfordrades 1000 st. metalltrådslampor, hade
Elektricitetsverkets föreståndare infordrat anbud å leverans af sådana från nedanståedne
firmor, hvilka lämnat följande anbudspris:
Allm. Svenska Elektr. A.B.
0:99 pr st
Allgem.Elktr..Ges
0:95 pr st
Elektr.A.B. Siemens-Schubert 0:90 pr st
Dr. Axel Appelberg
0:87 pr st
Föreståndaren hade vidare, då ett försök med den af dr.Appelberg erbjudna ”Birka”- limpan
på grund af sin prisbillighet vore att tillråda, föreslagit följande inköp
500 st. lampor från Dr. Appelberg och 500 st lampor från Elektr. A.Bol. Siemens Schuckert
till angifna pris. Med bifall härtill beslutade nämnden att uppdraga till Elektricitetsverkets
föreståndare att verkställa inköp af lamppartiet.
§10.
Elektrotekniska byrån Bergman & Co hade öfversändt förslag i 2 ex. till ytterbelysningens
ordnande i staden; och beslutade nämnden, att det ena exemplaret skulle öfverlämnas till
Elektricitetsverkets föreståndare och det andra delgifvas nämndens ledamöter i tur och
ordning.
§11.
Kaptenen C. Skarstedt hade med öfverlämnande till drätselkammaren af 4 st. anbud å körning
af 80 st. rismattor från tillverkningsplatserna, en sträcka af i medeltal 2,5 km. till vägbanken
mellan Svartön och Luleå, tillstyrkt af N.O. Lindvall i S. Sunderbyn afgifvet anbud å körning
af rismattorna för en krona pr. st.; och beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att
antaga ifrågavarande af Lindvall afgifna anbud.

§12.
Beslutade nämnden att, sedan I.P Ruth i Bergviken aflidit, innan kontrakt hunnit slutas
rörande förlängdt arrende af stadens del af vretan n:r 148 – 150, kontrakt skulle få upprättas
med Oskar Fr. Ruth i Bergviken, den aflidnes broder och arftagare.
§13.
Maskindirektören vid statens järnvägar härstädes hade till drätselkammaren för kännedom
öfverlämnat afskrift af en af distriktsförvaltningen till Stadsfullmäktige aflåten skrifvelse
rörande ordnandet af gator samt vatten- och afloppsledningar inom det område, som
Stadsfullmäktige den 14 nov. 1907 förklarat sig villiga att tillhandahålla S.J. till
egnahemstomter för personalen vid Notvikens järnvägsverkstad. Vid föredragning af ärendet
beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att under hand infordra anbud å i enskild
ägo befintlig mark närmast sydost om verkstadsområdet, så belägen att däraf kunde
tillsammans med staden redan tillhöriga delar af området bildas ett sammanhängande
afgränsadt område, lämpligt för egnahemsbyggande.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarne utdrag af byggnadsnämndens protokoll af den 29 dec.
1914, § 123, ang. beviljadt tillstånd för drätselkammaren att vidtaga af saluhallen enligt
ritning.
§15.
Vid förnyad behandling af herr Carlgrens hos Stadsfullmäktiges väckta motion om anslag till
ordnande af Gültzauudden beslutade nämnden, att uppdraga till stadsingenjören att
komplettera den af honom aflämnade kartan dels med gränslinje för skogspartierna dels med
befintliga byggnader och båtbrygga att från Stadsbyggmästaren infordra nytt yttrande i
ärendet hvilket skulle närmare ansluta sig till i protokoll den 21 juli 1914, § 3, lämnadt
uppdrag att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att verkställa undersökning af virkets i
skidbacksbyggnaden beskaffenhet samt hur länge byggnaden anses kunna kvarstå utan
omfattande reparation eller ombyggnad; och skulle dessa uppdrag vara fullgjorda till
förekommande ordinarie sammanträde med nämnden.
§16.
Sedan Stadsbyggmästaren med tillstyrkan till nämnden öfverlämnadt ett under hand från
Arvid Pettersson infordrat anbud å utförande af gårdsrenhållnigen i fastighet 474 – 5 Gladan
under tiden 1 Januari – 1 oktober 1915, beslutade nämnden att antaga anbudet, som upptog ett
pris af 54 kronor.
§17.
Kaptenen C. Skarstedt hade dels öfversändt 2:ne inkomna anbud å bron mellan Svartön och
Luleå, hvilka båda af honom afstyrktes såsom varande för höga dels ock i skrifvelse gjort
förfrågan, till hvilket pris pr. kbm. drätselkammaren till eventuel entreprenör för bron kan
lämna makadam vid stadens stenkross äfvensom större gatsten eller kantsten med djupet c:a
15 cm. och öfriga mått helst 15 x 30 cm. Kapten Skarstedt hade vidare anhållit, att stadens
inventarier finge utlånas till entrepenören för farledens upprensande och för muddring för
landfästen och stenkoner. Vid ärendets behandling beslutade nämnden att afslå anbuden å
bron samt att i öfrigt remittera Skarstedts skrifvelse till Stadsingenjören för yttrande och
förslag.

§18.
Källarmästarne G.&J. Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att få
på egen bekostnad från Skeppsbrokällarens kök uppsätta en mathiss till det s.k. pianorummet,
då de på grund af de stora kostnader, som äro förenade med drifvandet af det stora köket i
annat fall ej se sig i stånd att hålla matsalen öppen, hvarvid de förbunde sig att vid
kontraktstidens utgång återställa lokalen i sitt nuvarande skick. Sedan Stadsbyggmästaren
med uppgift att intet hindrar att anordna hissen i hjässen mellan balkarna utan att byggnaden
på något sätt försvagas, tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden, att bifalla Källarmästarne
Edbergs firmaställning på af dem angifna villkor samt mot det ytterligare villkor, att
Stadsbyggmästarens anvisningar noggrant följas vid arbetets utförande.

Justeradt 1/3 1915.
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 12 febr.1915.
Närvarande: Ordf. herr A. Gullberg, herr O. Åhrström, K.H. Hultström, M. Sundqvist, G.
Nyberg, B.A Hellsten, O.E.Wester, G. Norrby, G. Landström samt undert. sekr.
§1.
Till justeringsmän utsågos hos G. Nyberg och M Lindqvist.
§2.
Med stöd av läkarebetyg hade folkskollärarinnan Georgina Dahl anhållit om tjänstledighet
under tiden 15 jan – 28 feb 1915, vilket skolstyrelsen beviljade.
§3.
Folkskollärarinnan Hulda Johansson hade anhållit om tjänstledighet för enskilda
angelägenheter varande under tiden 15 jan – 13 febr. 1915 samt till vikarie föreslagit e.o.
folkskollärarinnan fru Hallberg. Styrelsen beviljade den begärda tjänstledigheetn samt
godkände fru Hallberg som vikarie.
§4.
Överläraren meddelade, att den av skolstyrelsen vid förra sammanträdet tillstyrkt vikarien
folkskolläraren J. Lindqvist dagen före terminens början telegrafiskt meddelat, att han
förhindrad mottaga förordnandet, att trots annonsering endast en sökande anmält sig till
vikariatet, för fröken Georgina Dahl, nämligen fröken Estrid Bygdén från Uppsala, samt att
vikarierande folkskollärarinnan Anna Bergqvist strax efter terminens början insjuknat.
Läsningen i dessa klasser kunde av ordföranden och överläraren i samråd så ordnats, att i hr
Ekroths klass, fröken Estrid Bygdén vikarierat under jan. månad samt folkskolläraren G.
Lindberg efter den 1 febr, i fröken Dahls klass småskollärarinnan Fanny Eklund under januari
månad samt fröken Estrid Bygdén efter den 1 febr. och i fröken Bergqvists klass fil.mag.
Ingrid Sundberg. Folkskolestyrelsen godkände dessa anordningar samt förordnade hr
Lindberg att vikariera till den 1 april, fröken Bygdén till den 1 mars samt fröken Sundberg
under den tid fröken Bergqvist är av sjukdom föhindrad att tjänstgöra.
§5.
Folkskolläraren P.Hallbergs anhållan om flyttningsbidrag avslogs med fem röster mot tre.

§6.
Lärarinnan Vera Magnusson hade inlämnat två räkningar, den ena å 7 kr för rengöring efter
reparation, den andra å 25:40 för den del tapetseringar och målningsarbeten. Räkningarna å 7
kr. godkändes till utbetalning medan den andra räkningen remitterades till ekonominämnden
som hade att efter utanordning fatta beslut i ärendet.
§7.
Skolstyrelsen beslöt låta inköpa 100 st. Bistrulampor till ett pris av 89 öre pr st.
§8.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att i samråd med skolans lärare fastställa reglemente
för skolbadet och instruktion för baderskan.
§9.
Tvenne skrivelser från Kon.Bef:de i Norrbottens län med anmodan att till statsämbetet
återbetala för högt uppburna statsbidrag med sammanlagt 50:- kr lades till handl., sedan
överläraren meddelat, att beloppet redan inbetalats.
§10.
I en till stadsfullmäktige ställd skrivelse hade skolkökslärarinnan Maria Flemström anhållit
om ett årligt anslag å 50 kr. för skjuts till Karlsvik de dagar, då hon på grund av dåliga
väderleksförhållanden ej kunnat komma dit på annat sätt. Skrivelsen har av Stadsfullmäktige
remitterats till skolstyrelsen för yttrande. Med fyra röster mot fyra, varvid ordförande fällde
utslaget, beslöt skolstyrelsen att de måtte tillstyrka fröken Flemströms anhållan, att hon måtte
tillerkännas rätt till fri skjuts vid de tillfällen, då sådan prövats nödvändig, dock att
ersättningen för dessa skjutsar under ett kalenderår ej finge överstiga 50 kr.
Folkskolestyrelsens universitet röstade för sent avstyrkande.
§11.
Ett protokollsutdrag från Stadsfullmäktige med föranmälan, att fullmäktige beslutat, att den
kommande annonseringen skall verkställas i de tre Luleåtidningarna under förutsättning, att
25 % rabatt å annonspriset lämnades, lades till handlingarna.
§12.
Styrelsen beslöt låta i utröja 50 ex. av en broschyr om utrymningsövningar i skolorna.
§13.
Arb. J.O. Holms anhållan, att hans son Sven Johan måtte erhålla tillstånd att besöka
nattvardsskolan, beviljades. ( Herr Lindqvist avlägsn. sig)
§14.
Folkskolestyrelsen förklarade sig ingenting ha att erinra mot att flickan Dagmar Marklund
(Sandgren) deltager i nattvardsundervisningen, trots att hon ej besöker ersättningsskolan.
§15.
Skolstyrelsen beslöt låta inköpa 100 st. kartblad över Luleå stad med anvisningar till ett pris
av 10 öre st. samt att låta uppfordra dessa.
§16.
Styrelsen beslöt låta inköpa en samaritlåda för Västra folkskolan.

§17.
Överläraren meddelade, att den nya skolhusbyggnaden i Karlsvik äntligen blivit färdig att
överlämnas till skolstyrelsen i början av mars månad. Skolstyrelsen lämnade i uppdrag åt ordf.
Dir. G. Gällman samt, överläraren att ordna med invigningen.
Dag som ovan
Alf.Gullberg/P.Edw.Lindmark
Justeradt:
Melcher Lindqvist”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 24 februari 1915.
Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Linder, Nordberg och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 9 innevarande februari.
§2.
Sedan Distriktsförvaltningen till svar å hamndirektionens begäran om erhållande af exakt eller
eventuelt approximativ uppgift å det antal vagnar, som af Statens Järnvägar under år 1914 i
persontrafik utförts å Luleå stads hamnspår i skrifvelse meddelar, att sådan uppgift ej kan
lämnas, enär inga anteckningar förts öfver de dagar personvagnar nedväxlats å hamnspåret,
beslutade hamndirektionen vid föredragning af ärendet att uppdraga till herrar Hjelm och
hamnmästaren att i möjligaste mån göra utredning i saken.
§3.
Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterat en framställning från ägare af
fastigheter i kvarteret Uttern om iordningställande af Smedjegatan förbi nämnda kvarter. Vid
föredragning af detta ärende antecknades först af handlingarne, att drätselkammaren
öfversändt framställningen till stadsfullmäktige med hemställan, att då staden enligt
stadsplanelagen är skyldig att framdraga ifrågavarande gata och gatan tillika tillhör
hamnplanen, fullmäktige ville anvisa 1900 kronor af hamnmedel till Smedjegatans
ordningställande i enlighet med stadsingenjörens förslag. Sedan hamnmästaren i afgifvet
yttrande uttalat som sin åsikt att ifrågavarande gatudel icke kunde åtminstone f.n. tillhöra
hamnplanen, men att då densamma i ganska stor utsträckning användes vid uppforsling af ved
från Pontuskajen, det vore till nytta för hamnen om gatan ifråga iordningställdes, dock endast
under förutsättning att äfven Magasinsgatan förbi samma kvarter ställes i ordnat skick, så att
trafiken till och från Pontuskajen kan ske denna väg äfven sommartid, så beslutade
hamndirektionen på tillstyrkan af hamnmästaren att med remisshandlingarnas återställande
hos stadsfullmäktige förseslå att icke blott Smedjegatan utan äfven Magasinsgatan förbi
kvarteret Uttern måtte iordningställas på af stadsingenjören föreslaget sätt, i hvilket fall
direktionen tillika ville tillstyrka att halfva kostnaden för det hela må bestridas af hamnmedel.
§4.
Vid förnyad föredragning af J.G. Lindgrens m.fl:s framställning om anläggande på hamnens
bekostnad af en båtbrygga på västra sidan af Gültzauudden beslutade hamndirektionen på af
hamnmästaren afgifvet yttrande anförda skäl att bordlägga ärendet för att behandlas i
samband med uppgörande af förslag till utgiftsstat för år 1916.

§5.
Sedan Statens Järnvägar i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt om ordnande på hamnens
bekostnad af telefonförbindelse mellan hamnspårskontoret och ställverk II å Luleå bangård,
beslutade hamdirektionen efter föredragning af hamnmästarens inkomna yttrande i ärendet att
med bifall till Statens Järnvägars framställning antaga ett af Telegrafverket afgifvet anbud att
utföra anläggningen för ett pris af 190 kronor, exkl telefonapparater.
§6.
Med anläggning af att till Hamndirektionens kännedom att kommissionärerna för varor, som
losssas från fartyg och direkt inläggas å hamnens varuskjul, debitera en särskild afgift,
rubricerad ”Underlag,bevakning m.m” beslutade hamndirektionen att genom protokollsutdrag
erinra kommissionärerna därom, att de icke äga att för gods, som får utgiftsfritt i enlighet med
hamnordningen inläggas i hamnens varuskjul debitera varuägaren vare sig afgift för
upplagsplats, eller kostnader för underlag eller andra för godsets skyddande mot naturskada
vidtagna åtgärder.
§7.
Beträffande i hamntaxan intagen bestämmelse, att ”för omlastningsgods, som skulle vidare
befordras sjöledes eller med järnväg erlägges half afgift” hade hamnmästaren i skrifvelse
hemställt att hamndirektionen ville godkänna följande tolkning af densamme nämligen att för
gods skall kunna betraktas som omlastningsgods konessement bör vara ställt till a) mottagare
på annan ort eller b) mottagare inom staden, med påteckning ”för vidare befordran till N.N”
eller c) order, i de fall godset bevisligen omedelbart omlastas på vidare befordran. Med bifall
härtill beslutade hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att i ortstidningarne införa
lämplig kungörelse i denna angelägenhet.
§8.
Föredrogs en skrifvelse från hamnmästaren rörande ordnandet af arbetet under innevarande år
med hamnspårets omläggning och hamnplanens makadamsbeläggning, och beslutade
hamndirektionen att remittera framställningen till stadsingenjören med anhållan om yttrande
senast till den 9 nästkommande mars.
§9.
Sedan hamnmästaren anmält att redovisning för de hamnspårsafgifter, som debiterats och
inkasseratrs under 1 januari – 1 maj 1914, af förste stationsskrifvaren Tobiasson, icke
aflämnats trots upprepade påminnelser från hamnmästarens sida, beslutade hamndirektionen
att anmoda Tobiasson att inkomma med redovisning till senast den 8 nästinstundande mars.
§10.
Enär den öfver Luleå hamnområde förefintliga kartan är ofullständig i det efter år 1909
tillkomma utfyllningar, bryggor m.m icke äro utmärkta, hade hamnmästaren hemställt om
densamma kompletterande; och beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsingenjören
inkomma med kompletterad karta till den 1 nästkommande oktober. Hamndirektionen
beslutade vidare att hamnmästren skulle ställa biträde till stadsingenjörens förfogande i den
mån detta kunde ske utan kostnad för hamnen.
§11.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Hamnmästarens redogörelse rörande mudderverkets verksamhet samt bogserångarens
och ångfärjans seglation.

2:o) Landshöfdingeämbetets kungörelse den 2 jan. 1915 ang. hamntaxans giltighet under år
1915,
3:o) Rederiaktiebolagets Viktorias skrifvelse med erbjudande att utföra isbrytning i Luleå
hamn.
§12.
Till hamnmästaren remitterades från stadsfullmäktige inkommen remiss rörande Luleå
Köpmannaförenings begäran om tolkning af viss bestämmelse i hamntaxan.
§13.
Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterat drätselkammarens förslag till
omreglering af drätselkontoret och dess tjänstebefattningar; och beslutade hamndirektionen
vid föredragning af ärendet att tillsätta en komité, bestående af hrr Burström
(sammankallande), Falk och Hjelm, med uppdrag att inkomma med förslag till yttrande till
direktionens ordinarie sammanträde den 9 nästkommande mars.
§14.
Hemställde hamnmästaren att åtgärder skulle vidtagas för bortskaffande af en å Tjufholmen
befintlig villabyggnad, hvilka genom ljussken från fönster o.dyl. utgjorde olägenhet för
trafiken genom kanalen. Vid behandling af detta ärende beslutade hamndirektionen att
uppdraga till hamnmästaren att verkställa utredning om ägarens namn och hvilken rätt han
eventuelt kan åberopa till tomtplatsen ifråga.
§15.
Beslutade hamndirektionen att försälja den i hamnspårskontoret följande inlagda korkmattan
till ett pris af 75 kronor.
§16.
På förslag af brandmästaren bestämde hamndirektionen beträffande det af hamndirektionen
förhyrda kabinettet i saluhallen att en herr- och damtoalett skall hålla reserverade för
saluhallens hyresgäster och hamnpersonalen att de båda öfriga toaletterna skola förses med
automatapparater, medgifvande tillträde endast vid erläggande af 5 öre, samt att uppdraga till
hamnmästaren att anskaffa 2:ne sådana automater till ett pris af 22 kr. pr.st.
§17.
Beviljade hamnmästaren K.Hj. Falkland 13 dagars tjänstledighet under tiden 1 – 13 mars för
egna angelägenheter skötande; och godkändes hamnservisen C. Friberg som vikarie.
Hamndirektionen beslutade vidare att Falkland skulle äga rätt att eventuelt återinträda i tjänst
före den beviljade tjänstledighetens utgång.
§18.
Beslutade Hamndirektionen att tillsyningsmannen A. Björk skall fortfarande uppbära 150
kronor i månaden, så länge arbete med förekommande göromål kan beredas honom för
hamnens räkning af hamnmästaren.
Som ofvan
Justeras å Hamndirektionens vägnar
Ludvig Hjelm”

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 februari 1915.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt herrar Flemström, Thurfjell,
Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herr Falk, fröken
Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D.
Andersson, Sölvén, Widlund och Forsgren ävensom Stadskamreraren, varemot som från
varande antecknades herrar Westerberg, G. Andersson, Lind, Edström, Hage och Gillqvist, av
vilka herrar G. Andersson och Hage ej kunnat med kallelse anträffas, herrar Westerberg och
Gillqvist voro på grund av sjukdom förhindrade att bevista sammanträdet samt herrar Lind
och Edström voro frånvarande utan anmält laga förfall. Därjämte övervar herr t.f.
borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§1.
Utsagos herrar Carlgren och Hellsten att jämte herr ordföranden tisdagen den 2 instundande
mars klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 28 nästlidne januari förda protokoll.
§3.
Arbetaren F.J. Palm, vilken den 15 april 1913 i arbete med makadamslagning skadat sitt högra
öga, hade med företeende av ett av stadsläkaren S. Kjellman utfärdat intyg, att synskärpan hos
Palm, vilken utgjordes av knappt ledsyn å båda ögonen, icke torde komma att förbättras, hos
Drätselkammaren anhållit om ett ytterligare understöd av en krona pr dag att utgå så länge han
tyckte sig vara oförmögen till arbete. Med anledning av denna framställning hade
Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige, som redan förut beviljat Palm provisoriska understöd
av en krona om dagen under sex månader fr.o.m. den 15 november 1913, i avsikt att under
tiden förebringa nödig utredning rörande Palm och hans förhållanden, ävensom i vad mån
pension från allmänna pensionsförsäkringen skulle kunna för honom utverkas. Sedan
Stadskamreraren nu inkommit med utredning i ärendet, varav framgick, dels att Palm icke
uppbär någon ersättning för den skada, han för cirka 8 år sedan ådragit sig i vänster öga i
stenarbete hos förmannen C.J. Ekberg, dels att pensionsstyrelsen numera beviljat Palm
pension att utgå retroaktivt fr.o.m. den 1 janurai 1914 med kr. 67:20 pr år, hade
Drästelkammaren hos Stadsfullmäktige föreslagit, att då Palm är i nödställd belägenhet samt
har en sjuk hustru och en sjuk dotter att försörja, ett permanent understöd av 25 kronor pr
månad måtte tilldelas Palm att tills vidare utgå fr.o.m. den 15 maj 1914. Vid behandling av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bemyndiga
fattigvårdsstyrelsen att i mån av behov till Palm utbetala ett understöd av högst 25 kronor pr
månad, räknat fr.o.m den 15 maj 1914. Luleå Badhusaktiebolag hade hos Stadsfullmäktige
gjort framställning att få vatten för badhuset även framdeles till det reducerade pris, som
kommit bolaget till godo för treårsperioden 1912 – 1914, eller efter tio öre pr kbm. med den
ytterligare prislindring för de första 1000 kbm. bliva avgiftsfria. Uti angivet yttrande över
denna framställning hade Stadsingenjören dels tillstyrkt dess första del om ett anslag så stort,
att det motsvarar en minskning i vattenavgiften till tio öre pr kbm. eller ungefär stadens
självkostnadspris – för ytterligare en treårsperiod, dels ock lämnat en tablå över badhusets
vattenkonsumtion under perioden 1912 – 1914 för bedömande av den senare delen av
ansökningen, vilket krav motsvarar anslagets höjning med 100 kronor. Drätselkammaren hade
därefter tillstyrkt bifall till framställningen på så sätt, att staden beviljar bolaget, ett anslag för

åren 1915 – 1917 , beräknat efter 15 öre pr kbm. av bolaget förbrukat vatten intill en
vattenmängd av 1500 kbm. och efter 10 öre för överstigande vattenmängd, vilket skulle göra
ett anslag av i medeltal 275 kronor pr år erforderligt. Vid föredragning av detta ärende belöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja bolaget det av
Drätselkammaren tillstyrkta anslag att utgå av tillgängliga medel.
§5.
Fattigvårdsstyrelsen hade till Drästelkontoret överlämnat räkning å kr. 163:40 utgörande av
styrelsen utbetald sanatorievård för poliskonstapeln G.A. Blomqvist. Under erinran att
polispersonalen enligt § 6 i polisreglementet vid sjukdomsfall, som ej härleder av olycksfall,
åtnjuter fri läkarevård och fri medicin på stadens bekostnad samt erhåller oavkortat lönen med
beklädnadsersättning under en månads tid, varemot tjänstgöringspenningarne för staden
besparas, hade Drätselkammaren, då bestämmelse icke förefinnes, att staden skulle bekosta
den sjukes vård, översänt räkningen till Stadsfullmäktige med hemställan biföllo
Stadsfullmäktige drätselkammarens förslag samt bestämde, att beloppet skulle utgå av
tillgängliga medel i polisens stat.
§6.
Antecknades att Herr Edström under behandlingen av det i föregående § omförmälda ärende
infunnit sig å sammanträdet.
§7.
Genom Magistraten hade Konungens Befallningshavande på grund av föreskriften i § 5 i
lagen den 14 oktober 1914 om förekommande och släckning av skogseld i infordrat
Stadsfullmäktiges yttrande i fråga om stadens icke planlagda områdesindelning i brandrotar.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att såsom sin åsikt uttala, ett enär stadens skogar äro ställda under
domänstyrelsens förvaltning samt vederbörande revirförvaltare och en av staden avlönad extra
kronojägare lära vara skyldiga att vid eldsvåda å dessa skogar fullgöra en brandfogdes
åliggande, någon indelning av stadens icke planlagda område i brandrotar icke är erforderlig.
§8.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar
härstädes, under erinran hurusom Stadsfullmäktige genom beslut den 14 november 1907
förklarat sig villiga att tillhandahålla Statens Järnvägar erforderlig område av den stranden av
Gammelstadsviken till ett pris av 25 öre pr kvadratmeter för att i mån av behov användas till
byggnadstomter åt personalen vid Notvikens järnvägsverkstad, anhållit om upplysning
rörande dels den tidpunkt, från vilken det kan förväntas, att gator samt vatten- och
avlopppsledningar inom området kunna bliva anordnade, dels den ordning för bebyggandet av
området i fråga, som avses skola följas. Vid behandling av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att överlämna detsamma till
Drätselkammaren med uppdrag för kammaren att uppgöra förslag till ordnande av ett
egnahemsområde åt verkstadspersonalen sydost om järnvägsverkstaden.
§9.
Sedan Stadsfullmäktige med anledning av en från Robert R. rutberg inkommen ny skrivelse
rörande av honom begärt tillstånd att få å vretan n:o 134 – 135 uppföra en mangårdsbyggnad
återremitterat ärendet till Drätselkammaren, hade Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören
inkommit med infordrat yttrande över denna Rutbergs senaste framställning, varvid de till
bemötande av densamma anfört: att avståndet 20 meter från stadsplanen måste anses vara

strax utanför densamma och så nära, att en byggnad där kan försvåra genomförandet av en
blivande reglering; att avståndet 25 meter till närmaste byggnad visserligen i stad är ganska
stort, men att det på landet anses vara nära och att i alla händelser det tätt bebyggda Bergviken
just börjar med denna gård; att den byggnad, som sökanden till jämförelse åberopar såsom
tillstyrkt av stadens myndigheter, icke kan jämföras med omskrivna byggnad, då den dels är
ett nödvändigt uthus, dels uppföres å staden tillhörig och av husägaren arrenderad mark med
skyldighet för arrendatorn att vid arrendetidens utgång borttaga byggnaden. Sedan vidare av
en från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan inhämtats, att Rutberg utan att invänta
Stadsfullmäktiges beslut redan uppfört stommen till byggnaden i fråga, hade
Drätselkammaren beslutit att återsända handlingarne till Stadsfullmäktige med vidhållande av
sin förut gjorda hemställan om avslag å Rutbergs ansökan. På Beredningsnämndens
hemställan beslöto Stadsfullmäktige att avslå ansökningen. Detta beslut fattades efter votering
med 14 röster mot 11, vilka senare avgåvos för ett av herr Åhrström väckt förslag om uppskov
med ärendet, till dess väckt fråga om utsträckning av stadsplanen till nu ifrågavarande område
blivit slutligen avgjord.
§10.
Uti angivet yttrande över tvenne särskilda av A.Elander och R.Thor hos Stadsfullmäktige
gjorda ansökningar om tillstånd att få bebygga av dem förvärvade delar av vretan n:o 1 å
Stadshertzön hade Drätselkammaren hemställt, att då staden tillhöriga område å Hertzön icke
är donationsjord och bestämmelsen i donationsjordsbrevet av 1904 att Stadsfullmäktiges
tillstånd vid bebyggande skall inhämtas för ty fall icke är tillämplig, ansökningarne icke
skulle tills vidare åtgärd föranleda. På Beredningsnämndens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§11.
Hos Stadsfullmäktige hade I. Byström anhållit, dels om rättighet att hava sin å fastigheten n:o
190 delvis i Sandviksgatans belägna byggnad kvarstående ”till dess den brinner ned, av
ägaren bortflyttas eller på annat sätt kommer bort”, dels att få köpa den staden tillhöriga del
av fastigheten n:o 201, som faller inom tomt n:o 2 i kvarteret Sillen. Stadsingenjören hade på
anförda skäl tillstyrkt framställningen i sin helhet mot villkor dock, att då i stadens köp av del
av fastigheten n:o 201 det villkor finnes inryckt, att innehavaren av övriga delen av
fastigheten har nyttjanderätt till å avsedda tomtdel befintlig byggnad, tills staden för
framdragande av Lots- och Hermelinsgatorna behöver de delar, som falla inom dessa gator,
samma förbehåll göres emot Byström i blivande köpebrev. Drätselkammaren hade därefter
hos Stadsfullmäktige avstyrkt bifall till sökandens begäran i vad angår ändring i villkoren för
byggnadens kvarstående å Sandviksgatan, då genom ett bifall till ansökningen i denna del
staden icke beredes någon som helst fördel, men väl eventuellt olägenhet. Beträffande
Byströms förvärv av stadens del av fastigheten n:o 201, som faller inom tomt n:o 2 i kvarteret
Sillen, hade Drätselkamamren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att tomtdelen i fråga,
innehållande 4,55 kvm eller 52 kvf, måtte få till Byströms försäljas efter ett zonvärdepris av
25 öre pr kvf eller iett för allt 13 kronor, docl endast mot av Stadsingenjören härovan
föreslaget villkor angående nyttjanderätt till å tomtdelen befintlig byggnad. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag samt
bestämde, att eventuellt inflytande köpeskillning skulle läggas till fastighetsfonden.
§12.
Elektriska montören O. Vikström hade i skrivelse till Stadsfullmäktige, under framhållande att
han, som sedan november 1913 varit anställd vid stadens eleltricitetsverk och sysselsatts med
vid verket förekommanden göromål, för denna anställning uppburit 150 kronor pr månad till

dess verkets föreståndare den 1 november 1914 nedsatte denna månadslön till 115 kronor,
anhållit att Stadsfullmäktige ville vidtaga åtgärder för att sökanden får behålla en lön av 150
kronor pr månad och sin anställning vid verket, så länge nu rådande entreprenadsystem för
den elektriska installationen varar. Sedan elektricitetsverkets föreståndare i avgivet yttrande
meddelat, att Vikström nu åter kunde beredas tillfälligt arbete för verket mot en avlöning av
65 öre pr timme för en tid av 3- 4 månader, hade Drätselkammaren dels bifallit föreståndarens
förslag rörande tillfälligt arbete åt Vikström, dels föreslagit, att Stadsfullmäktige ville lämna
Vikströms anhållan beträffande permanent anställning vid elektricitetsverket utan avseende.
Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att bifall Drätselkamamrens förslag.
§13.
Stadsfullmäktige hade 15 november 1897 beslutit att till J. Carlsson m.fl. på 30 år upplåta ett
område inom kvarteret Store för anläggande av en tvättinrättning för allmänhetens behov
därstädes hålles i verksamhet, skulle återfalla till staden utan lösen före upplåtelsetidens
utgång, varjämte innehavaren skulle hava att för upplåtelsen erlägga en avgift av 100 kronor
om året. Sedan emellertid Hamndirektionen fäst Drätselkammarens uppmärksamhet på att
tvättinrättningen för länge sedan upphört och ersatts med sågverksrörelse samt
Stadsfullmäktige tydligen fastställt den låga arrendeavgiften av 100 kronor pr år för att
underlätta just tvättinrättningens verksamhet, hade Drätselkammaren den 6 mars 1914
beslutat, att då kontraktet måste anses förverkat, fr.o.m. år 1914 bestämma den årliga
arrendeavgiften till 300 kronor. Nuvarande innehavaren av området, Luleå ångsåg, hade
sedermera hos Drätselkammaren, under framhållande av att alla för tvättinrättningen avsedda,
maskiner finnas kvar, så att om blott tillräckligt arbete förefinnes, intet hinder möter att
igångsätta densamma, och att sålunda kontraktet icke kunde anses förverkat, anhålllit, att
Kammaren ville tillstyrka Stadsfullmäktige att undanröja det vid upplåtelsen stipulerade
villkoret om tvättinrättningens vidmakthållande. Drätselkammaren hade därefter överlämnat
handlingarne till Stadsfullmäktige under hemställan att då ett bifall till Luleå ångsågs begäran
självfallet just påfordrade en höjning av arrende avgiften, Stadsfullmäktige med bifall till
framställningen om annullering av det vid upplåtelsen stipulerade villkoret om
tvättinrättningens vidmakthållande ville besluta att godkänna av Drätselkammaren vidtagen
åtgärd att fr.o.m år 1914 höja arrendeavgiften till 300 kronor pr år. Vid behandling av detta
ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag med det tillägg, att härigenom icke medgives någon förlängning av
upplåtelsetiden.
§14.
Konungens Befallningshavande i länet hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges
yttrande över en av Stadsfullmäktige i Piteå gjord underdånig framställning i fråga om
fastställande av kontrollområde för Piteå spirituosabolag. Vid föredragning av detta ärende
hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville förklara sig sakna anledning att
yttra sig över den underdåniga framställningen. Med 13 röster mot 12 biföllo Stadsfullmäktige
Beredningnämndens förslag. Minoriteten röstade för ett av Herr Ljungberg framlagt förslag
till yttrande av följande lydelse: ”Då det tydligen strider emot bestämmelserna i § 15 mom. 2
av gällande brännvinsförsäljningsförordning, att ett bolags kontrollområde skall göras så
vidsträckt, som i Piteå spirituosabolags ansökan avses, och möjligheten att kunna utöva
effektiv kontroll utan mannamån över spritförsäljningen inom kontrollområdet därigenom
uppenbarligen äventyras, vilja Stadsfullmäktige, som ej anse Luleå stad vara en sådan intill
Piteå stad gränsande eller närbelägen kommun, som i ovan åberopade lagrum förutsattes, för

sin del avstyrka Piteå stad underdåniga ansökan, i vad den avser Luleå stads inbegripande i
Piteå spirituosabolags kontrollområde.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Konungens Befallningshavande i länet
med tillkännagivande att revisionen av Luleå utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning
för år 1914 utsatts att taga sin början den 11 instundande mars.
§16.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med underrättelse att
Magistraten med anledning av Stadsfullmäktiges beslut vid sammanträde den 28 nästlidne
januari beslutit, att lediga tjänster vid stadens poliskår tills vidare icke komma att besättas
med ordinarie innehavare.
§17.
Föredrogs Kungl.Kammarrättens den 10 december 1914 givna utslag i fråga över
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags taxering till bevillning för inkomst för 1912; och
beslöts att överlämna utslaget till Drätselkammaren för verkställighet.
§18.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet infordrat Stadsfullmäktiges underdåniga
yttrande med anledning av Nederluleå kommuns underdåniga besvär i fråga om
Bergverksaktiebolaget Frejas taxering år 1912, beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt
Drätselkammaren att själv eller genom den Kammaren i sitt ställe förordnade å
Stadsfullmäktige å Stadsfullmäktiges vägnar avgiva det infordrade underdåniga yttrandet över
besvären.
§19.
En skrivelse från O.Widlund och O.Segergren i fråga om åtgärdes vidtagande för att få frågan
om en kommunal vedgårds inrättande under behandling beslöto Stadsfullmäktige att
överlämna till Drätselkammaren.
§20.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En skrivelse från Tullkammaren i Luleå angående utkvitterande av stadens tillkommande
bolagsersättning;
2:o) Kronokassörens framställning om ersättning för uppgörande av pensionsförteckningar;
3:o) Herrar Brändström och Ljungbergs motion om beviljande av rätt till detaljhandel med
brännvin under åren 1916 – 1918;
4:o) Direktör C.Tillmans avsägelse av uppdrgaet att vara revisor för granskning av stadens
räkenskaper för år 1914;
5:o) Norrbottens läns djurskyddsförenings framställning om antagande av reglemente för
åkare och hyrkuskar i Luleå.
§21.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) S.L. Larssons begäran om tillstånd att få ombygga ett boningshus å vretan n:o 803 m.m.
2:o) B.E. Dahlbäcks begäran om nedsättning av priset på elektrisk ström för drivande av en
skidfabrik;

3:o) K. Lindqvist framställning om förhöjt pris å av honom till brandkåren under 1914
levererad havre.
§22.
Till Lönenämnden remitterades en begäran om löneförhöjning från befälhavaren å
bogserångaren Balder.
Som ovan
Justerat:
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt”

Per Segerstedt
B.A.Hellsten
Albert Carlgren/A.Holm

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 27 febrauari 1915.
Närvarande: C. Lindgren, Ahlström, J. Lindgren, Gullberg, Johnsson, fru Sundström, fröken
Björkman, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 30 januari föredrogs och justerades.
§2.
Styrelsen medgaf Åke Westerlund rätt att hädanefter idka borstbinderi för egen räkning samt
för sådant ändamål låna styrelsens verktyg enligt upprättad förteckning.
§3.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för mars. Den kontanta utdelningen uppgick till
följande belopp för
I distriktet kr. 360:91
II ”
332:66
III ”
347:85
IV ”
225:§4.
Uppdrogs åt fröken Björkman att bestämma sättet för omhändertagande af Gustaf Bergmans
fyra barn under den tid Bergman vistades i Piteå och hustrun vistades å lasarettet.
§5.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 93 kronor.
§6.
Beslöt styrelsen bemyndiga Sundsvalls fattigvård att f.o.m. den 1 mars till Eva Fillberg
utbetala ett månatligt understöd af 15 kronor.
§7.
Beviljade Helena Larsson ett månatligt bidrag af 5 kronor för sitt barn.

§8.
Från Stockholms stads fattigvårdsnämnd hade ingått meddelande att utackorderingskostnaden
för Karl Aug. Petterssons barn utgjorde
för Ida
kr. 70 pr. år
för Viktor
100 pr.år
för Helga
80 pr.år
för Ejnar
120 pr. år
och beslut styrelsen med anledning häraf, att barnen tillsvidare skulle få kvarblifva i sina
nuvarande fosterhem.
§9.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Anna Adolfsson och Viktoria
Sjöstrand.
§10.
Sedan tillsyningsmannen V. Oscarsson uti ingifven skrifvelse uppsagt familjen Rosendahl till
afflyttning den 1 mars, beslöt styrelsen med hänsyn till omöjligheten att anskaffa annan
bostad intaga familjen å fattiggården.
§11.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande J.F. Degerman, Maria
K. Espling och Kristina Matilda Karlsson samt påminnelser i fattigvårsmål rörande Ingeborg
Augusta Edman.
§12.
Till handlingarna lades Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande A.V. RuthHornberg.
§13.
Uppdrogs åt fru Sundström att för fattiggårdens behof göra nödiga uppköp af tyg till
underkläder m.m.
§14.
Beslöts, att förslaget till matordning vid fattigvården skulle cirkulera bland styrelsens
ledamöter.
§15.
Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under februari, slutande å kr.
390:48.
§16.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Huld K. hedman
och Maria E. olsson.
§17.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården:
den 30 januari: Bror Sven Bergqvist
3 februari: Aron Henriksson
6 februari: Nestor Ferdinand Granbom
17 februari: Anders Gustaf Löfgren

den 26 februari: Karl Aug. Pettersson
samt att följande personer utgått:
den 3 februari: Bror Sven Bergqvsit (rymd)
14 februari: Oskar Ludv. Ekman
19 februari: Aron Henriksson
21 februari: Nestor Ferdinand Granbom (död)
25 februari: Micka L.V. Engfors (död)
§20.
Diakonissans rapport öfver februari månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
Som ofvan
Justeras:
E.Lindgren
M.Sundström
Axel Ahlström”

Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

