Protokoll juni år 1918
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 juni
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och Sjöstedt.
Byggnadschefen, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 17 nästlidne maj.
§2.
I skrivelse till drätselkammaren hade brandchefen meddelat att bröderna A. & J.Åström ingivit
ett anbud å 7000 kronor å inköp av Luleå brandkårs ångspruta med 4 st. medar och diverse
tillbehör, såsom 2 st. strålrör, 4 st. munstycken, 4 st. gummispiralsugslangar med kopplingar
och sugsil, 1 st. gummislang med rör för sotning, 1 st. gummislang för renspolning, 2 st.
smörjkannor, 1 sats skruvnycklar, 1 st. lykta för glasrörstället, 2 st. vagnslyktor, 1 st vagnsstång,
2 st. svänglar, 1 st. renskrok och 1 st. kolskyffel samt en del pumpventiler i reserv. Därtill
omfattade deras anbud 300 meter 80 m/m tryckslang till sprutan.
Av brandchefens skrivelse inhämtades vidare, att Ludvigsbergs verkstadsaktiebolag vidhöll sin
offert av den 14 nästlidne januari, enligt vilken offert staden har att för 1 st. Ludwigsbergs
Penta-Revolverspruta, typ. R.S.2 A med tillbehör, 1 st. extra sugslang med koppling och 4 st.
medar betala ett pris tillhopa av 9665 kronor, fritt levererad Stockholm.
Sedan bröderna Åström på tillfrågan höjt anbudet med 500 kronor till 7500 kronor eller för
ångsprutan 7000 kronor och 500 kronor för tryckslangen, beslutade nämnden att uppdraga till
brandchefen att försälja ångspruta och tryckslang till angivet pris och omedelbart rekvirera den
av Ludwigsbergs verkstadsaktiebolag offererade motorsprutan med tillbehör jämte extra
sugslang och 4 st. medar till erbjudet pris.
§3.
Hamndirektionen hade i skrivelse till drätselkammaren den 23 september 1916 anhållit, att, då
det visat sig omöjligt att under den kallare årstiden hålla erforderlig temperatur i
hamndirektionens av staden förhyrda lokaler i gamla rådhuset dels på grund av rummens
dragighet och dels på grund av eldstädernas bristfälliga skick, en s.k. ’Vikingkamin’ av lämplig
storlek omedelbart torde insättas samt att lokalerna nästkommande år måtte få undergå en
grundlig reparation för avhjälpande av rummens dragighet.
Byggnadskontoret hade med framhållande att enligt överenskommelse med hamnmästaren
endast en kamin blivit insatt och frågan i övrigt fått anstå i avvaktan på utgången av förslaget
om hamnförvaltningsbyggnadens uppförande, föreslagit att, då byggnaden i fråga är under
utförande och hamndirektionen således kommer att lämna lokalerna i fråga, drätselkammaren
ville lägga skrivelsen till handlingarne.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då lokalerna uppenbarligen kräva
reparation, uppdraga till byggnadskontoret att i 1919 års stat upptaga anslag för reparation av
desamma.
§4.
Sedan A.B. Luleå kol- och materialaffär och Norrbottens lantmannaföreningars förbund i
skrivelse till drätselkammaren den 22 november 1916 anhållit att vid norra Strandgatans
krökning nedanför kvarteret Falken nödig gatubelysning måtte anordnas till förekommande, att
fotgängare, som passera denna del av gatan, skola bliva överkörda, hade nu byggnadskontoret

i infordrat yttrande föreslagit, att, sedan numera gatubelysningen blivit omlagd från båglampor
till metalltrådslampor och därmed inga större svårigheter möta att ordna belysningen på
ifrågavarande ställe, drätselkammaren ville besluta att låta uppsätta en 200 nlj.-lampa vid hörnet
av A.B. Luleå kol- och materialaffärs kontorsbyggnad för en beräknad kostnad av 125 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill att bestridas med
elektricitetsverkets tillgängliga medel.
§5.
Sedan poliskonstapeln Axel Strand i skrivelse till drätselkammaren den 27 november 1916
anhållit att få hyra plats å Svartöudden vid Skurholmsfjärden för motorsågning, hade nu
byggnadschefen, till vilken kammaren remitterat ärendet för yttrande, återställt ansökningen
med meddelande, att, som elektrisk kraft icke stod att erhålla, herr Strand hade återtagit sin
ansökan.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet till
handlingarne.
§6.
Sedan Luleå ångsåg i skrivelse till drätselkammaren den 1 december 1916 anhållit att, sedan
samtliga ledningar till elektriska belysningen vid dess sågverk i kvarteret Stören omlagts i
enlighet med brandförsäkringsbolagens fordringar, få en strömmätare inmonterad till
ledningarna i fråga, varvid ström från staden endast skulle användas vid särskilda tillfällen t.ex.
vid reparationer och vid tillfällen, då sågen ej är i gång, hade nu elektricitetsverket, till vilkens
föreståndare ärendet remitterats för yttrande, i skrivelse till drätselkammaren anfört följande.
Orsaken till att sökanden framställt sin anhållan till drätselkammaren i stället för till verket var,
att ledningarne icke utförts av den ende då antagne entreprenören, elektriska aktiebolaget Fram,
varföre elektricitetsverket nekade insättningen av mätare. Redan en månad senare hade
emellertid uppgörelse av Luleå Ångsåg träffats med entreprenören så att denne, efter att hava
genomgått ledningarne och funnit dem vara riktigt utförda, anmälde dem som eget arbete och
därmed åtog sig ansvaret för desamma. Verket hade således ej annat att göra än att på
entreprenörens begäran insätta mätaren.
Efter anteckning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att utan vidare åtgärd
lägga detsamma till handlingarne.
§7.
Bergvikens fastighetsägare inom området norr om Hertsögatan och väster om järnväggen hade
i skrivelse till drätselkammaren den 26 september 1916 anhållit att staden måtte tillhandahålla
dem ledningar för elektrisk belysning.
Sedan elektricitetsverket, till vilkets föreståndare drätselkammaren hade remitterat
framställningen, nu meddelat, att arbetet blivit utfört i sammanhang med anläggning av
belysningsnät för Bergvikens samhälle, beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet
till handlingarne.
§8.
Sedan arbetslöshets- och hjälpkommittén i skrivelse till drätselkammaren den 23 februari 1917
anhållit, att drätselkammaren ville taga under omprövning, huruvida icke stensprängning,
makadamslagning för hand, nubbstenstillverkning m.m. borde ingångsättas på grund av
rådande arbetslöshet, hade nu byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat
framställningen för yttrande, i skrivelse till drätselkammaren anfört, att, då byggnadskontoret
erhöll skrivelsen den 17 mars s.å., staden redan hade satt i gång stenkrossen och
nubbstensslagning, varjämte redan omedelbart därpå grävning för grund till kommunalbygget

å tomten n:r 1 i Lejonet igångsattes; och föreslog nu byggnadskontoret, att, då med detta sista
arbetes igångsättande arbetslösheten upphörde, drätselkammaren ville lägga kommitténs
skrivelse till handlingarne.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga detsamma till
handlingarne.
§9.
Schaktmästare Oscar Sander m.fl. fastighetsägare, boende på norra sidan av Hertsögatan hade
i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att servisledningarna till dem måtte jämnställas med
övriga inom stadens planlagda område och att de alltså befrias från bekostande av dessa
servisledningar.
Sedan drätselkammaren remitterat framställningen till stadsingenjören för yttrande, hade nu
byggnadskontoret som stöd för sin uppfattning, att sökandena böra betala sina serviser anfört
att i § 3 i reglementet står att ’staden bekostar och underhåller en med avstängningskran försedd
s.k. servisledning från stadens allmänna vattenledning till tomtgränsen’ och att inga tomter
finnas utom stadsplanen på andra sidan Hertsögatan och
att uttrycket i reglementets § 5 ’servisledning utom stadens planlagda område’ måste avse gård
utom stadens planlagda område, då eljest den orättvisan uppstår att av de utom stadens
planlagda område belägna gårdar, en del, nämligen de vid gränsgatan, skulle erhålla en fördel
framför de övriga.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då servisledningarne till dessa gårdar vore
belägna inom stadens planlagda område, bifalla den av sökandena gjorda framställningen.
§10.
G. & J.Edberg m.fl. hyresgäster i Stadshuset hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att
drätselkammaren måtte cementbelägga dem tilldelade källare i byggnadens södra ända samt
den utanför löpande gången.
Sedan byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat ärendet, anfört, att kontoret i
samband med avgivande av förslag till utgiftsstat för stadens husbyggnader för år 1918 till
kammarne ingivit förslag till utförande av cementbeläggningen i fråga, vilket emellertid
avslagits av drätselkammaren, beslutade nämnden i enlighet med byggnadskontorets förslag att
lägga ärendet till handlingarna.
§11.
Robertsviks ångsåg, som år 1916 på förslag av brandchefen bekostat anbringande av 2 st.
brandposter inom firmans brädgårdsområde och för detta arbete likviderat 2:ne av staden
utställda räkningar å tillhopa kronor 905:06, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att,
som dessa räkningar avse även tvenne avstängningsluckor mellan brandposterna och
huvudledningen, vilka insatts för att skydda den kontinuerliga vattentillförseln till staden och
nyttan av desamma kommer staden tillgodo, ett belopp motsvarande kostnaden för dessa luckor
med tillbehör och deras insättning måtte restitueras till firman.
Då de förutnämnda av firman bekostade brandposter torde komma att användas för eldsläckning
även utom brädgårdsområdet och de således vore av fördel för staden att helt disponera
desamma, erbjöd firman staden att utan kostnad övertaga desamma som sin egendom.
Sedan byggnadskontoret i avgivet, infordrat yttrande på av firman anförda skäl tillstyrkt, att
den måtte slippa betala kostnaden för luckorna, Kr. 299:06, och att staden måtte mottaga
erbjudandet att kostnadsfritt övertaga brandposterna, beslutade emellertid nämnden att avslå de
av Robertsviks ångsåg gjorda framställningar.
§12.

Ingenjören J.A.Forsgren hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, huruvida det vore
möjligt att få en belysningsledning, med utgång från närheten av första vägövergången till
pumpstationen, till hans bostad å vreten n:r 296-298; och vore han, därest hans fråga bleve
jakande besvarad villig att omedelbart träda i underhandling om kostnader och villkor.
Sedan byggnadskontoret, till vilket framställningen remitterats för yttrande, i yttrande till
drätselkammaren anfört, att belysningsfrågan för sökanden blivit ordnad samtidigt med
anläggning av belysning för Mjölkudden, beslutade nämnden att lägga ärendet till handlingarne.
§13.
Sedan framställning hos drätselkammaren gjorts av N.J.Holmgren m.fl. fastighetsägare, att
staden mot åtagandet av underhållet måtte övertaga en dem tillhörig vattenkastare invid
Porsövägen nedom Mjölkuddberget och tillåta dem att taga sitt vattenbehov i densamma mot
en avgift, beräknad och uttagen på samma sätt, som beviljats för Bergviken, hade
byggnadskontoret i infordrat yttrande tillstyrkt framställningen på vissa angivna villkor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg nuvarande anordning vara den
bästa möjliga, att avslå framställningen.
Nämnden beslutade vidare beträffande den av sökanden i skrivelse framställda begäran, att en
brandpost måtte anordnas för denna tätt bebyggda del av Mjölkudden, att i denna del
återremittera ärendet till byggnadskontoret.
§14.
J.A.E.Bergbom hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få av staden hyra den del av
tomten n:r 4 i kvarteret Laken, som är belägen söder om västra delen av fastigheten n:r 267.
Sedan byggnadskontoret i infordrat yttrande över framställningen framhållit att genom
stadsfullmäktiges beslut den 22 november 1917 om ägoutbyte med Bergboms sterbhus
ansökningen måste anses förfallen, beslutade nämnden att lägga ärendet till handlingarne utan
vidare åtgärd.
§15.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren och hamndirektionen remitterat en av H.Burman
hos fullmäktige gjord begäran att få arrendera vattenrätten utanför hans fastighet n:r 495, hade
hamndirektionen nu till drätselkammaren översänt sökandens skrivelse jämte utdrag av
direktionens protokoll den 9 nästlidne april.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för
yttrande.
§16.
Sedan teckningsläraren John A.Lydh och målaremästaren J.A.Nilsson till drätselkammaren
inkommit med berättelse över av dem verkställd inventering av under drätselkammarens vård
varande husbyggnader jämte inventarier i dessa den 31/12 1915 jämte en särskild förteckning
över bristfälliga inventarier i stadshusets festvåning, hade drätselkammaren den 7 februari 1916
remitterat ärendet till stadsbyggmästaren för utredning, kostnadsförslag m.m.
Byggnadskontoret hade nu inkommit till drätselkammaren dels med utredning och
kostnadsförslag rörande de bristfälligheter å möbler och övriga inventarier i festvåningen dels
förslag till fördelning av kostnaderna på staden och hotellinnehavaren; och hade
byggnadskontoret för uppdragets fullgörande genomgått alla möblerna och inventarierna och
upptagit dem i skrivelsen i samma ordning som inventeringsmännen med reparationskostnad i
tvenne kolumner, den ena för de reparationer, som omedelbart böra utföras, och den andra för
sådana, som tillfölje svårighet att anskaffa material eller av annan anledning böra få anstå; och
slutade beloppen på kronor 1187:05 och 1225:- resp. Ett av David Lindgren lämnat anbud på

ifrågavarande arbeten å diverse möbler i festvåningen, slutande å kr. 922:05 vidlåg vidare
byggnadskontorets utredning.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna handlingarne i ärendet till
byggnadskontoret för användning vid upprättande av förslag till nästkommande års stat.
§17.
Läroverksadjunkten A.H.Sjöholm och målaremästaren J.A.Nilsson hade den 2 mars 1916 till
drätselkammaren överlämnat instrument över av dem verkställd inventering av vattenverkets,
gatuarbetenas, stadsbyggmästarens och brandkårens förråd för år 1915.
Sedan drätselkammaren remitterat berättelsen till stadsingenjören, stadsbyggmästaren och
brandchefen hade nu byggnadskontoret inkommit med förklaring med anledning av
inventeringsinstrumentet av den 2 mars 1916 över vattenverkets, gatuarbetenas och
stadsbyggmästarens förråd.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att tillfråga förrådsintendenten vid Statens Järnvägar
C.A.T.Engström, om han ville åtaga sig att uppgöra ett förslag till förrådsbokföring för
drätselkammaren i ungefärlig överensstämmelse med det system, som användes vid Statens
Järnvägsbyggnader.
§18.
Sedan telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt och linjedirektören T.Bennet till drätselkammaren
överlämnat bilagda P.M. angående av dem utförd inventering å Luleå stads elektricitetsverk för
1915, hade byggnadskontoret i skrivelse den 5 nästlidne april inkommit med yttrande och
förslag med anledning av inventeringsinstrument, varvid kontoret tillstyrkt de förslag
inventeringsmännen framställt i punkterna 2 och 3 av P.M. med undantag av amorteringstiden
för byggnaden, som byggnadskontoret ansåg böra vara 100 år i st. f. 50 år.
Byggnadskontoret meddelade vidare att kontoret i boksluten iakttagit och följt förenämnda av
inventeringsmännen gjorda förslag samt att de under punkterna 4-6 gjorda anmärkningar i
huvudsak undanröjts.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av byggnadskontoret
vidtagna åtgärder besluta, att amorteringstiden för byggnaden skall vara 40 år.
§19.
Sedan distriktslantmätaren L.Brännström och målaremästaren J.A.Nilsson till drätselkammaren
överlämnat inventeringsinstrument över av dem verkställd inventering å brandkårens förråd och
under byggnadskontoret befintliga förråd av material och inventarier för år 1917, hade
byggnadskontoret inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lägga instrument och byggnadskontorets
yttrande till handlingarna.
§20.
Husqvarna Luleå Depôts Aktiebolag hade den 7 september 1915 i skrivelse till
drätselkammaren anhållit att erhålla nedsatt pris å ström till uppvärmning av dels ett kontorsrum
dels bolagets verkstadslokal; och skulle de kaminer, som komma till användning i dessa lokaler
hava en energiförbrukning av 2000 watt.
Sedan drätselkammaren remitterat ärendet till elektricitetsverkets förutvarande föreståndare,
civilingenjören R.Bergman, hade denne avgivit alt. förslag till nedsatt pris dels enl. taxa n:r 2
enligt tariffförslaget av 26/10 1915 dels enligt den tariff med tidströmbrytare, som av honom
föreslagits i skrivelse till drätselkammaren den 18 november 1915.
Sedan elektricitetsverket efter bordläggning återfått ärendet för förnyat yttrande och förslag,
anför nu byggnadskontoret i avgivet yttrande till drätselkammaren, att frågan f.n. visserligen

icke är aktuel, då värmeelement äro förbjudna, men att, så snart staden erhåller kraft från Råneå,
uppvärmning torde kunna lämnas åtminstone under lågbelastningstid enligt
motorströmtarifferna.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att tillsvidare avslå framställningen.
§21.
Aktiebolaget Luleå Verkstäder hade i skrivelse till drätselkammaren den 5 januari och 2 mars
1916 gjort framställning om prisnedsättning å elektrisk ström för deras verkstad, därvid bolaget
hemställde, att drätselkammaren ville bifalla bolagets framställning om kraftdistribuering till
ett genomsnittspris av 5 öre pr kwt för motordrift under förutsättning av en förbrukning av
40000 kwt.
Sedan ärendet remitterats till stadsingenjören för yttrande och förslag, hade nu
byggnadskontoret återställt handlingarna i saken med erinran, att, sedan nya tariffer för kraft
antagits av stadsfullmäktige den 15 juni 1916, § 10, priset för ström till bolaget blivit nedsatt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med anteckning härav lägga ärendet till
handlingarna.
§22.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Tornedalens skidfabrik hos
fullmäktige den 21 februari 1916 gjord begäran om nedsättning av priset på ström till fabriken,
varvid hemställes, att skidfabriken måtte erhålla ström till ett pris av 15 öre pr kwt för såväl
lyse som motorkraft under månaderna 15 augusti – 15 april och den övriga delen av året för 10
öre pr kwt eller mot årsaccord för 20-25 hkr, fördelade på 4 á 5 motorer, till ett pris av såväl för
lyse intill 25 lampor om 25 nlj. som motorkraft av 2000 kronor pr år räknat.
Sedan drätselkammaren remitterat framställningen till t.f. föreståndaren för elektricitetsverket
för yttrande och förslag, hade nu byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren anfört att
nytt förslag till tariffer för kraft i industriellt syfte blivit av kontoret avlämnat till
drätselkammaren den 30 maj 1916 och antagits av stadsfullmäktige den 15 juni 1916, § 10.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då Tornedalens skidfabrik genom
stadsfullmäktige förenämnda beslut erhållit nedsatt pris på strömmen, hemställa, att fullmäktige
ville besluta att utan vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarna.
§23.
Byggnadskontoret, som den 9 mars 1916 och den 2 april 1917 erhållit uppdrag att inkomma
med yttrande bl.a. angående förre föreståndaren för elektricitetsverket, ingenjören R.Bergman,
förslag till ny taxa för ström till hushållsapparater och uppvärmning, hade nu i skrivelse till
drätselkammaren anfört, att med nuvarande strömpris, somrarne endast 10 öre pr kwt, och brist
på elektrisk ström vintertiden det icke torde vara rådligt att genom nedsättningar ytterligare
belasta verket; och föreslog kontoret, att drätselkammaren ville besluta att låta betalningen för
ström för dessa ändamål utgå enligt belysningstariff, dock att i de fall värmeelement tillåtas,
strömmen för dessa, därest de få särskild mätare, skola betalas enligt motorströmstarifferna.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna detta av byggnadskontoret
avgivna förslag.
§24.
Sedan drätselkammaren i skrivelse till arrendatorns av Edefors’ laxfiske ombud,
folkskoleläraren F.W.Granlund, dels hemställt att han ville ställa de söndriga tinorna i stånd på
stadens bekostnad dels ock ombestyra de söndriga laxkarens iståndsättande, hade nu Granlund
meddelat att han åtager sig att ställa tinorna i stånd, under förutsättning att han kan anskaffa
material till arbetet. Beträffande laxkaren kunde han emellertid ej giva något bestämt löfte.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att träffa
närmare avtal med Granlund om laxkarens iståndsättande.
§25.
Sedan den ena borgensmannen å arrendekontraktet mellan drätselkammaren, å ena, och
laxhandlanden A.P.Sjödin, å andra sidan, handlanden A.W.Stenberg, försatts i konkurs,
beslutade nämnden att anmoda arrendatorn att omedelbart anskaffa ny borgensman å kontraktet
i stället för denne.
§26.
Godkände nämnden upprättat förslag till uppgörelse med f.d. borgmästaren N.Trysén i
donationsprocessen rörande 34,28 ar av vreten n:r 722 i Mjölkudden.
§27.
Sedan byggnadskontoret enligt uppdrag utfört granskning av arkitekten John Wikbergs räkning
för skiss å nybyggnad för brandstation och stadens förråd jämte kostnadsförslag, beslutade
nämnden att godkänna räkningen, Kr. 592:50, till utbetalning.
§28.
Sedan drätselkammaren den 5 mars 1917, § 8, lämnat byggnadskontoret i uppdrag att infordra
anbud å i förråden befintlig skadad och oduglig materiel, hade kontoret under hand infordrat
sådana; och hade byggnadskontoret av två inkomna anbud antagit Bröderna Åströms såsom
varande det förmånligaste, nämligen
prima gjutjärnskrot
23 öre pr kg.
smidesjärn
12 öre pr kg.
koppar
3:- kr. pr kg.
metall
2:25 kr. pr kg.
C.C.Rosenflyckts anbud upptog, prima (obränt) gjutjärnskrot 11 öre pr kg., sekunda (bränt)
gjutjärnskrot 11 öre, smidesskrot 11 öre, allt fritt å upplagsplats.
Vad vidare kopparcisternerna angick, hade den ena övertagits av elektricitetsverket för att
användas som kompensation; och kvarstår den andra i stadshuset och användes f.n. av
källarmästarne för såpkokning.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna de av byggnadskontoret vidtagna
åtgärderna.
§29.
Sedan stadsfullmäktige den 23 augusti 1917, § 18, uppdragit åt drätselkammaren att inkomma
med utredning och förslag om lämpligheten att bevilja semester även åt andra, som lika länge
haft anställning vid elektricitetsverket eller i stadens arbeten i allmänhet, hade drätselkammaren
lämna i uppdrag till byggnadskontoret att verkställa förenämnda utredning och inkomma till
kammaren med förslag i ärendet.
I skrivelse hade nu byggnadskontoret med uppräknande av den personal med timpenningslön,
som f.n. hade sig semester tillförsäkrad, lämnat utredning, varför gränsen är dragen mellan
dessa uppräknade och den övriga personalen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att återremittera ärendet till byggnadskontoret
för yttrande och förslag i samband med det av drätselkammaren vid sammanträde den 14 mars
1918, § 4, lämnade uppdrag att inkomma med förslag till bestämmelser för anställning av
arbetare i stadens tjänst.

§30.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den
28 mars beträffande §§ 5,6 och 12; och beslutade nämnden
Beträffande § 6, utfärdat bemyndigande för drätselkammaren att tillsvidare utan
stadsfullmäktiges hörande vid inträffande olycksfall i arbete utbetala ersättning till skadad
arbetare enligt fastställda grunder; att delgiva byggnadskontoret detta beslut;
Beträffande § 12, upprättande av kontrakt med förrättningsmannen för registerkartan och
registerföraren: att uppskjuta ärendet, tills länsstyrelsen förordnande för desamma föreligger;
samt
att i övrigt lägga protokollet till handlingarne.
§31.
Sedan magistraten till drätselkammaren överlämnat bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges
protokoll för den 28 nästlidne mars, § 7, ang. åtgärder för utestängande av till Neder-Luleå
socken hörande kreatur från stadens betesmarker, beslutade nu nämnden
att hos länsstyrelsen yrka uppförande av stängsel i rågången mot Neder-Luleå församlings och
Luleå stads församlings mark på de sträckor, som angivas på närlagda karta; och
att i övrigt delgiva byggnadskontoret ärendet för vidtagande av beslutade åtgärder.
§32.
Till byggnadskontoret remitterades för skyndsamt yttrande
1/ John Ruthströms m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om framdragning av
belysningsledningar till deras fastigheter i Mjölkudden;
2/ A.G.Sundboms m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om framdragning av
belysningsledningar till deras fastigheter i Mjölkudden;
3/ C.P.Johanssons m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda framställning om erhållande av elektrisk
belysning till deras gårdar i Porsön.
§33.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande
1/ J.J.Johnssons hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om tillstånd att få å vreten n:r 356, 357
och 359 i Mjölkudden uppföra en ny ladugård;
2/ Hyresgästernas i bostadshuset å tomt n:r 1 Lejonet begäran om viss reducerad hyra från
inflyttningen intill den 1 nästlidne april.
§34.
Sedan överjägmästaren i Nedre Norrbottens distrikt till drätselkammaren överlämnat av
jägmästaren i Bodens revis upprättad virkesredogörelse med tillhörande verifikationer för Luleå
stads skogar för år 1917, beslutade nämnden att överlämna densamma till ekonominämnden.
§35.
Föredrogs av byggnadskontoret upprättade arbetsbeskrivning och kontraktsförslag för de tre
bostadshusen å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern; och beslutade nämnden att
uppdraga till byggnadskontoret att infordra nya anbud enligt arbetsbeskrivningen.
§36.
Byggnadskontoret hade till drätselkammaren överlämnat arbetsbeskrivning och anbud å
uppförande av 5 st. dubbelhus.
Sedan en del ändringar av nämnden vidtagits å ritningen till dubbelhus, beslutade nämnden att
nya pris skulle infordras rörande de arbeten, som beröras av ändringarna.

§37.
Sedan ordföranden i skidbackskommittén, Gustaf Groth, i skrivelse till drätselkammaren
anhållit om tillstånd att få å Gültzauudden anordna en friluftsfest den 8 och 9 innevarande juni,
varvid eventuelt behållning skulle användas till den nya skidbackens uppförande, beslutade
nämnden att lämna bifall till den gjorda begäran på vanliga villkor.
§38.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas onsdagen den 5
juni kl. 6 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 4 juni
1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Sundberg.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 7 nästlidne maj.
§2.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från arbetaren Frans Gustav
Lindberg hos fullmäktige gjord anhållan att bliva befriad från erläggande av honom påförda
kommunalutskylder för åren 1915-1917, beslutade ekonominämnden att remittera ansökningen
till stadsfogden för erhållande av uppgift å det belopp, för vilket sökanden resterar, och för
yttrande.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Nykterhetsfolkets sjuk- och
begravningskassas avdelning n:r 26 i Bergviken hos fullmäktige gjorda anhållan om
hyresbidrag för år 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg, att anslaget borde utgå av
brännvinsmedlen, att remittera framställningen till stadskamreraren för yttrande i samband med
förslag till fördelning av medlen i fråga.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en hos fullmäktige gjord anhållan från
Albertina Carlsson, änka efter avlidne banmästaren vid Statens Järnvägar, August Carlsson, att
hon måtte befrias från att erlägga de hennes man påförda kommunalutskylder för år 1917, Kr.
234:72, med 2/3 av beloppet eller Kr. 156:48.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då ifrågavarande utskylder icke äro
förfallna till betalning, återställa ansökningen till stadsfullmäktige med det uttalande, att
nämnden anser, att densamma icke bör föranleda åtgärd, förrän det visar sig, att sökanden icke
förmår att betala desamma.
§5.
Livsmedelsstyrelsens fiskesektion hade dels medelst utdrag av sitt protokoll för den 29
nästlidne april 1918, § 3, hos drätselkammaren bl.a. anhållit att få f.o.m. den 1 maj 1918 för
fiskaffär avgiftsfritt disponera den för fiskaffär avsedda lokal i saluhallen, som innehafts av
fiskhandelsfirman H.M.Pettersson, men av denna överlåtits på fiskesektionen, dels medelst
utdrag av sitt protokoll för den 6 nästlidne maj, § 1, anhållit att för fiskaffären avgiftsfritt få
disponera vindsutrymmet ovanpå fiskaffären i saluhallen.
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att godkänna den av firman
H.M.Pettersson gjorda överlåtelse av kontraktet rörande fiskaffärslokalen på
livsmedelsstyrelsens fiskesektion; och
att, då ifrågavarande hyresbelopp för fiskaffären och magasinet, kronor 600 resp. 200, äro
specificerat upptagna i drätselkammarens, av stadsfullmäktige godkända inkomststat för år
1918, dessa belopp icke kunna av drätselkammaren efterskänkas.
Ekonominämnden beslutade vidare meddela, att magasinet å vinden f.n. är förhyrt av Luleå
stads livsmedelsnämnd, varför ett medgivande från livsmedelsnämndens sida är nödvändigt,
innan drätselkammaren kan godkänna en överlåtelse av kontraktet.
§6.
Sedan tillskäraren Axel Blomgren vid inträffad sättning i trottoaren framför fastigheten n:r 4 i
kvarteret Orren enligt uppgift ådragit sig skada och fått sina kläder sönderrivna, hade
drätselkammaren, som ansåg skäligt, att Blomgren erhöll ersättning för sitt olycksfall, vid
sammanträde den 2 nästlidne april beslutat att tillskriva denne med begäran om vissa
upplysningar rörande olycksfallet.
Som emellertid förenämnde Blomgren icke kan anträffas, i det att han enligt uppgift av
mantalsskrivaren utflyttat till Norge redan samma år, som den förenämnda händelsen inträffade,
vilket också framgår av närlagda handräckningsärende, hade stadskamreraren i skrivelse till
drätselkammaren föreslagit, att ärendet icke måtte till vidare åtgärd föranleda.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av skräddaren Nils Emil Andersson
hos fullmäktige gjord anhållan att han, på grund av ålder, sjuklighet och oförmåga att utföra
något arbete, måtte f.o.m. innevarande års ingång befrias från de kommunala skatterna.
Sedan stadskamreraren i skrivelse dels framhållit, att ansökningen icke avser att få några
oguldna utskylder avkortade, utan endast befrielse från erläggande av framtida utskylder, dels
lämnat den upplysningen, att han övertygat sig om, att sökanden under senare åren icke varit
taxerad för inkomst, utan att de utskylder, han betalar, utgå på den fastighet, han äger i kvarteret
Simpan, vilken är taxerad till ett belopp av 2700 kronor, beslutade nämnden att med
återställande av remisshandlingen hemställa om avslag å den gjorda ansökningen.
§8.
Beviljade nämnden stadsbokhållaren Geo Ohlson begärd semester under tiden 17 juni – 16 juli
innevarande år.
§9.

Efter föredragning av tvenne räkningar, C.A.Söderbergs mösshandel, Stockholm, 20 st.
poliskonstapelmössor, Kr. 405:-, och Metallfabriksaktiebolaget C.C. Sporrong & C:o,
Stockholm, polisbrickor och mössmärken, Kr. 178:40, vilka räkningar blivit av stadsfiskalen
attesterade, beslutade nämnden, att då stadsfiskalen icke ägde befogenhet att utan
drätselkammarens tillstånd upphandla beklädnads- och uniformseffekter, anmoda stadsfiskalen
att omedelbart verkställa föreskriven beklädnadsmönstring med polispersonalen för 1918 års
behov och inkomma med protokoll över densamma.
Nämnden beslutade vidare att för denna gång till utbetalning utanordna förenämnda räkningar
jämte fraktsedlar.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5
juni 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell.
Byggnadschefen.
§39.
Meddelade ordföranden att baningenjören Lennart Påhlsson åtagit sig att avsyna det av
entreprenören, byggmästare C.A.Flemström, utförda arbetet å bostadshuset å tomt n:r 1 i
kvarteret Lejonet.
§40.
Sedan baningenjören Lennart Påhlsson och byggnadssnickaren B.A.Hellstén, utsedda den förre
av drätselkammaren och den senare av entreprenören, byggmästaren C.A.Flemström, erhållit
uppdrag att i förhållande till entreprenaden värdera det av entreprenören utförda arbetet å
bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet i Luleå, hade dessa den 1 juni 1918 besiktigat och
genomgått husbyggnaden, varvid befanns, att följande i arbetsbeskrivningen upptagna arbeten
ännu ej utförts, nämligen
yttre putsning av byggnaden
målning av
uppsättning av stuprör
inläggning av golv å balkonger
målning i trappor och förstugor
uppsättning av ledstänger i två trappuppgångar;
och hade synenämnden med tillämpning av de á-priser, som finnas upptagna i till
entreprenadkontraktet hörande prislista, funnit, att det enligt arbetsbeskrivningen ännu ej
utförda arbetet bör värderas till 7000 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att i avräkning till entreprenören,
byggmästaren C.A.Flemström, utbetala 14321:88 kronor.

§41.
Antecknades, att byggnadsentreprenören J.Johansson betr. de tre bostadshusen i kv. Tigern
begärt extra betalning för följande poster i arbetsbeskrivningen, nämligen
12 st. varmvattenbehållare av emaljerat gjutjärn á 28:336:Beklädnad av 12 st. spislar med kakel och gjuten varmugnslucka á 132:1584:Prisskillnad mellan 36 st. cement- och kalkstensplattor á 8:50
306:tillsammans kronor
2226:I protokollet skulle vidare intagas följande av byggnadskontoret gjorda specifikation av de båda
inkomna anbuden
J.Johansson N.P.Boman
tomt
5392:82
5392:82
lada
500:500:Gäddviksgården
11000:11000:rivning av d:o
2600:2360:transport av d:o
500:500:uppsättning av 3 hus med
materiel
67400:75640:målning och tapetsering
12000:grunder, 3 st á 4000:12000:12000:vatten och avlopp
6000:6000:elektriska ledningar
1800:1800:119192:82 115192:82
Avgår:
grund i Gäddvik, magasin i Gäddvik
800:500:118392:82 114692:82
Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga J.Johanssons anbud av den 22 maj 1918
å uppförande av 3 st. bostadshus å tomterna n:o 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern till ett pris av
70000 kronor med förutnämnda tillägg av 2226 kronor eller tillhopa 72226.
Nämnden beslutade vidare att godkänna det av byggnadskontoret uppgjorda
entreprenadkontrakt, sedan de ändringar, som av nämnden gjorts, blivit införda.
§ 42.
Föredrogs protokoll, fört vid öppnande av inkomna anbud å uppförande av 5 st. dubbelhus å
tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen; och antecknades att följande anbud inkommit
1. J.A.Englund, byggnaderna färdiga 1/10 1918
146600 kr.
2. N.P.Boman, byggnaderna färdiga 15/11 1918
141100 kr.
3. J.Johansson, köken färdiga 1/10, de övriga rummen 1/11 1918 124875 kr.
Sedan nämnden gjort följande ändringar av arbetsbeskrivningen, hade anbudsgivaren
J.Johansson meddelat att han medgav nedanstående ändringar i pris å entreprenadanbudet
prisskillnad mellan skafferiet och W.C.
65:trätrummor i stället för imkupa
5:2 tum plank i stället för 3 tum i matkällaren
11:1 tums läkt mellan den yttre beklädnaden bortfaller
25:ankarjärn i övre våningen
10:asfalt i W.C. bortfaller
100:3 x 5 tum takstolar i stället för 4 x 5 tum
20:-

fotplåt i stället för beslag å skorstenarna
fönsterluckor
fönsterbleck av svartplåt i stället för galvaniserad

120:18:10:-

384:-

Saldo kr.

52:50
332:50

Tillägg: å tapeter till 2:25 kr. i stället för 1:50, 70 st rullar á 75 öre

eller för 5 st. hus á 1662:50 kronor.
Lägges härtill kostnaden för belysnings-, vatten-, och avloppsledningar blir kostnaden för 5 st.
dubbelhus 124875:- + 1662:50 + 5750:- = 128962:50 kronor.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga J.Johanssons anbud, 123212:50 kronor,
såsom varande det billigaste.
§43.
Ordföranden hade i enlighet med nämndens beslut den 17 nästlidne maj vidtalat
maskindirektören A.Lundberg att granska ett inkommet anbud från C.E.Wiklunds
isoleringsaffär, Hernösand, å isolering av varmvattens-, värmelednings- och återgångsrör,
hörande till värmeledningsanläggningen i härvarande stadshus, vilket anbud upptager ett pris
av 15840 kronor.
Vid verkställd besiktning av värmeinstallationen hava alla återgångsrör och värmeledningens
’stamrör’ befunnits vara isolerade, varjämte isoleringen å i källaren befintliga värmeledningsrör
och alla varmvattensrör är mindre tillfredsställande. En avsevärd bränslebesparing kommer
givetvis att uppstå genom den av firman erbjudna isoleringen, även om den icke skulle uppgå
till en så hög procent, som anbudet bifogade intyg angiver, och ansåg sig besiktningsmannen
efter sålunda företagen besiktning av ifrågavarande ledningar och granskning av anbudet böra,
såsom förmånligt, tillstyrka det av O.E.Wiklunds isoleringsaffär avgivna anbudet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna anbudet och maskindirektören
A.Lundbergs utlåtande till stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville anvisa 15840
kronor till förenämnda ändamål.
§44.
Drätselkammaren hade vid sammanträde den 3 september vid personligt sammanträffande med
trädgårdsarkitekten Enoch Cederpalm träffat avtal med denne om uppgörande av förslag till en
planering och omändring av den framför stadshuset i kvarteret Tuppen liggande planteringen,
som erfordrades för placering där av den till staden donerade vattenfontänen.
Sedan detta förslag inkommit, hade byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat
detsamma, förklarat sig icke hava något att invända mot plan- och nivåförslaget samt att arbetet,
utfört i sin helhet enligt direktör Cederpalms förslag, skulle draga en kostnad av 18000 kronor.
Då emellertid enligt uppgift av planteringsnämnden och dess trädgårdsmästare tillräcklig
kvantitet matjord redan finnes å platsen, i det för gräsmattorna icke behöves större djup på
matjorden än 0,4 meter och för träden 1,0 meter, nedgår kostnaden på grund av minskad
schaktning och minskat behov av matjord till 5500 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att under förutsättning, att donatorn ytterligare
donerar detta belopp, 5500 kronor, föreslå samfällda drätselkammaren, att kammaren ville
hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville uppdraga till drätselkammaren och
planteringsnämnden att utföra arbetet i huvudsaklig överensstämmelse med direktören
Cederpalms förslag.
§45.

Sedan byggnadskontoret telegrafiskt gjort förfrågan hos Aktiebolaget Elektro-Maskin, när den
av staden beställda omformaren levereras, hade bolaget i skrivelse till elektricitetsverket att
fabriken meddelat, att leveransen med tämligen stor säkerhet kan väntas ske om c:a 6 veckor
från den 25/5 1918.
Vidare föredrogs elektricitetsverkets skrivelse den 31 nästlidne maj till Aktiebolaget ElektroMaskin, däri elektricitetsverket dels uppmanar bolaget att göra sitt bästa för snaraste leverans
och dels förbereder bolaget på att staden antagligen kommer att göra bolaget ansvarig för den
förlust, leveransförseningen förorsakat.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utreda den
förlust, som leveransförseningen förorsakat staden.
§46.
F.G.Stålbergs m.fl. fastighetsägares begäran att drätselkammaren ville avhjälpa bristfälligheten,
att rännsten saknas å Hermelinsgatan mellan Lulsunds- och Skeppsbrogatan samt anlägga en
gatubrunn i hörnet vid Lulsunds- och Hermelinsgatorna remitterades till byggnadskontoret för
yttrande.
§47.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas fredagen den 7
juni omedelbart efter samfällda drätselkammarens sammanträde samma dag.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 juni 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Olsson och byggnadschefen.
§46.
Protokollet för den 21 maj 1918 föredrogs och justerades.
§47.
I enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om fastighetsbildning i stad skall begäran om mätning av tomt
skriftligen inlämnas till byggnadsnämnden. Som denna emellertid normalt endast har ett
sammanträde pr månad och således ofta långa dröjsmål skulle uppstå, innan förrättningen kunde
utföras, föreslog stadsingenjören att byggnadsnämnden måtte uppdraga till
stadsingenjörskontoret att mottaga och diarieföra dessa ansökningar och till stadens
mätningsman, stadsingenjören, att snarast möjligt efter dessas inlämnade föranstalta om
mätningen.
Efter föredragning av detta ärende beslutade nämnden bifalla stadsingenjörens förslag.
§48.

Hos byggnadsnämnden hade H.Tjelldén anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning inreda lägenhet om 2 rum och kök å vinden till fastigheten Staren n:o 5.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till ansökningen, enär de föreslagna
rummen endast erhölle en medelhöjd av respektive 2,38 och 2,39 meter, då byggnadsordningen
föreskreve minst 2,40, och ritningen utvisade fönster på boningsrum mot granntomt, oaktat
avståndet till denna endast vore 4,5 meter.
Efter föredragning härav beslutade emellertid nämnden att tillfölje rådande bostadsbrist bifalla
ansökan dock med villkor, att grannens d.v.s. stadens tillstånd till omnämnda fönster
utverkades, innan arbetet utfördes.
§49.
Hos byggnadsnämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit att få på- och tillbygga sitt
boningshus inpå gården Hackspetten n:o 8 med en våning och ett trapphus.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till framställningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan på av byggnadschefen föreslaget
villkor.
§50.
Hos byggnadsnämnden hade maskinisten A.G.Johansson anhållit om godkännande av den
lägenhet han mot nämndens avslag inrett å vinden till fastigheten Lejonet 2 samt erbjudit sig
att uppsätta järnstege till fönstren eller på annat sätt vidtaga de åtgärder, som av nämnden kunde
godkännas.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen under erinran om att inredningen vore utförd i strid
mot nämndens beslut den 2/2 1916, att en ansökan liknande denna vore avslagen den 12/2 1918
och att de skäl, som föranlett byggnadsnämndens avslag den 2/2 1916 fortfarande kvarstode,
avstyrkt ansökan.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att ej upptaga ärendet till behandling, då ritningar
saknades.
§51.
Då det vid behandlingen av i föregående paragraf protokollförda ärendet kommit till nämndens
kännedom att maskinisten A.G.Johansson ännu ej återställt däri omnämnda byggnad i sitt
förutvarande skick, beslutade nämnden att, då förut ålagt vite icke hade haft åsyftad verkan,
förelägga bemälde A.G.Johansson att vid vite av Tvåhundra (200) kronor före den 1 oktober
1918 återställa byggnaden i sitt förutvarande skick.
§52.
Hos byggnadsnämnden hade L.A.Häggström anhållit om tillstånd att i fastigheten 475 och 478
i kvarteret Gladan få uppföra ett provisoriskt automobilgarage.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen oaktat tomten icke är reglerad tillstyrkt bifall till
ansökan, då tillbyggnaden måste anses vara av ringa värde i förhållande till byggnadens värde,
dock med villkor att tillbyggnaden borttages, då nämnden så påfordrade.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifall ansökan på av byggnadschefen föreslaget
villkor.
§53.
Hos byggnadsnämnden hade Luleå Varv- & Verkstäder anhållit om tillstånd att tillbygga
verkstaden å fastigheten n:o 450 i enlighet med ingivna ritning och tomtkarta.

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen oaktat tomten icke är reglerad tillstyrkt bifall till
ansökan, då tillbyggnaden vore av ringa värde i förhållande till byggnadens värde.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan.
§54.
Från hälsovårdsnämnden hade till sammanträdet inkommit i § 38 den 8 maj begärt yttrande
angående L.J.Thurfjells anhållan om tillstånd att å tomt n:o 1 i kvarteret Lammet få uppföra ett
provisoriskt magasin i förening med isupplag för behandling av fisk.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökan på av hälsovårdsnämnden
föreslagna villkor nämligen att vatten- och avloppsledning anordnas i magasinet.
§55.
Hos byggnadsnämnden hade folkskolläraren G.Lindberg anhållit att å vinden till fastigheten
Björnen 5 få inreda tvenne gavelrum, ett badrum och en varmskrubb.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökan med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan med av byggnadschefen föreslaget
villkor och med villkor dessutom att eldstad ej anordnades i badrum och varmskrubb.
§56.
Konungens Befallningshavande hade infordrat nämndens yttrande över de besvär guldsmeden
Fritz Olsson anfört över nämndens beslut den 10/4 1918 att avslå en av honom inlämnad
ansökan om till- och påbyggnad av fastigheten 248 i kvarteret Rudan.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl föreslagit nämnden att vidhålla sitt
beslut och hemställa om avslag på herr Olssons anhållan.
Det antecknades att byggnadsnämnden dessutom ansåg det i herr Olssons besvärsskrivelse
upptaga nuvarande värdet å fastigheten för högt tilltaget och kostnaderna för om- och
tillbyggnaden för lågt upptagna i förhållande till nuvarande byggnadens provisoriska natur.
Med stöd av vad byggnadschefen anfört och ovanstående anteckning beslutade nämnden
hemställa om avslag å besvären.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§57.
Hos byggnadsnämnden hade firman M.K.Sandström anhållit om tillstånd att få inreda tvenne
lägenheter om rum och kök i uthuset å fastigheten n:o 276 i stället för förutvarande bageri och
affärslokal.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen oaktat tomten icke är reglerad tillstyrkt bifall till
ansökan, då ändringsarbetena måste anses vara av ringa omfattning i förhållande till byggnaden
värde, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets
utförande.
Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan på av byggnadschefen föreslaget
villkor.
§58.
Hos byggnadsnämnden hade firma P.Lalander anhållit om tillstånd att i enlighet med inlämnade
ritningar och tomtkarta uppföra en gårdsbyggnad å tomten n:o 2 i kvarteret Aborren och att
erhålla anstånd med uppförandet av brandmur mot tomt n:o 5.
Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökan, utom i vad den avsåge
anstånd med uppförandet av brandmuren, dock med villkor att förstärkningar genom järnbalkar

utfördes över ljusbrunnarne till källarlokalerna för att uppbära över desamma stående pelare
och att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagas vid arbetets utförande.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan i vad den avsåge byggnaden på
byggnadschefen föreslagna villkor och att avslå den i vad den avsåge anstånd med brandmurens
uppförande.
§59.
På därom gjord ansökan beviljades stadsingenjören avstånd med ifyllandet av blankett n:o 10
för fastighetsregistret till den 1 juli 1918.
Som ovan
In fidem
Erik Kinnman
Justeras:
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 7 juni 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Sjöstedt, Sundberg,
Groth, J.A.Nilsson och Wikén.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades protokollen för den 3 nästlidne april och för den 10 sistlidne maj.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Norrbottens läns vägförening till
fullmäktige ingiven skrivelse, däri hemställes, att staden måtte dels utse ombud i den kommitté,
som tillsatts i Västerbottens län av stadsfullmäktige och de olika socknarne därstädes för
utredning om järnväg utefter norrländska kusten, och dels anvisa nödiga medel.
Sedan drätselkammaren i skrivelse till Norrbottens läns vägförenings arbetsutskott anhållit om
upplysning rörande utredningens omfång och storleken av det belopp, som i första hand
erfordras från stadens sida, hade utskottet meddelat, att kostnaderna för fullständig
undersökning med ekonomisk utredning utefter kusten beräknas till 3000, högst 4000 kronor
pr kvm. inberäknat hantlangningskostnaderna, men att det ej ännu vore avgjort om utredningen
skall grunda sig på okulär besiktning eller fullständig undersökning av terrängen.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren, som ansåg att staden icke borde ställa sig
avvisande mot företaget, därest det visade sig att verkligt intresse förefunnes inom länet för en
kustjärnväg, att föreslå stadsfullmäktige att för ändamålet tillsätta tre ombud, handlanden
W.Thurfjell, direktören C.Tillman och kaptenen G.Söderbaum med uppdrag att sätta sig i
förbindelse med Västerbottens läns kommitté, vars ordförande är landshövdingen Hagen, och
till stadsfullmäktige inkomma med redogörelse för sina åtgöranden: och borde reseersättning
till ombuden utgå efter samma grunder som statens resereglemente, 3 klass.
§3.

Den av stadsfullmäktige tillsatta inkorporeringskommittén hade i skrivelse till drätselkammaren
anhållit om meddelande rörande ökning av kammaren underlydande tjänstepersonal och
därmed förenad kostnad, som kan väntas uppstå för den händelse den s.k. Skurholmsstaden
ävensom Svartöstaden och den del i övrigt av Svartön, som f.n. ej tillhör Luleå stad, skulle
komma att med staden införlivas.
Sedan stadskamreraren, till vilken skrivelsen remitterats för utredning och yttrande, till
drätselkammaren dels överlämnat av byggnadskontoret uppgjorda ungefärliga
kostnadsberäkningar å en del utgifter för staden i händelse av Skurholmsstadens och Svartöns
inkorporering dels meddelat att beträffande särskilt drätselkontoret, detta skulle, ehuru dess
arbete årligen ökas, vid en inkorporering av förenämnda delar av Neder-Luleå socken, icke
behöva i första hand öka sin personal med mer än en tjänsteman av bokhållaregrad, beslutade
drätselkammaren att som svar på inkorporeringskommitténs skrivelse överlämna
byggnadskontorets kostnadsberäkningar och stadskamrerarens skrivelse i ärendet.
§4.
Stadskamreraren hade, sedan stadsfullmäktiges sekreterare, länsassessorn A.Holm, avsagt sig
uppdraget att vara sekreterare, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville till
behandling upptaga den ännu icke ordnade frågan om tillsättande av en stadens ombudsman,
vilken tjänst lämpligen borde förenas med uppdraget att vara sekreterare hos stadsfullmäktige
och dess beredningsnämnd. I skrivelsen framhålles att stora fördelar härmed skulle vinnas. De
förvaltande styrelserna och nämnderna skulle då äga tillgång till en juridiskt utbildad
tjänsteman, vilken icke blott skulle hava till åliggande att utföra stadens rättegångar utan även
utföra handräcknings- och kravmål, upprättande av arrende-, hyres- och andra kontrakt och
förbindelser m.m. samt kunna anlitas som rådgivande vid förekommande fall. Genom
inrättande av denna befattning skulle även den stora fördelen vinnas, att, då innehavaren av
densamma måste som stadens tjänstemän i övrigt hava viss, bestämd kontorstid jämte
kontorslokal, helst inom stadshuset, stadens tjänstemän skulle för verkställande av utredningar
m.m. erhålla tillgång till stadsfullmäktiges protokoll under löpande år, vilket hittills icke varit
möjligt utan vissa svårigheter och tidsutdrägt.
Stadskamreraren hade vidare enligt av kammaren erhållet uppdrag förebragt en 10-årig
utredning rörande de kostnader, som staden åsamkats för anlitande av advokat vid rättegångar,
expropriationer, besvärsinlagor i taxeringsärrenden m.m., vilken utvisar att under åren 19081917 dessa kostnader utgöra för drätselkammaren kronor 8895:70 och för hamndirektionen
kronor 11329:95 eller tillhopa 20225 kronor 65 öre.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att föreslå stadsfullmäktige att tillsätta en
kommitté på tre personer med uppdrag att utarbeta och inkomma till fullmäktige med förslag
till instruktion och avlöning för den nya befattningshavaren, varvid kommittén borde berättigas
att verkställa en granskning, huruvida icke något ytterligare uppdrag lämpligen borde tillföras
ombudsmannatjänsten.
§5.
Ledamoten herr Lindqvist hade, då Luleå Utskänkningsbolag hos stadsfullmäktige anhållit att
i likhet med vad nu sker, under åren 1919, 1920 och 1921 få idka detaljhandel med rusdrycker,
men ett avslag på framställningen är ifrågasatt, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att
kammaren ville före frågans avgörande låta verkställa en allsidig utredning angående de
ekonomiska konsekvenserna, som kunna bliva en följd av ett eventuelt avslag å Luleå
Utskänkningsbolags framställning i saken.
Med bifall härtill beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet att tillsätta en
kommitté bestående av grosshandlaren Melcher Lindqvist, handlanden K.V.Palm och
stadskassören J.O.Dahl med uppdrag att förebringa den av motionären begärda utredningen;

och skulle stadskamreraren och byggnadschefen stå kommittén till tjänst med upplysningar,
som eventuelt behövdes för utredningen i fråga.
§6.
Drätselkammaren hade vid sammanträde den 3 september 1917 vid personligt sammanträffande
med trädgårdsarkitekten Enock Cederpalm träffat avtal med denne om uppgörande av förslag
till den planering och omändring av den framför stadshuset i kvarteret Tuppen liggande
planteringen, som erfordrades för placering där av den till staden donerade vattenfontänen.
Sedan detta förslag inkommit, hade byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat
detsamma, förklarat sig icke hava något att invända mot plan- och nivåförslaget samt att arbetet,
utfört i sin helhet enligt direktör Cederpalms förslag, skulle draga en kostnad av 18000 kronor.
Då emellertid enligt uppgift från planteringsnämnden och dess trädgårdsmästare tillräcklig
kvantitet matjord redan finnes å platsen, i det för gräsmattorna ej behöves större djup på
matjorden än 0,4 meter och för träden 1,0 meter, nedgår kostnaden på grund av minskad
schaktning och minskat behov av matjord till följande belopp
schaktning, c:a 1100 kbm. á 4:4400:gångar m. grusning, c:a 300 kvm. á 2:600:transport av verktyg m.m., oförutsedda utgifter
500:Kronor
5500:Sedan byggnadschefen vidare meddelat, att donator förklarat sig villig att tillsläppa även detta
belopp, 5500 kronor, beslutade drätselkammaren att med översändande av förslaget till
stadsfullmäktige föreslå, att fullmäktige ville med tacksamhet mottaga donators erbjudande och
uppdraga till drätselkammaren och planteringsnämnden att utföra arbetet i huvudsaklig
överensstämmelse med direktör Cederpalms förslag.
§7.
Som det visat sig att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd
del beroende på dålig jordmån och vattningssvårighet, hade drätselkammaren år 1917 till
stadsfullmäktige ingivit förslag till ny anordning av gatuplanteringen i fråga. Stadsfullmäktige
beslutade emellertid vid sammanträde den 23 augusti 1917 att med avslag å drätselkammarens
förslag anvisa 1224 kronor för anskaffande av galler av trä omkring träden och att uppdraga till
planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av
gräsmattorna i Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma; och har
drätselkammaren med anledning av detta uppdrag i samråd med planteringsnämnden från
trädgårdsarkitekten Enock Cederpalm införskaffat närlagda i olika alternativ uppgjorda förslag
till ny anordning av planteringen i Storgatan.
Sedan byggnadskontoret i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med följande
kostnadsberäkning till ändring av planteringen i fråga i enlighet med direktören Cederpalms
förslag alt. I a, nämligen
schaktning, 1400 kbm. á 4:5600:matjord, c:a 1200 kbm. á 5:6000:trottoar, c:a 400 m. á 2:800:träd, gräsfrö m.m.
600:Kronor
13000:beslutade kammaren, att föreslå att stadsfullmäktige ville med ändring av sitt beslut av den 23
augusti 1917, § 16, anvisa ett anslag av 11776 kronor eller skillnaden mellan nu erforderliga
13000 kronor och det förut beviljade anslaget 1224 kronor till utförande av ny plantering i
Storgatan från Torggatan fram till tomt n:r 3 I kvarteret Gripen enligt trädgårdsdirektören Enock
Cederpalms förslag alt. 1 a.

§8.
Till byggnadskontoret remitterades från lönenämnden inkommet utdrag av dess protokoll för
den 17 maj 1918, § 2, ang. L.A.Westerbergs m.fl. arbetares hos stadsfullmäktige gjorda begäran
’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till arbetarne även då arbetet tillfälligtvis måste
avbrytas tillfölje av att detsamma för tillfället tagit slut’.
§9.
Jakob Åström m.fl. arbetare hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då
stadsfullmäktige och drätselkammaren beviljat dem en timlön av 80 öre, men de f.n. icke erhålla
mera än 75 öre pr timme, kammaren måtte vidtaga rättelse av det av byggnadskontoret
orättmätigt gjorda avdraget av 5 öre.
Sedan antecknats dels att stadsfullmäktige icke fattat något beslut i denna angelägenhet dels att
drätselkammarens beslut i ärendet den 20 nästlidne april icke berättigade arbetarne att över lag
erhålla en timpenning av 80 öre, utan att detta beslut innebär, att fullgoda arbetare skulle f.o.m.
den 25 april 1918 erhålla 80 öre i timpenning och de övriga därunder i proportion härtill och
specialarbetare däröver likaledes i proportion härtill, beslutade drätselkammaren att
framställningen icke skulle föranleda någon åtgärd.
§10.
Efter föredragning av från magistraten erhållen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll
för den 25 april 1918, för kännedom av i § 14 av protokollet omförmälda ärende, nämligen att
stadsfullmäktige på lönenämndens förslag beviljat arbetaren J.O.Hellman familjeunderstöd för
hans dotter Ester Sofias 2:ne minderåriga barn under villkor, att Hellman i övrigt uppfyller de
för åtnjutande av dylikt understöd uppställda fordringar, beslutade drätselkammaren att giva
byggnadskontoret del av ifrågavarande beslut.
§11.
Sedan magistraten till drätselkammaren överlämnat bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges
protokoll för den 10 nästlidne maj, § 1, ang. beviljat anslag till inköp av en mindre ångbåt till
ett pris icke överstigande 45000 kronor, beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet
att överlämna det bekomna protokollsutdraget till ekonominämnden.
§12.
Föredrogs en av advokaten A.Bexell på Luleå stad ställd räkning å kronor 1996:25, utgörande
rättegångskostnader å mål mot Luleå Fastighetsaktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Spiggen,
ang. rätt till jord.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att, då räkningen är daterad den 1 maj
1918, av advokaten Bexell inhämta uppgift, huruvida densamma avser alla kostnader intill
förenämnda 1 maj.
Som ovan.
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7
juni 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, J.A.Nilsson och Groth.
Byggnadschefen.
§48.
Firman M.K.Sandströms hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om ägoutbyte med staden
remitterades till byggnadskontoret för yttrande.
§49.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den
25 april 1918 beträffande §§ 8, 9, 10, 11, 12 och 18; och beslutade nämnden
beträffande § 9, beslutad försäljning till H.Burman av viss del av fastigheten n:r 495: att tillställa
honom en avskrift av beslutet i fråga;
beträffande §§ 8, 11, 12 och 18: att delgiva byggnadskontoret de i dessa paragrafer omförmälda
ärenden samt att i övrigt lägga protokollet till handlingarne.
§50.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat G.Govenius´ i skrivelse till fullmäktige
gjorda hembud till staden av vreten n:r 128-130 om 5503 kv.meter till ett pris av 3852:10
kronor, hade byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande tillstyrkt att, då vreten
är till större delen belägen i gata och inom begravningsplatsen och det begärda priset, 70 öre pr
kvm., måste anses billigt, kammaren ville föreslå stadsfullmäktige att antaga erbjudandet.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att med återställande av
remisshandlingarne hemställa, att stadsfullmäktige ville bemyndiga kammaren att inköpa
erbjudna 5503 kvm. av vreten n:r 128-130 för ett pris av 3852 kronor 10 öre.
§51.
Till byggnadskontoret remitterades
1/ F.V.Lundbergs begäran om nedsättning av hyran för den tid han bebott parkvaktsbostaden å
Gültzauudden;
2/ Hugo V.Verners begäran att få arrendera vissa staden tillhöriga delar av tomterna n:r 3, 5 och
6 i kvarteret Pelikan.
§52.
E.Enboms anhållan om förlängd arrendetid å den del av Moritsängen, som ligger väster om
järnvägen, remitterades till stadskamreraren för yttrande.
§53.
Tekniska skolans styrelse hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att den av Luleå stads
elektricitetsverk genom kungörelse den 30 augusti 1917 utfärdade bestämmelse, att endast 2/3
av den under föregående år förbrukade strömkvantiteten erhålles till förut bestämt pris eller 25
öre pr kwt, medan överskjutande kwt skall betalas med 60 öre pr kwt, icke måtte gälla för den
av tekniska skolan förbrukade strömmen, utan att skolan fortfarande måtte erhålla hela sin
strömkvantitet till det lägre priset.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till framställningen.
§54.

Brandchefen U.Ullman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om erhållande av ett
resebidrag av 200 kronor för bevistande av Svenska brandchefsföreningens årsmöte i
Stockholm den 19-21 nästkommande augusti; och framhöll brandchefen att han, som icke sedan
1913 åtnjutit dylikt bidrag, icke sedan dess kunnat närvara vid föreningens årsmöten.
Vid föredragning av ärendet till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville lämna bifall
till densamma.
§55.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att i samråd med övriga tjänstemän
uppgöra plan för resor på stadens bekostnad för de tjänstemän, som anses böra erhålla
resebidrag till sådana resor.
§56.
Sedan stadsfullmäktige beslutat uppföra 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen, hade
byggnadskontoret inkommit med kostnadsförslag för anordnande av vatten- och
avloppsledningar:
grävning, 380 meter á 8:3040:225 m/m rör, 280 meter á 7:1960:brandposter, 3 st. á 300:900:0,23 meters avloppsrör, 210 meter á 8:1680:nedstigningsbrunnar, 3 st. á 200:600:lyktbrunnar, 2 st. á 50:100:oförutsedda utgifter
920:kronor
9200:Byggnadskontoret meddelade vidare att, enligt planen för vattenledningen, ledningen i Västra
Järnvägsesplanaden skulle vara 150 m/m; men som ett inköp av dessa rör f.n. kosta 30 kronor
pr meter fritt Luleå, hemställde byggnadskontoret, att ett utbyte måtte få ske mot 225 m/m rör,
varav staden i förråd har 376 meter, upptagna till ett pris av kronor 5:53 pr meter.
Efter anteckning härav beslutade nämnden först att uppdraga till byggnadskontoret att genom
utbyte med affärsfirmor, som handla med rör, söka erhålla 150 m/m rör mot i förrådet befintliga
225 m/m.
Nämnden beslutade vidare att med överlämnande av byggnadskontorets skrivelse i saken
hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa förenämnda belopp, 9200 kronor, för ifrågavarande
ändamål.
§57.
Luleå Tullkammares hos stadsfullmäktige gjorda anhållan, att fullmäktige ville vidtaga
skyndsamma åtgärder för uppförande av en tullhusbyggnad, remitterades till byggnadskontoret
för yttrande.
§58.
I anledning av förekommande skillda värderingar av arbete och materiel i räkningar omfattande
elektriska installationsarbeten i stadshuset och saluhallen hade Elektriska Aktiebolaget Fram i
skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville godtaga följande förslag till
uppgörelse, nämligen att en gemensam omkontrollering och värdering göres av en person från
elektricitetsverket och en från Elektriska Aktiebolaget Fram, varvid vore önskligt, att dessas
kontroll och värdering blir avgörande.
Sedan byggnadskontoret inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande och förslag i
ärendet, däri framhålles, att en sådan gemensam värdering redan år 1915 föreslagits av t.f.

föreståndaren för elektricitetsverket, men att Elektriska Aktiebolaget Fram då förklarade sig
icke kunna biträda förslaget annat än med villkor, att staden betalade dess kostnader. Sedermera
har ock bolaget på egen hand utfört motvärdering. Som saken för stadens del emellertid nu torde
vara klargjord genom skiljedomen, föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren ville
vidhålla sitt beslut av den 8 augusti 1916, § 34, och i alla händelser icke medgiva omvärdering,
utan att staden därvid icke drabbas av några kostnader.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godtaga Elektriska Aktiebolaget Frams
förslag under förutsättning att Elektriska Aktiebolaget Fram betalar stadens kostnader för
arbetet och under förbehåll, att drätselkammaren vid skiljaktig mening avgör saken.
§59.
Telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt, vilken åtagit sig att anskaffa lämplig fackman att utför
besiktning och avprovning av en omformare och en transformator, som skall levereras till
staden av Aktiebolaget Elektro-Maskin, hade nu till drätselkammaren överlämnat en skrivelse
från driftingenjören vid Stockholms Elektricitetsverk, E.Andreason, däri han förklarar sig villig
att utföra besiktningen samt upprätta besiktnings- och provningsprotokoll för 250 kronor,
dagtraktamente för varje dag under resa och uppehåll på provningsplatsen, 40 kronor, och
dessutom ersättning för biljettpris, II kl. järnväg, samt ersättning för transportkostnad av
instrument.
Sedan av skrivelsen vidare antecknats, att han endast under förutsättning, att besiktningen
kunde utföras under tiden 15 juni – 3 juli eller efter 1 nästkommande september, kunde åtaga
sig uppdraget, beslutade nämnden att meddela honom, att drätselkammaren mottager hans
anbud att utföra besiktningen av omformaren med anhållan tillika att han ville, därest han icke
skulle bli i tillfälle att själv utföra uppdraget, sätta kompetent person i sitt ställe.
§60.
Antecknades, att telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt förklarat sig villig att utföra besiktning av
den av Aktiebolaget Elektro-Maskin levererade transformatorn.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 7 juni 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, O.Olsson, M.Thingvall,
B.A.Hellstén, D.Andersson och G.Landström samt undertecknad sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr G.Nyberg och M.Thingvall.
§2.
Med anledning av stadsfullmäktiges beslut den 31 sistlidne maj att till folkskolestyrelsen
återrremittera ärendet om tillbyggnad till Mjölkuddens skolhus för uppgörande av nytt förslag

beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden och hr Thingvall att i samråd med stadens
byggnadskontor låta upprätta alternativa förslag till nämnda tillbyggnad.
§3.
Folkskolläraren J.Bjurström, som under sistlidne vårterminen tjänstgjort som vakansvikarie vid
stadens folkskolor, hade i skrivelse den 31 sistlidne maj anhållit ’att få kvarstå i tjänsten som
e.o. lärare vid Mjölkuddens folkskola.’
Med anledning härav och under förutsättning, att stadsfullmäktiges beslut om inrättande av en
e.o. lärartjänst vid Mjölkuddens folkskola vinner laga kraft, beslöt folkskolestyrelsen förordna
hr Bjurström att från 1 juli 1918 tills vidare vara e.o. lärare vid nämnda skola.
§4.
Under förutsättning att stadsfullmäktiges beslut den 30 sistlidne maj om inrättande av en e.o.
lärarinnetjänst vid Mjölkuddens folkskola vinner laga kraft, beslöt folkskolestyrelsen förordna
ex. folkskollärarinnan Ingrid Åkerström att fr.o.m. den 1 nästkommande juli tills vidare vara
e.o. lärarinna vid nämnda skola.
§5.
Överläraren hade i skrivelse till folkskolestyrelsen föreslagit, att småskolan i Notviken även
under nästkommande läsår skulle bibehållas, men att den extraläsning med elever i folkskolans
första och andra årsklasser, som hittills förekommit, skulle upphöra och eleverna i nämnda
klasser hänvisas till annan distriktets folkskola, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla denna
hemställan.
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt, att vaktmästaren vid Notvikens skola skulle äga att tills vidare från
och med den 1 nästkommande september hyresfritt disponera ett järnspisrum i fröken
Magnussons innevarande lägenhet, varjämte hon till detta rum även skulle erhålla fri vedbrand.
§7.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt hr D.Andersson att uppgöra förslag till behövliga omändringar i
det rum som skulle upplåtas åt vaktmästaren i Notvikens skola, varefter ekonominämnden hade
att i ärendet fatta beslut.
§8.
Folkskolestyrelsen beslöt, att den lägenhet om ett rum och kök i Notvikens skolhus, som hittills
disponerats av vaktmästaren, fr.o.m. den 1 nästkommande september skulle upplåtas åt
lärarinnan Eleonora Magnusson mot en årlig hyra av 120 kr. och med skyldighet för henne att
hålla lägenheten i befintligt skick. (Hr Hellstén avl. sig)
§9.
I skrivelse till folkskolestyrelsen hade överläraren efter en längre motivering anhållit, att
styrelsen måtte på lämpligaste och verksammaste sätt vidtaga åtgärder för åstadkommande av
en förhöjning av det dyrtidstillägg, som för år 1918 utgå till lärarepersonalen vid stadens folkoch småskolor.
Folkskolestyrelsen, som äger klar insikt om att lärarekåren i jämförelse med såväl stadens
övriga befattningshavare som lärarkårerna i ett flertal med Luleå jämförliga samhällen intog en
missgynnsam ställning, beslöt enhälligt att med biläggande av överlärarens skrivelse hos
stadsfullmäktige anhålla, att lärarekåren vid stadens folk- och småskolor måtte för innevarande
år i fråga om dyrtids- och familjetillägg likställas med stadens övriga befattningshavare.

§10.
Ordföranden och överläraren erhöllo uppdrag att utreda om lärarinnan Eleonora Magnusson
vore berättigad till familjetillägg.
§11.
Till protokollet skulle antecknas, att överläraren uppburit och till drätselkontoret inlevererat
statsbidrag till lärares avlöning under år 1918 med tillsammans 36255 kr 63 öre samt statsanslag
till tillfällig löneförbättring åt lärare med 17288 kr 40 öre.
§12.
Genom polisrapport den 23 sistlidne maj hade till barnavårdsnämnden anmälts, att gossen Göte
Konrad Isaksson Lammi, född den 12 febr. 1908 och son till arbetaren Arvid Isaksson Lammi,
vid olika tillfällen dels lagt sten på rälsen straxt innan tåg skulle passera, dels lastat sten på
tåget, samt att gossarna Helge Viktor Johansson Alm, född den 5 febr. 1910 och son till
arbetaren Petter Viktor Johansson Alm, och Gunnar Engelbert Johansson, född den 14 jan. 1910
och son till stationskarlen Oskar Johansson, vid flera olika tillfällen kastat sten mot tåget.
Sedan överläraren meddelat, att Göte Isaksson i skolan erhållit aga för sitt tilltag, samt att de
båda andra gossarna Helge Viktor Johansson och Gunnar Engelbert Johansson av
klasslärarinnan erhållit allvarliga föreställningar om det oriktiga uti ett sådant handlingssätt och
om de följder, det kunde medföra, beslöt barnavårdsnämnden låta härvid bero.
§13.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att den beviljat avgång från folkskolan enligt
bestämmelserna i folkskolestadgans § 48 mom 1. för eleverna i tredje klassen Ester Linnea
Sjörling, Linnea Lindahl, Märta Sigrid Öhlund, Karl Sigurd Boman, Gunnar Norgren och Karl
Ejnar Malmström,
att den utfärdat tjänstgöringsbetyg för småskollärarinnan Selma Jakobsson, född Johansson, ex.
folkskollärarinnan Anna Norberg, ex småskollärarinnan Betty Palm och överläraren
P.Edv.Lindmark samt
att den tilldelat seminarieläraren Sven Wikberg ett stipendium å 200 kr för skolresa till Kiruna
och Abisko.
§14.
På därom av överläraren gjord framställning och i ändamål dels att även för nästkommande
läsår kunna förse skolbarnen med billig skolmateriell, dels att trygga tillgången av en del
materiell, varpå brist börjar råda, beslöt folkskolestyrelsen att förskottera 2000 kr. för inköp av
skolmateriell, som sedan under nästkommande vårtermin skulle tillhandahållas
skolboksförsäljningen för försäljning bland skolbarnen.
§15.
Till protokollet skulle antecknas, att ordföranden och överläraren jämlikt av
barnavårdsnämnden vid sammanträde den 22 sistl. febr. lämnat uppdrag till
barnavårdsnämnden för följande före den 1 jan. 1918 födda barn förordnat
Fattigvårdstillsyningsman N.Boman för Lilly Kjellgrens son Stig Åke, född 19/4 1917, Elisabet
Danells son Bertil, född 1/3 1917, änkan Tekla Nyströms son Karl Henning, född 6/1 1917 och
Johanna Charlotta Petterssons barn Rune och Sonja Rigmor, född 17/11 1916;
Fröken Märta Bucht för Astrid Elisabet Holmströms son Johan Åke, född 2/12 1914 och dotter
Sonja Elisabet, född 20/12 1917, Hildur Agnes Elisabet Johansson-Junes son Ernst Algot, född
2/3 1912, och dotter Anna-Greta, född 22/7 1915;

Fru Anna Petersén för Kalla Maria Nilsson-Lindströms son Bengt Herbert, född 21/10 1917,
Ida Augusta Bergdahls dotter Inga Borghild Ingeborg, född 3/12 1917, Lilly Johanna Ingeborg
Nordéns son Viking Viktor Eugén, född 23/12 1913, Albertina Holmströms barn Anna Emilia,
född 26/7 1911, Axel Birger, född 27/11 1913, Sigurd Julius och Karl Gunnar, födda 10/6 1916,
Henny Elisabet Johanssons dotter Sonja Viola Elisabet, född 17/10 1917, avlidna Anna Viktoria
Johanssons son August Alexander, född 12/12 1917, Jenny Maria Johanssons dotter Viola
Maria, född 29/5 1915, och Helga Anderssons son Sven Emanuel, född 25/3 1915;
Herr Alfred Gullberg för Signe Adelia Linds barn Erik Viktor, född 13/9 1915, och Karl Gösta,
född 8/11 1917, Naima Elisabet Bergströms son Karl Levin, född 16/4 1917, Johanna Matilda
Isakssons dotter Elvy Maria, född 8/7 1917, Edla Maria Erikssons dotter Ingrid Maria, född
22/3 1914, och Anna Gustava Josefsdotter Tavajärvis dotter Sajdi Elisabet, född den 16/6 1916.
§16.
Till protokollet skulle antecknas, att ordföranden och överläraren jämlikt av
barnavårdsnämnden vid sammanträde den 22 sistlidne februari lämnat uppdrag till
barnavårdsmän för följande under år 1918 födda barn förordnat
för Helena Larssons barn Emil Holger, född 12 febr., fröken Märta Bucht; för änkan Hildur
Juliana Svenssons barn Yngve Adolf Eugen, född den 3 febr., stationskarlen M.Lundkvist,
Kyrkkläppen, Boden;
för Elna Ingeborg Elisabet Lagerbäcks barn Erik Albert, född 28 jan. 1918, herr Alf.Gullberg.
§17.
Till protokollet skulle antecknas, att ordföranden och överläraren jämlikt av
barnavårdsnämnden vid sammanträde den 22 sistlidne februari lämnat uppdrag i följande fall,
där anmälan till barnavårdsnämndens sekreterare gjorts före barnets födelse, till barnavårdsman
förordnat
för Ester Ökvists väntande barn fröken Märta Bucht;
för Hedda Teresia Anderssons väntande barn fru Anna Petersén och
för Syster Johanssons väntande barn fröken Märta Bucht.
§18.
Folkskolestyrelsen förklarade sig icke ha något att erinra mot att vaktmästaren N.Lund från den
16 juni tills vidare under innevarande sommarlov togo anställning som vik. Fångkonstapel vid
härvarande kronohäkte.
§19.
Folkskolläraren G.Landström anhöll, att han samt folkskollärarna M.Hammarström och
J.Gunnarsson under nästkommande vinter skulle få förvara potatis i östra skolhusets källare, i
den mån utrymme därför kunde finnas, och blev denna anhållan av folkskolestyrelsen bifallen.
§20.
Styrelsen beslöt, att protokollen hädanefter skulle maskinskrivas å lösa blad, vilka vid varje års
slut skulle registreras och inbindas.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark
Justeras
G.Nyberg
Mauritz Thingwall”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 juni 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Nordin samt Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 14 maj 1918 upplästes och justerades.
§2.
Ångbåtskommissionären Alfred Larsson hade anhållit att i den under uppförande varande
hamnförvaltningsbyggnaden få förhyra en lägenhet om två á tre rum och blef denna
framställning bordlagd.
§3.
Trafik A-bol. Grängesberg – Oxelösund samt Luossavaara Kiirunavaara A-bol. hade yttrat sig
i anledning af de planer Hamndirektionen hade på anskaffande af två isbrytande bogserångare
och beslöt Hamndirektionen att öfverlämna föreliggande skrifvelser till kommitterade för
isbrytarefrågan att tagas i betraktande vid afgifvande af förslag till lösande af denna fråga.
§4.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag af 200 kronor för erhållande af telegrafiska
väderleksrapporter föredrogs och lades till handlingarna.
§5.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en framställning från Luleå ångsåg att få sig
upplåtet vattenområde i ersättning för det område som beröfvats dem genom anläggande af
vågbrytaren i södra hamnen.
§6.
Firman Larsson och Lind hade anhållit om upplysning rörande den hyra firman skulle betala
för den kontorslägenhet i hamnförvaltningsbyggnaden som vore afsedd att åt dem upplåtas
äfvensom att få uppgöra kontrakt rörande förhyrande af densamma.
Då svar icke kunde gifvas härå förrän Stadsfullmäktige fattat beslut rörande hyresfrågan beslöt
Hamndirektionen i afvakten härå att bordlägga ärendet.
§7.
Nordische Erzkontor G.m.b.H. hade ingifvit en handling, som af firman betecknades såsom
turlista för ångaren Lubeck under seglationen 1918, och därvid anhållit att Hamndirektionen
måtte medgifva att hamnafgifterna för nämnda ångare måtte nedsättas med 25%.
Hamndirektionen, hvilken icke kunde godkänna den ingifna handlingen såsom turlista för
berörda ångare, ansåg sig böra meddela att därest vederbörligen på förhand kungjord turlista
för ångaren, som kan af Hamndirektionen godkännas, delgifves Hamndirektionen och denna
turlista af ångaren följes afgiftslindring till begärdt belopp komme att af Hamndirektionen
medgifvas, därest sådan lindring eljest kunde vara berättigad.
§8.

Svenska Hamnförbundet hade, med förmälan att förbundet från Luleå mottagit ett af
Hamndirektionen undertecknadt telegram med anhållan att regeringens beslut i fråga om
hamntaxa måtte genom förbundet meddelas så snart detsamma förelåge, anhållit om närmare
upplysning rörande den framställning, som i saken kunde hafva gjorts.
Sedan Hamnmästaren upplyst att han meddelat förbundet att någon förväxling måste föreligga
föranledde skrifvelsen icke till någon Direktionens vidare åtgärd.
§9.
Grosshandlaren H.Burman hade erbjudit Hamndirektionen att för ett pris af kr. 45.612:- få köpa
den så kallade Sellinska slipen eller den del af Burmans å Oskarsvarf ägande fastighet som i
öster begränsades af å fastigheten uppfördt magasin, i väster af vattnet utanför fastigheten samt
i söder och norr af gränserna för intilliggande tomter.
Hamndirektionen beslöt för att utredande af frågan om inköp af fastigheten i fråga tillsätta en
kommitté bestående af herrar ordföranden, Hjelm och hamnmästaren.
§10.
En framställning från Fru Anna Hamrin att i hamnförvaltningsbyggnaden få förhyra en 2rumslägenhet, bordlades.
§11.
Stadsfullmäktiges protokoll om anslag för inköp af en bogserbåt för hamnens räkning föredrogs
och lades till handlingarna.
§12.
Kaptenen i K.W.W.K. G.Söderbaum hade anhållit att få för Hamndirektionen demonstrera ett
af honom uppgjordt förslag till framtida utvidgning af Luleå hamn och förklarade sig
Hamndirektionen benägen för att vid nästa ordinarie sammanträde taga del af förslaget.
§13.
En framställning från byggnadssnickaren J.O.Englund om utbekommande af vissa
aflöningsmedel under sjukdom remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§14.
J.A.Enhörnings Trävaru A-bol. hade anhållit att få utlägga nödiga bomfästen (sänkpålar) i ett
vattenområde, som bolaget arrenderat af Gäddviks byamän vid Bergnäset mellan det s.k.
Tegströmska varfvet och tomterna å Bergnäset, och förklarade sig Hamndirektionen icke hafva
något att häremot erinra därest sådana anordningar träffades att timret kvarhölles i bommarna.
§15.
Konsul Gustaf Tjalin hade, under hänvisande till en skrifvelse af den 7 november 1917, däri
han hemställt om företagande under den tilländagångna vintern a fisundersökningar m.m. inom
och utanför Luleå hamnområde enligt i skrifvelsen närmare angifna detaljer, anhållit att
Direktionen måtte insända uppgift angående undersökningarna eller därest någon åtgärd från
Direktionens sida icke skulle hafva vidtagits därom lämna meddelande.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen meddela Tjulin att någon skrifvelse från honom
af antydt innehåll icke till Hamndirektionen inkommit.
§16.

Signalvakten å Tjufholmen, kaptenen G.Sätterlund, hade under påpekande att arbetskraften på
alla områden blifvit dyrare samt att arbetet med fartygens passning afsevärdt ökats anhållit att
det arvode som anslagits för anställande af biträde åt honom måtte höjas med minst 400 kronor.
Då Sätterlunds biträde därest det varit af Hamndirektionen formligen anställt skulle hafva varit
berättigadt till dyrtidstillägg, beslöt Hamndirektionen, som fann den sökta förhöjningen skälig
och berättigad att bifalla framställningen och skulle anslag för ändamålet begäras hos
Stadsfullmäktige.
§17.
Hamnmästarens kassarapport för maj månad föredrogs och lades till handlingarna.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
§19.
Arkitekten John Wikberg hade afgifvit slutlig räkning å honom tillkommande arvode för
uppgörande af ritningar till Hamnförvaltningsbyggnad.
Byggnadskontoret, till hvilket räkningen remitterats för attest, hade förklarat sig icke kunna
ingå i granskning af en del poster på räkningen utan att hafva tillgång till de kostnadsförslag,
hvilka låge till grund för beräkningen af beloppen och dessutom afstyrkt utbetalandet af
debiterad ersättning för två resor till Luleå enär det icke kunnat utrönas att dessa företagits för
ändamål, för hvilket Hamnen borde stå i ekonomiskt ansvar.
Därjämte borde från räkningen afgå de kostnader, som orsakades genom en del ritningars
felaktighet, hvilka kostnader emellertid ännu ej vore kända.
Detta ärende öfverlämnades till byggnadsutskottet för närmare förhandlingar med Wikberg i
saken.
§20.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en af befäl och besättning å ångaren Balder gjord
framställning till dem utgående kostpenningar med två kronor om dygnet.
§21.
Norrbottenskretsen af Svenska journalistföreningens styrelse hade anhållit om fria resor å
hamnens båtar för redaktionspersonalen vid samtliga i Luleå utkommande tidningar men
föranledde framställningen, med hänsyn därtill att densamma icke vore underskrifven, icke till
något Hamndirektionens beslut.
§22.
Tullkammaren i Luleå hade anhållit att Hamndirektionen måtte gå i författning om inredande
af det förut som tullvaktrum använda rummet i saluhallen till kontor för tulluppsyningsmannen
samt förses med lämpliga möbler.
Då byggnadskontoret hade under utredning ombyggnad af den af saluhallen hvarom här vore
fråga beslöt Hamndirektionen att i afvakten på närmare kännedom om hvad som af
byggnadskontoret där tillämnades bordlägga ärendet.
§23.
Till Hamnservisen Carl Friberg utanordnades tjänstgöringspenningar såsom hamnmästare
under 38 dagar.
§24.

På förekommen anledning beslöt Hamndirektionen uttala sig för byggande af en brygga vid
Skurholmsfjärden invid landfästet till landsvägsbron å vägen till Hertzön.
Justeradt 19 9/7 18.
Som ofvan.
In fidem.
H.Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 12 juni 1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Nordin, Sjöstedt, Sundberg och
Thurfjell.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 7 innevarande juni.
§2.
Beslutade drätselkammaren att till representanter vid bostadskongressen den 14 och 15 juni
1918, härstädes, utse stadskamreraren K.H.Santesson och byggnadschefen Erik Kinnman.
§3.
Sedan Norrbottens läns vägförening utlyst konstituerade sammanträde med kommitterade för
utredning om järnväg efter kusten genom Norrbottens län att hållas måndagen den 17
innevarande juni kl. 10 f.m., beslutade drätselkammaren att för ifrågavarande sammanträde utse
tre ombud, handlanden W.Thurfjell, direktören C.Tillman och kaptenen G.Söderbaum eller
samma ombud, som drätselkammaren vid sammanträde den 7 innevarande juni beslutat att
föreslå stadsfullmäktige att utse som ledamöter i förenämnda kommitté; och skulle anmälan
härom göras till stadsfullmäktige.
§4.
Protokollet förklarades omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 12 juni 1918.

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Nordin, Sjöstedt, Sundberg och
Thurfjell.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 7 innevarande juni.
§2.
Beslutade drätselkammaren att till representanter vid bostadskongressen den 14 och 15 juni
1918, härstädes, utse stadskamreraren K.H.Santesson och byggnadschefen Erik Kinnman.
§3.
Sedan Norrbottens läns vägförening utlyst konstituerade sammanträde med kommitterade för
utredning om järnväg efter kusten genom Norrbottens län att hållas måndagen den 17
innevarande juni kl. 10 f.m., beslutade drätselkammaren att för ifrågavarande sammanträde utse
tre ombud, handlanden W.Thurfjell, direktören C.Tillman och kaptenen G.Söderbaum eller
samma ombud, som drätselkammaren vid sammanträde den 7 innevarande juni beslutat att
föreslå stadsfullmäktige att utse som ledamöter i förenämnda kommitté; och skulle anmälan
härom göras till stadsfullmäktige.
§4.
Protokollet förklarades omedelbart justerat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 12 juni
1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nordin och Sundberg.
Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4 innevarande juni.
§2.
Brita Englund, tvätterska hos brandkåren hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, på
grund av fördyrade tvättsaker, accordet beträffande tvättning åt brandkåren måtte utgå med 85
öre pr kg.
Som det nuvarande priset, 60 öre pr kg., måste anses för lågt efter nu gällande priser, med det
begärda däremot för högt, föreslog brandchefen, efter verkställd utredning, i till
drätselkammaren avgivet yttrande över framställningen, att accordet på tvättningen måtte sättas
till 75 öre; och beslutade nämnden att lämna bifall till brandchefens i ärendet gjorda förslag.

§3.
Alice Lindgren hade på grund av fortgående höjningar av matvarupriserna i skrivelse till
drätselkammaren anhållit, att f.o.m. 1 innevarande juni få ersättningen för bespisningen av
brandmanskapet höjd till 120 kronor pr månad.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att underrätta
fröken Lindgren, att hon icke kunde påräkna någon förhöjd ersättning förrän tidigast 1
nästkommande juli samt att i övrigt uppskjuta behandlingen av ärendet.
§4.
Beslutade ekonominämnden att i skrivelse till Luleå Utskänkningsbolag anhålla att bolaget ville
medgiva att till Luleå stads brandkår hörande ordinarie brandmän, 8 personer, måtte få erhålla
inackordering i kosten å s.k. Skeppsbrokällaren f.o.m. 1 instundande juli.
§5.
På framställning av drätselkontorets personal beslutade nämnden att medgiva, att kontorstiden
får intill 1 nästkommande september framflyttas en timme d.v.s. att kontorstiden, som eljest
börjar kl. 10 f.m. och slutar kl. 3 e.m., skulle börja kl. 9 f.m. och sluta 2 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 17 juni
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen, brandchefen.
§1.
Brandchefen hade till drätselkammaren jämte skrivelse översänt dels ansökningar från förre
brandmännen N.E.Scherdin och H.J.Sundström att åter bliva antagna till brandmän i Luleå stads
brandkår dels en ansökan från brandmannen Carl Cardell att erhålla avsked från innehavande
befattning hos brandkåren f.o.m. den 1 nästkommande juli; och hade brandchefen tillstyrkt
bifall till dessa tre ansökningar.
Vid ärendets föredragning beslutade nämnden
att antaga N.E.Scherdin till brandman f.o.m. den 1 juli 1918;
att antaga H.J.Sundström till brandman f.o.m. den 18 juni 1918 samt
att bevilja Carl Cardell begärt avsked f.o.m. den 1 juli 1918.
Nämnden beslutade vidare efter votering med 3 röster mot 2 att N.E.Scherdin och
H.J.Sundström skulle få räkna sig till godo de tjänsteår, de vid föregående anställning innehaft,
med avdrag av ett år för resp., varvid majoriteten utgjorde herrar Sjöstedt, Fernlund och
J.A.Nilsson och minoriteten herrar Schultz och Thurfjell, som ansågo, att de båda brandmännen

borde få räkna tjänsteår utan avdrag, herr Thurfjell dock först sedan dennes yrkande, att båda
skulle betraktas såsom nyanställda icke vunnit anslutning.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett av Mjölkuddens fastighetsägare gjort
mötesuttalande, att staden måtte bekosta hälften av den elektriska ledningen i Mjölkudden från
huvudledningen till alla de fastigheter, som ligga på ett avstånd av 1 till 150 meter från
densamma och hela den elektriska ledningen f.o.m. 151 metern från huvudledningen till alla de
fastigheter, som ligga mer än 150 meter från huvudledningen dels en skrivelse från John
Ruthström m.fl. fastighetsägare hos fullmäktige gjorda anhållan att den elektriska
belysningsledningen måtte framdragas till deras fastigheter på samma villkor beträffande
kostnaden, som kunna bliva bestämda för övriga fastigheter i Mjölkudden.
Med anledning av dessa framställningar beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att
hemställa, att stadsfullmäktige ville anvisa ett belopp av 5000 kronor att ställas till
drätselkammarens förfogande för att på sätt, kammaren prövar lämpligt, utvidga
huvudledningsnätet, så att i största möjliga mån elektrisk belysning kan anordnas till
fastigheterna i Mjölkudden, varvid dock förutsättes, att fastighetsägarne själva skola bekosta
erforderliga ledningar intill 75 meter.
§3.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utarbeta plan för i föregående
paragraf av detta protokoll förtecknade ärende rörande utvidgning av belysningsnätet i
Mjölkudden enligt avgivna huvudgrunder.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en från A.G.Sundbom m.fl.
fastighetsägare i Ytterviken och närmaste trakten gjord anhållan om framdragning av den
elektriska belysningsledningen till deras fastigheter på samma villkor beträffande kostnaden,
som kunna bliva bestämda för övriga fastigheter i Mjölkudden, dels en hos stadsfullmäktige
gjord framställning från hemmansägare i Porsön invid Luleå stad om framdragande av
elektriska belysningsledningar till deras gårdar, däri de alternativt förklara sig villiga att
anskaffa, bekosta och uppsätta de ledningarna erforderliga stolpar samt garantera en viss
strömavgift för ett bestämt antal år framåt; och vidlåg deras skrivelse en skiss utvisande deras
gårdars läge och en förteckning över önskade antal lampor.
Byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat ifrågavarande ärenden, hade i
inkommet yttrande anfört följande:
Gårdarne i Ytterviken äro till antalet c:a 8 st. och komma att sammanlagt endast betala ström
för c:a 40 lampor, vilket i inkomst för elektricitetsverket giver 280 kronor. Gårdarne i Porsön
äro omkring 7 st. och komma dessa att sammanlagt taga c:a 98 lampor, givande en inkomst av
c:a 686 kronor. Kostnaden för transformatorn och ledningar till och inom Ytterviken uppgår till
c:a 7000 kronor. Såsom synes av det ovanstående blir ledningar endast för gårdarne i Ytterviken
allt för dyra i förhållande till inkomsten. Skulle staden däremot bekosta ledningarna till Porsön
samt låta alla gårdar i Ytterviken och Porsön erhålla elektrisk belysning till ett pris av 35 öre pr
watt, skulle inkomsten väl täcka ränta och amortering på anläggningen.
Sedan vidare antecknats att det kraftbelopp, som erfordrades för att förse Porsön med elektrisk
belysning, utgjorde 2 kw, beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande
hemställa, att stadsfullmäktige ville bevilja ett anslag av 7000 kronor till anordnande av
transformator och framdragning av ledningar för gårdarne i Ytterviken enligt samma grunder
som beträffande Mjölkudden i övrigt under förutsättning
dels att Porsö byamän själva bekosta ledningar från stadens rå till resp. gårdar i Porsön,

dels att Sikfors Kraftaktiebolag och Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag lämna medgivande för
staden att leverera ström till det inpå staden liggande Porsön.
Nämnden beslutade vidare att föreslå, att priset för belysning till Ytterviken och Porsön måtte
sättas till 35 öre pr watt och år, motsvarande 7 kronor för 16 nlj. lampa.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat folkskolestyrelsens förslag till
tillbyggnad av skolhusbyggnaden å Mjölkudden för skyndsam utredning om kostnaden för
inrättande av en ny lärosal på övre botten mot söder i skolhuset i fråga.
Sedan byggnadskontoret i enlighet med av drätselkammaren erhållet uppdrag inkommit med
kostnadsförslag för inredning av förenämnda skolsal jämte avklädningsrum slutande å ett
belopp av 4500 kronor, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att överlämna
detsamma till stadsfullmäktige.
§6.
Efter föredragning av protokoll, fört vid öppnande av inkomna anbud å inre målningsarbeten i
under uppbyggnad varande hus å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern den 13 juni 1918,
varav framgick att följande anbud inkommit
1. J.A.Hermansson och J.O.Öhman
Kr. 10800:2. Alb.Sjöberg
Kr. 10325:3. Oskar Olsson
Kr. 15852:90
4. J.A.Nilsson
Kr. 12000:beslutade nämnden att, sedan anbuden blivit kompletterade med prisuppgift å utvändig målning
av dörrar och fönster, uppdraga till ordföranden och herr Thurfjell att gemensamt pröva
desamma.
§7.
Föredrogs en skrivelse från Kommunala Centralbyrån ang. det av Riksdagens beslut om ett
anslag av 3.000.000 kronor att användas såsom understöd för uppförande av bostadshus med
smålägenheter, vari bl.a. framhålles att, då med all sannolikhet vid ansökningarnes om
statsbidrag prövning stor vikt kommer att fästas vid byggnadskostnaderna för de planerade
bostadshusen, billigast möjliga typer komma till användning.
I samband härmed beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att uppsätta förslag till
ansökan om statsbidrag.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarne Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till
drätselkammarens ordförande den 4 nästlidne juni, däri meddelas att styrelsen samma dag dels
antagit kontrakt angående anläggning av väg från Luleå stad till Svartöstaden med biväg till
Skurholmstaden dels ock till drätselkammaren översänt ena kontraktsexemplaret och första
utbetalningen av det beviljade statsanslaget, 31500 kronor.
§9.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Konungens Befallningshavandes
skrivelse angående nytt val av brandfogdar och suppleanter för dem, beslutade nämnden, som
anser att någon ändring av den genom Konungens Befallningshavandes beslut den 7 juni 1915
fastställda indelning av brandrotar icke är erforderlig, att föreslå, att stadsfullmäktige ville för
en tid av 3 år, räknat f.o.m. den 1 januari 1918, till brandfogde utse kronojägaren J.O.Rönnqvist
och till dennes suppleant arbetsinspektoren hos Luleå stad J.Bergling.

§10.
Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utan avvaktan av stadsfullmäktiges
beslut rörande belysningsanläggning för Ytterviken och Porsön, söka anskaffa för anläggning
erforderlig transformator.
§11.
Föredrogs och justerades protokollen för den 3, 5 och 7 innevarande juni.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 juni
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 17 innevarande juni.
§2.
Företeddes av entreprenören J.Johansson avlämnad borgensförbindelse rörande uppförande av
bostadshusen å tomterna n:is 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern, undertecknad av domprosten
J.Hansson, järnhandlanden K.A.Lind och godkändes densamma.
§3.
Föredrogs av byggnadskontoret upprättat kontrakt angående 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen
och godkändes detsamma med vissa i föreslaget införda ändringar.
§4.
Sedan entreprenören J.Johansson avlämnat borgensförbindelse, undertecknad av
järnhandlanden K.A.Lind, målaremästaren J.A.Nilsson, kakelugnsmakaren N.Lundholm och
flottningschefen K.Krook, rörande uppförande av 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen, beslutade
nämnden att godkänna densamma.
§5.
Sedan de inkomna anbuden å målningsarbeten i de under uppförande varande tre bostadshusen
i kvarteret Tigern blivit i enlighet med drätselkammarens den 17 innevarande juni fattade beslut
kompletterade, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att antaga det av J.O.Öhman
och J.A.Hermansson gemensamt avgivna anbudet, utgörande kronor 11175:- och uppdrogs åt
ordföranden och ledamoten herr Thurfjell att efter granskning av kontrakt och borgen,
underteckna kontraktet å drätselkammarens vägnar.

Som ovan
Enligt uppdrag
Erik Kinnman
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 26 juni 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Thurfjell, Lantz och J.A.Nilsson.
§1.
Den av drätselkammaren vid sammanträde den 7 innevarande juni tillsatta kommittén,
bestående av grosshandlaren M.Lindqvist, stadskassören J.O.Dahl och handlanden K.V.Palm,
hade i enlighet med erhållna uppdrag till kammaren avlämnat utredning angående de
ekonomiska konsekvenserna, som kunna bliva en följd av att stadsfullmäktige avslå Luleå
Utskänkningsbolags framställning att under åren 1919-1921 få utskänka rusdrycker.
Av utredningen framgick, att den minskning i stadens inkomster, som ett avslag å
Utskänkningsbolagets framställning om förnyad oktroj skulle komma att medföra, kan
uppskattas till 35000 á 40000 kronor pr år.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att överlämna den förebrakta
utredningen till stadsfullmäktige.
§2.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 12 innevarande juni.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 27 juni 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken
Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin,
herrar Svensén, Lindquist, Hedman, J. A. Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin, Groth och
Hultström samt stadskamreraren.
Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§ l.

Utsagos herrar Widlund och Svensén att jämte herr ordföranden tisdagen den 2 instundande juli
klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra mot det vid
stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 30 nästlidne maj förda protokoll.
§ 3.
Uti en till konungens befallningshavande ingiven framställning hade Luleå Utskänkningsbolag
anhållit om rättighet att under åren 1919, 1920 och 1921 idka detaljhandel med alla de i § l av
kungl. förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker omförmälta slag av
dylika drycker, och hade bolaget i sin framställning närmare angivit antalet försäljningsställen
och grunderna för deras förläggning.
Över denna framställning hade genom magistraten infordrats stadsfullmäktiges yttrande.
Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige måtte
förklara sig ej hava något att erinra emot bifall till bolagets framställning.
Herrar Thurfjell, Falk och Andersson hade anhållit att få till protokollet antecknat att de röstat
för avslag å bolagets anhållan.
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 30 nästlidne maj hade detta ärende bordlagts.
Då nu ärendet företogs till förnyad handläggning, föredrogs först en från drätselkammaren
inkommen, av en utav kammaren tillsatt kommitté verkställd utredning angående de
ekonomiska konsekvenser, som kunna bliva en följd av ett avslag å utskänkningsbolagets
anhållan.
Med 16 röster mot 14, som avgåvos för bifall till beredningsnämndens förslag, beslöto
stadsfullmäktige därefter att avstyrka utskänkningsbolagets framställning.
§ 4.
Från drätselkammaren hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30
april 1918.
§ 2.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat hamndirektionens hos stadsfullmäktige
gjorda förslag till dispositionen av kontors- och bostadslägenheterna i
hamnförvaltningsbyggnaden och hyresbeloppen för desamma, föredrogs först ifrågavarande av
hamndirektionen gjorda förslag och därefter ett av kammarens tekniska nämnd framlagt
alternativt förslag till hyresbelopp för de lägenheter i byggnaden, som äro avsedda att användas
till bostäder, vilket senare förslag hade följande lydelse:
Under erinran om stadsfullmäktiges vid sammanträde den 22 februari 1917 i samband med
anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad gjorda uttalande, att det
vore av vikt, att fastställande av hyror för resp. lägenheter i byggnaden ägde rum med
vederbörlig hänsyn till inom staden i allmänhet rådande hyrespris och till de löneförmåner,
vilka utgå till vederbörande tjänstemän, beslutade nu nämnden efter tagen del av förslaget
att då inlöpande inkomster av hyror borde motsvara åtminstone uppvärmning och övriga
allmänna omkostnader, såsom renhållning m. m., för sin revidering av hamndirektionens
förslag angående hyresbeloppen för de blivande lägenheter i förvaltningsbyggnaden, som äro
avsedda att användas till bostäder, lägga golvytans storlek i resp. lägenheter till grund; och
beslutade nämnden att i enlighet härmed föreslå följande hyresbelopp:
beträffande flygelbyggnaden:
lägenheten om 2 rum och kök i bottenvåningen
600
kronor

„
,, „ „ „ „ våningen l tr. upp
”
” ” ” ” ”
”
2” ”
beträffande huvudbyggnaden:
lägenheten om 2 rum och kök i våningen l tr. upp
”
” ” ” ” ” ”
”
”” ”
östra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp
västra
”
” ” ”
” ” ”
”
” ” ”
enkelrummet 3 tr. upp
250
”
lägenheten om 5 rum och kök i våningen l tr. upp
"
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”
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700
700

”
”

800
800
1,050
1,250

kronor
kronor
”
”

2,000
2,000

”
”

I dessa hyresbelopp ingår värme från centralvärmeledningen, men icke spiselved och belysning.
Då enligt gängse beräkning ett rum med en golvyta av minst 10 kvadratmeter räknas som
bostadsrum, ha de två största lägenheterna ansetts bestå av 5 rum och kök. Skillnaden i hyra för
de båda lägenheterna om 3 rum och kök beror på att den ena är försedd med jungfrukammare
och badrum.
Oavsett hamnförvaltningens egna utrymmen och den för speditören avsedda dubletten, skulle
byggnaden enligt nämndens här gjorda förslag alltså i hyra inbringa 10,150 kronor, vilket
tämligen borde svara mot kostnaden för uppvärmning och renhållning m. m., under det att i
hamndirektionens förslag motsvarande hyresbelopp uppgår till 6,400 kr.
Beträffande vidare hamndirektionens förslag att, med undantag av den till borgmästaren A. E.
Fagerlin av stadsfullmäktige upplåtna lägenheten, den för gårdskarlen avsedda lägenheten samt
enkelrummet, övriga bostadslägenheter, 7 st., skulle tilldelas vissa vid hamnförvaltningen
anställda tjänstemän såsom lön in natura, nämligen hamnmästaren, hamnbokhållaren,
hamnservisen, hamnspårstillsyningsmannen, befälhavaren å bogserångaren, föreståndaren för
fyr- och signalinrättningen å Tjuvholmen och hamnbetjänten, varvid viss minskning i den
kontanta lönen skulle göras, beslutade nämnden, som ansåg att endast tre av dessa tjänstemän
möjligen borde anses bli skyldiga att taga bostad i hamnförvaltningsbyggnaden, nämligen
hamnmästaren, hamnservisen och hamnbetjänten, att de ifrågavarande 7 st.
bostadslägenheterna icke borde ingå som löneförmåner till förut uppräknade, hamndirektionen
underställda befattningshavare, utan att lägenheterna borde uthyras, dock med företräde för
dessa att hyra desamma.
Vad angår de tre tjänstemän, som av drätselkammaren anses böra om möjligt förmås att taga
bostad i den nya byggnaden, beslutade nämnden vidare, att därest dessa förklarade sig villiga
att taga den bostad, som ställes till deras resp. förfogande i hamnförvaltningsbyggnaden,till den
hyra, som nämnden härovan föreslagit, en ökning av lönen för resp. borde utgå, för
hamnmästaren med 500 kronor, hamnservisen med 300 och för hamnbetjänten med 200 kronor,
allt pr år, varvid hamnmästaren till bostad erhåller lägenheten om 5 rum och kök i våningen l
tr. upp, hamnservisen en av lägenheterna om 3 rum och kök och hamnbetjänten en av
lägenheterna om 2 rum och kök.
Under den vidare behandlingen av ärendet framhölls av herrar Nilsson och Lindquist, att de av
tekniska nämnden föreslagna hyresbeloppen för de lägenheter, som skulle innehavas av
hamnmästaren och hamnservisen, syntes dem vara för höga, varför man kunde befara, att de
ifrågavarande befattningshavarne icke ansåge sig av ekonomiska skäl kunna mottaga de dem
erbjudna bostäder i byggnaden, varför hyran för dessa borde nedsättas med 200 resp. 150
kronor.
Å andra sidan framhölls emellertid, att de av nämnden föreslagna hyrorna för de båda
ifrågavarande lägenheterna icke kunde anses för höga, utan tvärtom mycket moderata. Så skulle
den hamnmästaren tillämnade lägenheten om 5 rum och kök, som åsatts ett värde av 2,000

kronor, icke komma att kosta denne mer än c:a hälften eller c:a 1,000 kronor, då det tas i
betraktande, dels att hamnmästaren, så länge han bor i lägenheten i fråga erhåller en förhöjd lön
av 500 kronor eller m. a. o. ett kontant hyresbidrag av samma belopp, dels erhåller fri värme
till 5 boningsrum, vilket lågt beräknat motsvarar 10 famnar ved, sågad, kluven och inlagd, å
cirka 50 kronor eller c:a 500 kronor i en lägenhet där det eldas med ved. För hamnservisen
gäller samma förhållande. Väljer han den av lägenheterna om 3 rum och kök, som åsatts ett
hyresbelopp av 1,050 kronor, kommer lägenheten att i verkligheten kosta denne icke mer än c:a
450 kronor. Hyran 1,050 — löneförhöjning 300 — fri värme till 3 rum (6 famnar ved) 300
kronor—c:a 450 kronor. Väljer han den rymligare och dyrare lägenheten om 3 rum och kök,
blir den verkliga hyran c:a 650 kronor, men erhåller han då samtidigt förmånen av badrum och
jungfrukammare, vilket den förstnämnda lägenheten saknar.
Vidare skulle antecknas, att vid jämförelse mellan hyrorna pr kvm. i
hamnförvaltningsbyggnaden, sådana de nu föreslagits, och i kommunala bostadshuset, det visar
sig att hyrorna i förvaltningsbyggnaden endast i de mindre lägenheterna mot hamnplanen något
överstiga hyrorna i det kommunala bostadshuset, varvid dock är att märka, att någon fri värme
icke ingår i hyrorna i den senare byggnaden.
Efter avslutad överläggning i ärendet beslutade drätselkammaren med acklamation tillstyrka,
att stadsfullmäktige ville antaga det förslag, som framlagts av kammarens tekniska nämnd; och
anhöllo herrar Nilsson och Lindquist att få till protokollet antecknat, att de yrkat, att
hyresbeloppet för den lägenhet om 5 rum och kök, som tillämnas hamnmästaren, skulle
nedsättas från 2,000 till 1,800 kronor och att hyresbeloppet för den lägenhet om 3 rum och kök,
som hamnservisen väljer, skulle nedsättas från 1,050 till 900 kronor resp. från 1,250 till 1;100
kronor.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
C. A. Schultz.
/K. H. Santesson.’
Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag
med den ändring, att även hamnspårstillsyningsmannen skall om möjligt förmås att taga bostad
i hamnförvaltningsbyggnaden i en lägenhet om 2 rum och kök emot åtnjutande av ett
hyresbidrag av 250 kronor samt att de föreslagna löneförhöjningarne till hamnmästaren,
hamnservisen och hamnbetjänten skola utgå i form av hyresbidrag.
Detta ärende hade vid stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 30 sistlidne maj blivit
bordlagt.
Då ärendet nu ånyo företogs till behandling, beslöto stadsfullmäktige att bifalla
beredningsnämndens förslag med den ändring, att hyresbidragen skulle utgå till hamnmästaren
med 700 kronor, till hamnservisen med 450 kronor och till en var av hamnbetjänten och
hamnspårstillsyningsmannen med 350 kr.
Detta beslut fattades efter votering med 17 röster mot 12, vilka senare avgåvos för bifall till
beredningsnämndens förslag oförändrat.
§ 5.
Sedan herr Elov Lindberg på grund av avflyttning från orten avsagt sig uppdraget som ledamot
av Luleå stads livsmedelsnämnd, beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
med godkännande av avsägelsen till ledamot av livsmedelsnämnden i hans ställe utse
grosshandlaren G. Juhlin.
§ 6.

Magistraten hade på anmodan av konungens befallningshavande infordrat stadsfullmäktiges
yttrande före den l instundande augusti över utarbetat betänkande med förslag till lagstiftning
angående kommunala nybildningar.
Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige att uppdraga åt herr Hage och stadskamreraren
att å deras vägnar avgiva det begärda yttrandet.
§ 7.
Hamnmästaren hade hos hamndirektionen föreslagit, att däckskarlar och eldare å bogserångaren
och ångfärjan måtte från och med 1918 års seglation avlönas i enlighet med gällande hyror
jämte kostpenningar, som hamndirektionen kunde finna skäligt bestämma, enär de avlöningar,
135 kronor per månad, som enligt gällande lönestat utgå, vore otillräckliga för att under nu
rådande förhållanden tillförsäkra sig lämpliga personer för dessa säsongbefattningars
upprätthållande.
Hyrorna till nämnda befattningshavare hade hamnmästaren föreslagit till 75 kronor per månad
och kostpenningarne till 3 kronor per dag.
Hamndirektionen hade beslutit att bifalla, vad hamnmästaren sålunda föreslagit, samt att göra
anmälan härom till stadsfullmäktige med hemställan, att ovanberörda befattningar helt skulle
frigöras från gällande lönestat.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att bifalla hamndirektionens förslag.
§ 8.
Sedan till hamndirektionen inkommit anbud från Aktiebolaget Åtvidabergs förenade industrier
å erforderliga möbler i hamnförvaltningens expeditionslokaler, slutande å kr. 4,794: 85, hade
hamndirektionen beslutit att, innan inköp skedde, avvakta anbud från annat håll, men hade
hamndirektionen samtidigt beslutit att hos stadsfullmäktige göra framställning om ett anslag för
ändamålet av 5,000 kronor.
På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget att utgå av
tillgängliga hamnmedel.
§ 9.
Svenska stadsförbundets sekreterare hade i skrivelse till stadsfullmäktiges ordförande
meddelat, att stadsförbundets tredje ordinarie kongress utsatts att äga rum i Stockholm den 6
och 7 nästkommande september samt att Luleå stad i dess egenskap av medlem i förbundet äger
att till kongressen utse 2 ombud.
Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att till stadens
ombud vid ifrågavarande kongress utse stadsfullmäktiges ordförande redaktör H. Fernlund samt
stadskamreraren K. Santesson.
§ 10.
I egenskap av förmyndare för sinnessjuka förra småskollärarinnan Ellen Wingård hade
distriktslantmätaren Harald Högström hos stadsfullmäktige anhållit, att den till henne från
staden utgående pension å 595 kronor från och med detta års början måtte höjas med 300 kronor
årligen på grund av omöjligheten att med nuvarande inkomster täcka myndlingens
levnadskostnader.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla förevarande ansökan med föreskrift tilllika, att beviljade förhöjningen skulle uttaxeras.
§ 11.

Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ledamöterna i 1918 års taxeringsnämnd för
Luleå stad anhållit, att stadsfullmäktige ville besluta att bevilja en var av sökandena en
ersättning av 7 kronor för varje sammanträde, som av dem bevistats, eller tillhopa ett belopp av
1,344 kronor.
Efter antecknande att i årets stat finnes för ändamålet upptaget ett anslag av 664 kronor beslöto
stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla framställningen samt
bestämde, att felande 680 kronor skulle uttaxeras.
§ 12.
Uti en hos stadsfullmäktige väckt motion hade herr Hultström föreslagit, att stadsfullmäktige
ville tillsätta en kommitté av exempelvis fem personer, i främsta rummet bestående av
representanter för näringsliv och skolväsende, med uppdrag att utarbeta förslag till fullständig
plan för praktiska ungdomsskolors inrättande inom Luleå stad i enlighet med de av riksdagen
den 8 maj 1918 antagna bestämmelserna om dylika skolor.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att med bifall till motionen för ändamålet tillsätta en kommitté av fem
personer samt att till ledamöter i denna kommitté utse herr Hultström, sammankallande,
överläraren P. E. Lindmark, målaren O. Olsson, ingenjören O. Svensén och grosshandlaren P.
Edström.
§ 13.
Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade magistraten föreslagit vissa ändringar uti §§
37 och 44 av den för Luleå stad gällande byggnadsordning, avseende att lindra gällande
föreskrifter om inredande av rum i vindsvåningar och därigenom åstadkomma ökad produktion
av bostadslägenheter. Över detta förslag hade byggnadsnämnden avgivit yttrande och därvid
med alla röster utom ordförandens avstyrkt detsamma.
Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att då stadsfullmäktige
numera gått i författning om uppförande av flere nya bostadshus och det mest trängande behovet
av bostäder därigenom torde vara avhjälpt, stadsfullmäktige icke för närvarande måtte vidtaga
någon ändring i byggnadsordningen.
Stadsfullmäktige beslöto att i enlighet med magistratens förslag antaga följande ändrade lydelse
av §§ 37 och 44, mom. 4 i byggnadsordningen för Luleå stad:
§ 37.
’Boningshus må, bottenvåning inberäknad, byggas av sten med högst fyra och av trä, korsvirke
eller annat ämne med högst två våningar. Dock må, såvida byggnadsnämnden för varje särskilt
fall med avseende å murars och trappors läge och beskaffenhet ävensom andra till förminskande
av eldfara för inneboende ledande anordningar därtill lämna tillstånd, utöver sagda antal
våningar bostadsrum med eldstad inledas i vindsvåning, bostadsrummen därvid upptagande
högst hälften av vindens golvyta. Å tomt, där marken är sluttande, må jordvåning av sten på
husets lägst belägna sida anbringas, om byggnadsnämnden sådant medgiver.’
§ 44 mom. 4.
’Boningsrums höjd får ej göras mindre än 2,70 meter från golv till tak; dock må boningsrum å
vind, därest byggnadsnämnden i varje särskilt fall därtill giver sitt samtycke, givas en höjd av
endast 2,10 meter.’
Därjämte beslöto stadsfullmäktige att uppdraga åt byggnadsnämnden att hos konungens
befallningshavande begära fastställelse av de sålunda antagna ändringarne i
byggnadsordningen.
§ 14.

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Norrbottens läns vägförening
inkommen skrivelse, vari hemställes, att staden måtte dels utse ombud i den kommitté, som
tillsatts i Västerbottens län för utredning om en järnväg utefter norrländska kusten, dels ock
anvisa nödiga medel.
Sedan drätselkammaren från vägföreningens arbetsutskott infordrat upplysning om
utredningens omfång och storleken av det belopp, som i första hand erfordras från stadens sida,
hade utskottet meddelat, att kostnaderna för fullständig undersökning med ekonomisk utredning
utefter kusten beräknats till 3,000 högst 4,000 kronor per km., inberäknat
hantlangningskostnaderna, men att det ej ännu vore avgjort, om utredningen skall grunda sig
på okulär besiktning eller fullständig undersökning av terrängen.
Efter anteckning härav hade drätselkammaren, som ansåg, att staden icke skulle ställa sig
avvisande mot företaget, om det visade sig, att verkligt intresse inom länet förefunnes för en
kustjärnväg, beslutit föreslå stadsfullmäktige att för ändamålet tillsätta tre ombud, handlanden
W. Thurfjell, direktören C. Tillman och kaptenen G. Söderbaum, med uppdrag att sätta sig i
förbindelse med Västerbottens läns kommitté och till stadsfullmäktige inkomma med
redogörelse för sina åtgöranden, och borde reseersättning till ombuden utgå efter samma
grunder som statens resereglemente 3:dje klass.
Beredningsnämnden, som erfarit, att på ett nyligen hållet möte med intresserade beslutits
tillsättande av en kommitté av ombud från de olika orterna för utarbetande av plan för
undersökningarne och uppgörande av kostnadsberäkningar, hade hemställt att stadsfullmäktige
ville till stadens ombud i denna kommitté utse handlanden V. Thurfjell, v. konsul G. Groth och
kapten G. Söderbaum.
Stadsfullmäktige biföllo detta beredningsnämndens förslag.
§ 15.
Stadskamreraren hade, sedan stadsfullmäktiges sekreterare länsassessorn A. Holm avsagt sig
uppdraget att vara sekreterare, hos drätselkammaren hemställt, att kammaren ville till
behandling upptaga den ännu ej ordnade frågan om tillsättande av en stadens ombudsman,
vilken tjänst lämpligen borde förenas med uppdraget att vara sekreterare hos stadsfullmäktige
och dess beredningsnämnd, och hade stadskamreraren därvid närmare framhållit de stora
fördelar, som härvid skulle vinnas.
Drätselkammaren hade vid behandling av denna fråga beslutit att föreslå stadsfullmäktige att
tillsätta en kommitté på tre personer med uppdrag att utarbeta och inkomma till fullmäktige
med förslag till instruktion och avlöning för den nya befattningshavaren, varvid kommittén
borde berättigas att verkställa en granskning, huruvida icke något ytterligare uppdrag lämpligen
borde tillföras ombudsmannen.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att med bifall till drätselkammarens förslag för ändamålet tillsätta en
kommitté av tre personer och till medlemmar i denna kommitté utse herrar N. Falk och C.
Lindgren samt rådman P. Sandström, sammankallande.
§ 16.
Sedan drätselkammaren låtit genom trädgårdsarkitekten E. Cederpalm uppgöra förslag till den
planering och omändring av den framför stadshuset i kvarteret Tuppen liggande planteringen,
som erfordras för placering där av den till staden donerade vattenfontänen, hade
byggnadskontoret i avgivet yttrande över detta förslag förklarat sig icke hava något att invända
mot plan- och nivåförslaget samt att arbetet, utfört i sin helhet enligt direktör Cederpalms
förslag, skulle draga en kostnad av 18,000 kronor. Då emellertid enligt uppgift från
planteringsnämnden och dess trädgårdsmästare tillräcklig kvantitet matjord redan finnes å
platsen, i det att för gräsmattorna ej behöves större djup på matjorden än 0,4 meter och för

träden l meter, nedgår kostnaden på grund av minskad schaktning och minskat behov av matjord
till 5,500 kronor.
Sedan byggnadschefen vidare meddelat, att donator förklarat sig villig att tillsläppa även detta
belopp 5,500 kronor, hade drätselkammaren beslutit att med översändande av förslaget till
stadsfullmäktige föreslå, att fullmäktige ville med tacksamhet mottaga donators erbjudande och
uppdraga åt drätselkammaren och planteringsnämnden att utföra arbetet i huvudsaklig
överensstämmelse med direktör Cederpalms förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag.
§ 17.
Som det visat sig, att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd
del beroende på dålig jordmån och vattningssvårigheter, hade drätselkammaren år 1917 till
stadsfullmäktige ingivit förslag till ny anordning av gatuplanteringen i fråga. Stadsfullmäktige
beslutade emellertid den 23 augusti 1917 att med avslag å drätselkammarens förslag anvisa
1,224 kronor för anskaffande av galler av trä omkring träden och att uppdraga åt
planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av
gräsmattorna i Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma; och hade
drätselkammaren på grund av detta uppdrag i samråd med planteringsnämnden från
trädgårdsarkitekten E. Cederpalm införskaffat förslag i olika alternativ till ny anordning av
planteringen i Storgatan.
Sedan byggnadskontoret i enlighet med erhållet uppdrag beräknat kostnaden för denna ändrade
anordning enligt alt. I a i direktör Cederpalms förslag till 13,000 kronor, hade drätselkammaren
beslutit föreslå, att stadsfullmäktige ville med ändring av sitt beslut av den 13 augusti 1917, §
16, anvisa ett anslag av 11,776 kronor eller skillnaden mellan nu erforderliga 13,000 kronor
och det förut beviljade anslaget 1,224 kronor till utförande av ny plantering i Storgatan från
Torggatan fram till tomt n:o 3 i kvarteret Gripen enligt direktör Cederpalms förslag alt. I a.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag samt bestämde, att för arbetet erforderligt belopp skulle
uttaxeras.
§ 18.
Poliskonstapeln G. A. Blomqvist hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att han, som
åtnjutit tjänstledighet under tiden 17 jan.—31 mars detta år på grund av sjukdom och även
erhållit magistratens bifall till av honom med läkareintyg styrkt ansökan om förlängd
tjänstledighet under tiden l april—31 juli, måtte under sistnämnda tjänstledighet få enahanda
avlöning, som han hittills f. o. m. den 17 nästlidne januari uppburit, nämligen lön oavkortad
samt dyrtids- och familjetillägg.
Vid förberedande behandling av ärendet hade drätselkammaren beslutit, att då Blomqvist enligt
gällande bestämmelser äger rätt att under sjukdom mot avstående av tjänstgöringspenningarne
uppbära lönen i tre månader, lönen jämte dyrtids- och familjetillägg skulle utan vidare till
honom utbetalas t. o. m. den 16 nästlidne april, varjämte kammaren från stadsfiskalen infordrat
yttrande, i vad mån vikarie behövde anställas för konstapel Blomqvist under hans fortsatta
sjukdom under tiden 17 april—31 juli och kostnaden härför.
Sedan stadsfiskalen i avgivet yttrande meddelat, dels att behovet av vikarie med hänsyn till den
stora anhopningen av arbete är oavvisligt, dels att kostnaderna för vikarie icke kan beräknas
lägre än till 125 kronor per månad och därå löpande dyrtids- och familjetillägg jämte fri
uniformsbeklädnad, hade drätselkammaren, under erinran att lönereglementet bestämde, att
därest befattningshavare åtnjutit tjänstledighet för sjukdom och enskilda angelägenheter
tillhopa under 3 månader, ytterligare tjänstledighet icke kan annat än i särskilt angivna fall

beviljas av drätselkammaren, och att kammaren alltså icke ansåg sig kunna bevilja Blomqvist
de av honom begärda löneförmåner under den tid, den överstiger 3 månader, beslutit att med
överlämnande av hans framställning till stadsfullmäktige hemställa om bifall till densamma.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att bifalla drätselkammarens förslag.
§ 19.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hyresnämnden gjord anhållan, att
som de göromål, vilka skola ombesörjas av nämnden, tager ansenligt mera tid i anspråk än vad
den utgått ifrån, när den gjorde sin framställning om beviljande av ett arvode till anställande av
en sekreterare hos hyresnämnden, ett till 400 kronor förhöjt arvode måtte beviljas denne, hade
drätselkammaren hos stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till den av hyresnämnden sålunda gjorda
framställningen.
På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige hyresnämnden det begärda
förhöjda anslaget, att anskaffas genom uttaxering.
§ 20.
Uti avgivet yttrande över en av barnavårdsnämnden hos stadsfullmäktige gjord anhållan om ett
förslagsanslag för innevarande år av 2,500 kronor för bestridande av de omkostnader, som bliva
en följd av tillämpningen av den nya lagen om utom äktenskapet födda barn, hade
drätselkammaren tillstyrkt bifall till barnavårdsnämndens anhållan.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
bevilja barnavårdsnämnden det begärda anslaget å 2,500 kronor att uttaxeras, varjämte
stadsfullmäktige beslöto anmoda barnavårdsnämnden att inkomma med detaljerat förslag
rörande principerna för ersättning åt barnavårdsmannen.
§ 21.
Drätselkammaren hade till stadsfullmäktige överlämnat en från magistraten inkommen
skrivelse, vari anhålles, att fullmäktige ville besluta, att de vikarier, som förordnas att uppehålla
ordinarie poliskonstaplars tjänst, måtte komma i åtnjutande av dyrtidstillägg i likhet med
stadens ordinarie befattningshavare, och hade drätselkammaren för egen del tillstyrkt bifall till
denna magistratens framställning.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att förklara ifrågavarande vikarier berättigade att åtnjuta dyrtidstillägg i enlighet med
stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1917.
§ 22.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Klara Olsson, änka efter avlidne
handlanden Nils Olsson, gjord anhållan, att då hon ej äger andra tillgångar än sitt obetydliga
bohag och har 2 barn att försörja, de mannen påförda, men ej guldna kommunalutskylder för
åren 1915 och 1916 respektive kr. 77: 70 och 97: 30 måtte avskrivas.
I infordrat yttrande hade stadsfogden, vitsordande restantiernas storlek, anfört, att sökanden
saknar utmätningsbar egendom, varför föga an-ledning finnes att antaga, att hon framdeles kan
komma i den ställning, att hon kan betala utskylderna i fråga. Som emellertid hennes
betalningsförmåga ej blivit försämrad genom mannens död, utan snarare förbättrad, enär
mannen, som var gammal och under de senare åren sjuklig, ej kunnat bidraga till familjens
underhåll, funnes ingen anledning att i detta särskilda fall bifalla en ansökan om avkortning.
Drätselkammaren hade därefter beslutit hemställa, att stadsfullmäktige ville anmoda
stadsfogden att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga å nästkommande
avkortningsförteckning.

På beredningsnämnden hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§ 23.
Drätselkammaren och stadsfogden hade uti avgivna yttranden hemställt om avslag å en av
åkaren P. Johansson i Mjölkudden hos stadsfullmäktige gjord anhållan, dels att de
kommunalutskylder, som han skulle ha betalat under år 1916, måtte avkortas, dels att han måtte
för framtiden bliva befriad från skyldighet att erlägga kommunala utskylder, enär han på grund
av tilltagande ålder och nedsatt arbetsförmåga icke kan försörja sin stora familj.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att avslå framställningen.
§ 24.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från gårdsägaren Olof Fridström gjord
anhållan om avskrivning av ett på rest kommet utskyldsbelopp för år 1916.
Uti avgivet yttrande hade stadsfogden framhållit, att sökanden under större delen av år 1917 på
grund av kroppsskada, som han erhållit vid en olyckshändelse, varit oförmögen till arbete, men
då sökanden äger en fastighet, vilken enligt vad han själv uppgivit endast är intecknad till halva
taxeringsvärdet, hade stadsfogden ansett sig böra avstyrka ansökningen.
Under erinran att de resterande utskylderna gälla år 1915 och utgöra Kr. 111: 06, hade
drätselkammaren på av stadsfogden angivna skäl avstyrkt bifall till framställningen.
Vid behandling av ärendet beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att avslå
förevarande framställning.
§ 25.
Sedan drätselkammaren och stadsfogden uti avgivna yttranden avstyrkt bifall till en av målaren
J. V. Wallin hos stadsfullmäktige gjord anhållan om befrielse från erläggande av resterande
kommunalutskylder för åren 1913—1915, utgörande tillhopa Kr. 94: 50, beslöto
stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att lämna framställningen utan avseende.
§ 26.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en anhållan från arbetareänkan Sofia
Boström att bliva befriad från erläggande av hennes avlidne man påförda, men obetalda
kommunalutskylder för år 1916, Kr. 34: 33, och hade hon som motiv härför framhållit, att
mannen efterlämnat 6 barn, av vilka det äldsta vore 14 år, att han icke varit delaktig i någon
sjukkassa eller livförsäkringsbolag och att han var skyldig 300 kr.
Sedan stadsfogden med vitsordande av de utav sökanden lämnade uppgifternas riktighet
tillstyrkt ansökningen, hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt om bifall till
framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
anmoda stadsfogden att upptaga ifrågavarande utskylder å nästavgivande avkortningsförslag.
§ 27.
Augusta Pettersson, änka efter filaren J. P. Pettersson, hade hos stadsfullmäktige gjort
framställning om avkortning av mannens kommunalutskylder för år 1916 av skäl att hans
inkomster varit små och hon själv sjuklig.
Sedan stadsfogden i avgivet yttrande meddelat, att utskylderna i fråga, utgörande Kr. 96: 53,
numera guldits och att någon särskild anledning att bevilja avkortning av desamma ej synts
föreligga, hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville lägga ärendet till
handlingarne.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.

§ 28.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Albertina Carlsson, änka efter
aflidne banmästaren August Carlsson, inkommen anhållan om befrielse från erläggande av de
hennes man påförda kommunalutskylder för år 1917, kr. 234: 72, med 2/3 av beloppet eller kr.
156: 48.
Då ifrågavarande utskylder icke äro förfallna till utbetalning, hade drätselkammaren beslutit att
återställa ansökningen till stadsfullmäktige med det uttalande, att kammaren anser, att
densamma icke bör föranleda åtgärd, förrän det visar sig, att sökanden icke förmår att betala
desamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att framställningen ej f. n. skulle till någon åtgärd föranleda.
§ 29.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av skräddaren N. E. Andersson gjord
begäran, att han på grund av ålder, sjuklighet och oförmåga att utföra något arbete måtte f. o.
m. innevarande års ingång befrias från de kommunala skatterna.
Sedan stadskamreraren dels framhållit, att ansökningen ej avser att få några oguldna utskylder
avkortade, utan endast befrielse från framtida utskylder, dels ock lämnat den upplysningen, att
sökanden under senaste åren icke varit taxerad för inkomst, utan att de utskylder han betalar
utgår för den fastighet han äger i kvarteret Simpan, vilken är taxerad för 2,700 kronor, hade
drätselkammaren beslutit hemställa om avslag å ansökningen.
På beredningsnämndens förslag biföllo stadsfullmäktige denna drätselkammarens hemställan.
§ 30.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Tornedalens skidfabrik den 21
februari 1916 gjord begäran om nedsättning av priset på elektrisk ström till fabriken, hade
byggnadskontoret uti avgivet yttrande anfört, att nytt förslag till tariffer för kraft till industriellt
bruk blivit av kontoret avlämnat till drätselkammaren och av stadsfullmäktige antaget den 15
juni 1916, § 10.
Då Tornedalens skidfabrik alltså genom stadsfullmäktiges förenämnda beslut erhållit nedsatt
pris på strömmen, hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att utan
vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarne.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§ 31.
Enligt uppdrag av drätselkammaren hade maskindirektören A. Lundberg granskat ett inkommet
anbud från O. E. Wiklunds isoleringsaffär i Hernösand å isolering av varmvattens-,
värmelednings- och återgångsrör till värmeledningsanläggningen i stadshuset, vilket anbud
upptager ett pris av 15,840 kronor.
Vid verkställd besiktning hade alla återgångsrör och värmeledningars ’stamrör’ befunnits vara
oisolerade, varjämte isoleringen å i källaren befintliga värmeledningsrör och alla
varmvattensrör är mindre tillfredsställande. En avsevärd bränslebesparing komme givetvis att
uppstå genom den av firman erbjudna isoleringen, även om den icke skulle uppgå till en så hög
procent som utlovats, och hade besiktningsmannen för den skull ansett sig böra tillstyrka det av
O. E. Wiklunds isoleringsaffär avgivna anbudet.
Drätselkammaren hade därefter hos stadsfullmäktige hemställt om anvisande till förenämnda
ändamål av ett anslag å 15,840 kr.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
anvisa det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering.

§ 32.
Uti avgivet yttrande över ett av G. Gowenius i skrivelse till stadsfullmäktige gjort hembud till
staden av vretan n:o 128—130 om 5,503 kv.-meter till ett pris av kr. 3,852: 10 hade
drätselkammaren, enär fastigheten till större delen är belägen i gata och inom
begravningsplatsen samt det begärda priset 70 öre per kv.-meter måste anses billigt, hemställt,
att stads-fullmäktige ville bemyndiga kammaren att till erbjudet pris inköpa ifrågavarande
5,503 kv.-meter av vretan n:o 128—130.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige drätselkammarens förslag samt
bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur donationsjordsfonden.
§ 33.
Drätselkammaren hade med hemställan om bifall till stadsfullmäktige överlämnat en av
brandchefen U. Ullman gjord anhållan om ett resebidrag av 200 kronor för bevistande av
Svenska brandchefsföreningens årsmöte i Stockholm den 19—21 nästkommande augusti, och
hade brandchefen därvid framhållit, att han, som icke sedan år 1913 åtnjutit dylikt bidrag, icke
sedan dess kunnat närvara vid föreningens årsmöte.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämden att
bevilja brandchefen det begärda resebidraget att anskaffas genom uttaxering.
§ 34.
Byggnadskontoret hade till drätselkammaren inkommit med följande kostnadsförslag för
anordnande av vatten- och avloppsledningar i de av stadsfullmäktige vid senaste sammanträdet
beslutade 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen:
Grävning 380 meter á 8: —
3,040: —
225 mm. rör, 280 meter á 7: —
1,960: —
Brandposter, 3 st. á 300: —
900: —
0,23 meters avloppsrör, 210 meter á 8: —
1,680: —
Nedstigningsbrunnar, 3 st. á 200: —
600: —
Lyktbrunnar, 2 st. á 50: —
100: —
Oförutsedda utgifter
920: —
Kronor
9,200: —
Byggnadskontoret hade vidare meddelat, att enligt planen för vattenledningen ledningen i
Västra Järnvägsesplanaden skulle vara 150 mm., men som ett inköp av dessa rör f. n. kostar 30
kronor per meter fritt i Luleå, hade byggnadskontoret hemställt, att ett utbyte måtte få ske mot
225 mm. rör, varav staden i förråd har 376 meter, upptagna till ett pris av kr. 5: 53 per meter.
Efter anteckning härav hade drätselkammaren beslutit, dels att uppdraga åt byggnadskontoret
att genom utbyte med affärsfirmor, som handla med rör, söka erhålla 150 mm. rör mot i förrådet
befintliga 225 mm., dels att hos stadsfullmäktige hemställa om anvisande av förenämnda belopp
9,200 kronor för ifrågavarande ändamål.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att för ändamålet anvisa begärda beloppet 9,200 kronor att anskaffas genom upplåning.
Detta beslut fattades enhälligt.
§ 35.
Sedan stadsfullmäktige vid senaste sammanträdet till drätselkammaren återremitterat
folkskolestyrelsens förslag till tillbyggnad av skolhuset i Mjölkudden för skyndsam utredning
om kostnaden för inrättande av en ny lärosal på övre botten mot söder i skolhuset i fråga, hade
kammaren nu inkommit med ett av byggnadskontoret upprättat kostnadsförslag för inredning
av förenämnde skolsal jämte avklädningsrum, slutande å 4,500 kronor.

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
för ifrågavarande ändamål bevilja folkskolestyrelsen ett anslag å 4,500 kronor att anskaffas
genom lån.
Detta beslut fattades enhälligt.
§ 36.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat konungens befallningshavandes
skrivelse angående nytt val av brandfogdar och suppleanter för dem, hade drätselkammaren,
som ansett, att någon ändring av den genom konungens befallningshavandes beslut den 7 juni
1915 fastställda indelning av brandrotar icke är erforderlig, beslutit föreslå, att stadsfullmäktige
ville för en tid av 3 år, räknat f. o. m. den l januari 1918, till brandfogde utse kronojägaren J. O.
Rönnqvist och till dennes suppleant arbetsinspektoren hos Luleå stad J. Bergling.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 37.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels ett av Mjölkuddens fastighetsägare
gjort mötesuttalande, att staden måtte bekosta hälften av all den elektriska ledningen i
Mjölkudden från huvudledningen till alla de fastigheter, som ligga på ett avstånd av l till 150
meter från densamma och hela den elektriska ledningen f. o. m. 151 metern från
huvudledningen till alla de fastigheter, som ligga mer än 150 meter från huvudledningen, dels
en i skrivelse från John Rutström m. fl. fastighetsägare hos fullmäktige gjord anhållan, att den
elektriska belysningsledningen måtte framdragas till deras fastigheter på samma villkor
beträffande kostnaden, som kunna bliva bestämda för övriga fastighetsägare i Mjölkudden.
Med anledning av dessa framställningar hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige
ville anvisa ett belopp av 5,000 kronor att ställas till drätselkammarens förfogande för att på
sätt, som kammaren prövar lämpligt, utvidga huvudledningsnätet, så att i största möjliga mån
elektrisk belysning kan anordnas till fastigheterna i Mjölkudden, varvid dock förutsattes, att
fastighetsägarne själva skola bekosta erforderliga ledningar intill 75 meter.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla drätselkammarens förslag samt bestämde, att beviljade anslaget skulle upplånas.
Detta beslut fattades enhälligt.
§ 38.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en från A. G. Sundbom m. fl.
fastighetsägare i Ytterviken gjord anhållan om framdragning av den elektriska
belysningsledningen till deras fastigheter på samma villkor i fråga om kostnaden, som kunde
bliva bestämda för övriga fastigheter i Mjölkudden, dels en hos stadsfullmäktige gjord begäran
från hemmansägare i Porsön om framdragande av elektrisk belysning till deras gårdar, vari de
alternativt förklarat sig villiga att anskaffa, bekosta och uppsätta för ledningarne erforderliga
stolpar samt garantera en viss strömavgift för ett bestämt antal år framåt.
Byggnadskontoret hade i ärendet anfört följande:
’Gårdarne i Ytterviken äro till antalet c:a 8 st. och komma att sammanlagt betala ström för
allenast c:a 40 lampor, vilket i inkomst för staden giver 280 kronor. Gårdarne i Porsön äro
omkring 7 st. och komma dessa att sammanlagt taga c:a 98 lampor, givande en inkomst av c:a
686 kronor. Kostnaden för transformator och ledningar till och inom Ytterviken uppgår till c:a
7,000 kronor. Såsom synes av det ovanstående blir ledningar endast för gårdarne i Ytterviken
allt för dyra i förhållande till inkomsten. Skulle staden däremot bekosta ledningarne till
Ytterviken och på Porsöbornas bekostnad utdraga ledningarne till Porsön samt låta alla gårdar

i Ytterviken och Porsön erhålla elektrisk belysning till ett pris av 35 öre per watt, skulle
inkomsten väl täcka ränta och amortering på anläggningen.’
Sedan vidare antecknats, att det kraftbelopp, som erfordrades för att förse Porsön med elektrisk
belysning, utgjorde 2 kw., hade drätselkammaren beslutit hemställa, att stadsfullmäktige ville
bevilja ett anslag av 7,000 kronor till anordnande av transformator och framdragning av
ledningar för gårdarne i Ytterviken enligt samma grunder som beträffande Mjölkudden under
förutsättning
dels att Porsö byamän själva bekosta ledningar från stadens rå till resp. gårdar i Porsön.
dels att Sikfors Kraftaktiebolag och Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag lämna medgivande för
staden att leverera ström till det inpå staden liggande Porsön.
Därjämte hade drätselkammaren föreslagit, att priset för belysning till Ytterviken och Porsön
måtte sättas till 35 öre per watt och år, motsvarande 7 kronor för 16 nlj lampa.
Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla, vad drätselkammaren
sålunda föreslagit, samt bestämma, att för anläggningen erforderliga medel skulle upplånas.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att med godkännande av
drätselkammarens förslag för ändamålet bevilja ett anslag av 7,500 kronor, till vilket belopp
kammaren rätteligen beräknat anläggningskostnaden, samt bestämde, att anslaget skulle
upplånas.
§ 39.
Från den av stadsfullmäktige år 1915 tillsatta kommitté med uppdrag att uppgöra av
kostnadsräkning åtföljt förslag till omändring av stadshuset i händelse av
spritutskänkningsrättigheternas upphörande hade nu inkommit dylikt förslag, och beslöto
stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden, att detsamma skulle överlämnas till
drätselkammaren.
§ 40.
Företogs till förnyad handläggning det från förra sammanträdet bordlagda ärende ang. anslag
till uppförande av en potatiskällare, och föredrogs därvid en från särskilt tillsatta kommiterade
inkommen utredning, varav framginge, att Luleå utskänkningsbolag förklarat sig villigt att
fr.o.m. den l instundande oktober upplåta en del källare för förvaring av potatis och att enligt
kommitténs mening frågan om uppförande av en lagerkällare för potatis sålunda för närvarande
kunde förfalla.
Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att avslå
drätselkammarens framställning om anslag till uppförande av en potatiskällare samt att i övrigt
remittera ärendet till kammaren för utredning om kostnaden för erforderliga ändringsarbeten i
utskänkningsbolagets källare.
§ 41.
Till drätselkammaren remitterades:
l:o) E. Asplunds begäran om befrielse från erläggande av resterande utskylder till staden;
2:o) Logerna Nordanborgs och Nordens Väls framställningar om hyresbidrag;
3:o) Luleå Musiksällskaps begäran om fri upplåtelse för 2:ne konserter av stadshusets
festivitetssal;
4:o) Tekniska skolans styrelses begäran om anslag för år 1919;
5:o) K. G. Lindströms begäran att få inköpa ett jordområde å Stads-hertzön;
6:0) N. E. Johanssons begäran att få köpa ett jordområde om 1,500 kvm. av stadens mark å
Mjölkudden;

7:o) Länets odlingsråds begäran om yttrande över en framställning om upplåtelse av Notvikens
mötesplats för potatisodling;
8:0) Bröderna Åströms ansökan att få köpa stadens del av vretan n:o 410—413 å Mjölkudden;
9:o) Fiskesektionens begäran om efterskänkande av hyran för de av sektionen disponerade
lokaler i saluhallen;
10:o) Herr W. Thurfjells motion om ett anslag å 450 kronor för anordnande av en musikvecka.
§ 42.
Till lönenämnden remitterades:
l:o) Polisöverkonstaplarnes framställning om ytterligare dyrtidstillägg;
2:o) Folkskolestyrelsens framställning ang. höjning av dyrtidstillägget till lärarekåren vid folkoch småskolorna;
3:o) Stadsbokhållaren G. Ohlsons begäran om lönetillägg å 1,000 kronor;
4:o) Maskinisten J. O. Blomqvists begäran om löneförhöjning.
§ 43.
Till folkskolestyrelsen remitterades en framställning från folkskolläraren A.Forsen om
åläggande för styrelsen att till honom utbetala oavkortat dyrtidstillägg.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat:
A. Ljungberg, Oskar Svensén, Oskar Widlund.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 29 juni
1918.
Närvarande: Herrar Schultz, Thurfjell och Groth.
Byggnadschefen och brandchefen.
§1.
Beslutade nämnden, som icke var fulltalig, att för beslut fordra, att alla tre ledamöterna hyste
samma mening.
§2.
En skrivelse från brandmännen Harry Johansson, Svante Englund, Sigurd Olofsson och Set
Backlund, i vilken de uttala sin protest mot anställande vid brandkåren av de förutvarande
brandmännen Sundström och Scherdin, beslutade nämnden att lägga till handlingarna.
§3.
Beslutade nämnden att på ansökan bevilja avsked åt brandmännen K.H.E.Johansson, Uno
Karlsson och S.K.Olofsson, räknat f.o.m. den 15 instundande juli.
§4.

Meddelade brandchefen att den fasta brandkåren blir fulltalig den 15 instundande juli samt att
av reservkåren, som består av 32 personer, 21 tagit avsked.
§5.
Beviljades brandchefen U.Ullman på ansökan semester f.o.m. den 8 juli t.o.m. den 8 augusti
detta år för att vistas under adress Kyttinge, Norra Lidingön.
§6.
Beslutade nämnden att hemställa, att hamndirektionen ville i frågor rörande avlönings- och
anställningsförhållanden beträffande i stadens tjänst sysselsatta arbetare samarbeta med
drätselkammaren på så sätt, att beslut i dessa frågor fattas vid gemensamma anordnade
sammanträden drätselkammaren och hamndirektionen emellan; och skulle protokollet
beträffande detta ärende genast justeras.
§7.
Sedan baningenjören vid Statens Järnvägar Ludvig Hjelm i skrivelse till stadsingenjören
anhållit att i och för utvidgning av stationsområdet vid Gammelstad, Statens Järnvägar måtte få
förvärva c:a 2578 kvm. av vreten n:o 140, därav c:a 1023 kvm väster om järnvägens område
och c:a 1555 kvm. öster därom, hade byggnadskontoret med överlämnande av framställningen
till drätselkammaren i avgivet yttrande anfört, att något hinder för upplåtelse icke torde
förefinnas, men att bägge områdena äro utarrenderade, det väster om järnvägen belägna till
grosshandlare N.O.Lundström, Luleå, till den 15/10 1919 och det öster om järnvägen liggande
området till C.O.Wikström, Gammelstad, till den 1/5 1919; och föreslog byggnadskontoret att
bifalla Statens Järnvägars framställning med villkor, att järnvägen själv uppgör med respektive
arrendatorer.
Sedan vidare antecknats, att distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar kommer att enligt
förenämnda skrivelse från baningenjören Hjelm göra framställning om inköp av ifrågavarande
staden tillhörig mark, beslutade nämnden att medgiva Statens Järnvägar att redan nu taga
marken i bruk på av byggnadskontoret föreslagna villkor.
§8.
Byggnadskontoret hade, sedan handlanden N.E.Hjertstedt i Gammelstad icke kan fullgöra sitt
åtagande till staden att leverera 4500 st. elektriska lampor, infordrat anbud från T.Sundblad,
A.E.G., Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget och Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag,
alla i Stockholm; och föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren ville antaga det av
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget avgivna anbudet, vilket bolag säkrast torde kunna
fullgöra leveransen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med antagande av Allmänna Svenska
Elektriska Aktiebolagets anbud inköpa följande metalltrådslampor:
50 st. Osram-Azo,
750 watt,
220 volt kl.
75 st.
”
500 ”
”
50 st.
”
300 ”
”
100 st
”
60 ”
”
150 st Kungslampor
10/125 volt kl. p.f.
200 st
”
16/125
”
100 st
”
25/125
”
100 st
”
32/125
”
50 st
”
30/125
”
300 st Osram
10/220
”
1000 st Tungramslamp. 16/220
”

400 st
”
200 st
”
100 st
”
100 st Osram
200 st
”
150 st
”
50 st
”

25/220
”
32/220
”
50/220
”
10/220 volt kl. m.
16/220
”
25/220
”
32/220
”

§9.
Föredrogs protokoll, fort vid öppnande av inkomna anbud å målningsarbete i Brandstationen,
varav framgick att följande personer erbjudit sig att utföra arbetet till nedan antecknade pris:
J.A.Nilsson
Kr. 750:A.Sjöberg
Kr. 839:J.A.Hermansson & J.O.Öhman
Kr. 975:Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga det av målaremästaren J.A.Nilsson
avgivna anbudet såsom varande det billigaste.
§10.
Aktiebolaget Motorsprit, hade i skrivelse till drätselkammaren den 11 nästlidne mars med
uppgift, att bolaget enligt avtal med Statens Industrikommission har i uppdrag att verkställa
distribution av motorsprit, anhållit att få hyra en lämplig plats nära järnvägsspår, där en cistärn
på 24000 liter kan uppställas och även erforderlig plats för tomfat finnes; varvid en areal av 300
kvm. vore önsklig.
Sedan byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande förslagit, att bolaget borde
erbjudas att förhyra västra hälften av tomten n:o 1 i kvarteret Gäddan, vilken tomtdel, som i
vidd innehåller 820 kvm, blivet något större än det av bolaget begärda, samt att arrendeavgiften
borde sättas till 200 kronor, beslutade nämnden att erbjuda bolaget att få förhyra av
byggnadskontoret föreslagna tomtområde för ett år i sänder med 3 månaders uppsägning å ömse
sidor mot ett pris av 200 kronor; och innebär detta beslut endast upplåtelse av tomtplats, men
icke något tillstånd för bolaget att förvara motorsprit på platsen eller dylikt.
§11.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den nästlidne mars bl.a. beslutat, att bemyndiga
drätselkammaren att för utestängande av Neder-Luleå sockens kreatur från stadens betesmark
låta uppföra stängsel om 150 meter å stranden av Gammelstadsfjärden gent emot Notvikens
järnvägsstation i gränsen mot Björsby ägoområde, hade byggnadskontoret i av
drätselkammaren infordrat yttrande anfört, att hela sträckan mot Björsby, som bör hållas stängd
mot kreaturs inträngande å stadens mark, är 600 meter, men att den stöter mot tvenne markägare
i Björsbyn, av vilka den ene redan uppfört stängsel i sin del av rågången med c:a 300 meter,
och den andre 150 meter, varför endast c:a 150 meter stängsel återstår att utföra; och föreslog
byggnadskontoret att drätselkammaren ville besluta att låta genom byggnadskontoret utföra
förenämnda stängsel om c:a 150 meter för ett pris av kr. 2:50 pr meter med virke, varvid
kostnaden bliver c:a 375 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla byggnadskontorets ovan framställda
förslag; och skulle protokollet i denna del omedelbart justeras.
§12.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Mjölkuddens befolkning hos
fullmäktige gjort framställning att, så fort sig göra låter, sopplatsen måtte flyttas från
Mjölkudden till annat staden tillhörigt, icke bebyggt område eller ock att en brännugn eventuelt

måtte anläggas, hade drätselkammaren, efter det byggnadskontoret inkommit med alt. förslag
till förläggning av sopplatsen m.m., beslutat, att, då det borde anses nödvändigt att samtidigt
med frågan om flyttning av sopplatsen, få frågan om renhållningens ordnande i sin helhet löst,
tillskriva direktionen för Stockholms stads renhållningsverk, ingenjören K.A.Tingsten, om han
ville åtaga sig att uppgöra ett förslag till renhållningens ordnande för Luleå stad och vad den
ungefärliga kostnaden skulle uppgå till för hans arbete.
Efter anteckning, att direktören Tingsten nu i skrivelse till drätselkammaren förklarat sig villig
att uppgöra begärda förslag till renhållningens ordnande, beslutad nämnden:
att hos stadsfullmäktige anhålla om beviljande av ett förslagsanslag av 1000 kronor för
ifrågavarande ändamål samt
att med anledning härav uppskjuta behandlingen av den av befolkningen i Mjölkudden gjorda
framställning.
§13.
Sedan drätselkammaren hos överexekutor anhållit om handräckning för borttagande av de
byggnader, som Wilh.Lindgren och Ernst Johansson utan tillstånd uppfört å Rammelholmen,
hade nu överexekutor delgivit drätselkammaren den av dessa till honom ingivna förklaring
jämte en förklaring bilagd skrivelse från fiskeriintendenten N.Rosén rörande rätten till fiske vid
Småskären.
I förenämnda förklaring framhålles, att Lindgren och Johansson under åren 1912-1914 å
offentlig auktion inropat fiskevatten vid Småskären mot bestämd årlig avgift samt att Lindgren
under flere år förvärvat rätt att bärga den slotter, som finnes å Småskärens öar. Under denna
tid, då Johansson tillika var mantalsskriven i Luleå stad hade de uppfört byggnaderna i fråga
för att kunna behörigen utnyttja de arrenderade förmånerna; och hade de på grund av
förenämnda orsaker ansett sig berättigade att uppföra och nyttja samma hus. Då emellertid
Luleå stad numera beslutat, att ej längre utarrendera dessa rättigheter, utan förbehållit desamma
åt Luleå stads invånare, förklarade de sig villiga att före nästa års inträde hava borttagit
byggnaderna från Småskären.
Sedan antecknats, att Ernst Johansson ensam varit arrendator av fiske vid Småskären under
treårsperioden 1912- 1914 och W.Lindgren innehaft slotterarrendet å ögruppen under åren
1914, 1915 och 1916 samt att Johansson icke varit mantalsskriven i Luleå efter år 1912, varav
framgår, att de av dem lämnade uppgifter icke äro fullt korrekta i det att bl.a. de fyra
byggnaderna icke torde ha uppförts under år 1912, då Johansson var mantalsskriven i Luleå
stad, beslutade nämnden emellertid att på anförda skäl medgiva, att de Wilh.Lindgren och Ernst
Johansson tillhöriga byggnader få kvarstå till innevarande års slut, då de skola vara bortförda
från Småskären.
I samband härmed beslutade nämnden, att sedan drätselkammaren utarrenderat slottern å
Småskärrens holmar, Rammelholmen och Finnskäret, förbjuda kreatursbete å dessa holmar
utom för arrendatorn.
Nämnden beslutade till sist att uppdraga till stadskamreraren att genom undersökning på ort
och ställe inkomma med förslag till ytterligare åtgärder i saken, därest sådana eventuelt skulle
visa sig vara behövliga.
§14.
Hanna Tjelldén hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att hon, som erhållit tillstånd att
inreda en lägenhet om 2 rum och kök å vinden till fastigheten n:o 5 i kvarteret Staren, måtte
erhålla stadens tillstånd att få i köket till nämnda lägenhet insätta ett fönster mot staden
tillhöriga tomt n:o 1 i samma kvarter.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på byggnadskontorets tillstyrkan lämna
bifall till sökandens framställning.

§15.
Sedan arbetaren N.P.Almqvist i skrivelse anhållit, att drätselkammaren ville lämna honom
tillstånd att få på av honom av staden arrenderad tomt invid Löfskatan å Svartön uppföra ett
boningshus om 1 rum och kök, beslutade nämnden att, då ett bifall härtill kan väntas få den
påföljden, att ett nytt förstadssamhälle utan plan uppväxer på platsen, avslå framställningen.
§16.
Sedan magistraten till drätselkammaren överlämnat en från Fastighetsregisterkommissionen till
magistraten ställd cirkulärskrivelse angående traktamentsersättning för förrättningsman för
registerkartan, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppskjuta behandlingen av
ärendet för att upptagas till ny behandling i samband med avtals träffande med den
förrättningsman, som kommer att av Konungens Befallningshavande förordnas.
§17.
Till byggnadskontoret remitterades för yttrande
1/ A.V.Högmans anhållan att få arrendera ett område å Svartön intill Skurholmsfjärden;
2/ J.F.Cederlunds begäran att arrendera strandremsan å Stadsön till bete;
3/ L.Marklunds m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda framställning om framdragande av elektrisk
belysning till deras fastigheter å Stadshertsön;
4/ C.J.Johanssons m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda begäran om framdragning av elektrisk
belysning till deras fastigheter i Notviken;
5/ Hamndirektionens hos stadsfullmäktige gjorda begäran om ett anslag av 20000 kronor för
utförande av elektrisk belysningsanläggning i hamnförvaltningsbyggnaden.
§19.
Helmer Johansson m.fl. fastighetsägare i Porsön hade i skrivelse till drätselkammaren
framhållit, att det å landsbygden visserligen behövdes många lampor för varje hushåll, men att
en stor del av dessa lampor icke äro i användning annat än vid vissa tillfällen, varför de ansågo
det af drätselkammaren föreslagna priset pr lampa för högt.
Sedan ett av dem framlagt förslag till överenskommelse upplästs, beslutade nämnden, att
uppdraga till byggnadskontoret att utföra belysningsanläggningen till Porsögårdarne, så snart
fastighetsägarne i Porsön tillförbinda sig att med godtagande av stadsfullmäktiges beslut i saken
inleda c:a 90 st lampor á 7 kronor eller att de, därest de föredraga att betala ström enligt mätare,
avgiva förbindelse att erlägga en minimiavgift pr år, motsvarande samma belopp, som
stadsfullmäktiges beslut innebär, eller 630 kronor, vartill dock vanlig mätareavgift tillkommer.
§19a
Sedan föreståndarinnan för elementarläroverket för flickor, Anna Svensson, i skrivelse till
drätselkammaren hemställt om utförande av vissa reparationer i flickskolebyggnaden, beslutade
nämnden, att remittera ärendet till byggnadskontoret för kostnadsberäkning och yttrande.
§20.
Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den
30 maj 1918 beträffande §§ 4, 18, 22-25, 28, 31-36 och 38; och beslutade nämnden därvid
beträffande § 18, beviljat anslag till uppförande av en vattenkastare i Mjölkudden, att uppdraga
till byggnadskontoret att införskaffa den i protokollet omförmälda förbindelsen, innan arbetet
med vattenkastaren utföres;

beträffande § 24, beslutad utarrendering till skohandlanden E.W.Isaksson av visst område å
Mjölkudden, att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta och inkomma med förslag till
arrendekontrakt;
beträffande § 25, beslutad försäljning till Statens Järnvägar av visst område vid Kallkällan, att
uppdraga till byggnadskontoret att uppgöra förslag till köpebrev;
beträffande § 31, beviljat tillstånd för armén att disponera visst område vid Hamnholmsnäset,
att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta förslag till kontrakt med armén;
beträffande §§ 23, 28, 32, 33, 34, 36 och 38, att de i dessa paragrafer av protokollet omförmälda
ärenden skulle delgivas byggnadskontoret;
beträffande § 35, beslutad ändring av saluhallens inredning, att detta ärende skulle delgivas
lifsmedelsstyrelsens fiskesektion, hamndirektionen och byggnadskontoret, samt att i övrigt
lägga protokollet till handlingarne.
§21.
Vid föredragning av från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den
30 maj 1918, § 17, angående återremiss till drätselkammaren av folkskolestyrelsens förslag till
tillbyggnad av skolhuset i Mjölkudden för skyndsam utredning om kostnaden för inredning av
en ny lärosal på övre botten mot söder, skulle antecknas, att drätselkammaren vid sitt
sammanträde den 17 juni § 5 redan behandlat och fattat beslut i ärendet ifråga samt att utdrag
av nämnda protokoll jämte av byggnadskontoret upprättat kostnadsförslag den 18 i samma
månad överlämnats till stadsfullmäktige.
§22.
Efter föredragning av från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den
30 maj 1918, § 27, angående ägoutbyte mellan drätselkammaren, å ena, och G.A.Westerlund,
å andra sidan, av delar av vreten n:o 148 å Stadsön, beslutade nämnden att uppdraga till
byggnadskontoret att dels upprätta förslag till ansökan till Konungen med anhållan om tillstånd
att få göra detta ägoutbyte dels upprätta förslag till preliminärt avtal med Westerlund om
förenämnda byte.
§23.
Olov Wallin hade i till stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit att, sedan årets riksdag beviljat
ett förslagsanslag av 3000000 kronor att användas till understöd för uppförande av bostadshus
med smålägenheter, fullmäktige ville, därest staden skulle erhålla någon del därav, tilldela
honom ett bidrag för det boningshus, som han har under uppförande å tomten n:4 i kvarteret
Hästen.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med erinran därom att, då enligt Kungl.
Kungörelsen den 11 juni 1918 ansökning om erhållande av statsbidrag skall ingivas senast den
20 juli 1918, Wallins gjorda anhållan om erhållande av ett bidrag av det statsanslag, som
stadsfullmäktige beslutat att göra underdånig ansökan om, är för sent inkommen för att kunna
prövas av fullmäktige, hos stadsfullmäktige avstyrka bifall till framställningen, då det
statsbidrag, varom fullmäktige redan beslutat göra ansökan icke kan användas till annat
ändamål än de redan beslutade bostadshusen, som uppföras i kvarteren Renen och Tigern.
§24.
Sedan läroverksadjunkten Teodor Nilsson med instämmande av en del andra hyresgäster i
stadens bostadshus å tomten n:o 1 i kvarteret Lejonet anhållit, att drätselkammaren på grund av
inträffade förhållanden ville vid fixerande av hyresbeloppet för lägenheterna bestämma ett
särskilt pris för tiden till den 1 oktober detta år och särskilt för tiden före den 1 april samma år,

beslutade nämnden, att hyresgästerna i bostadshuset ifråga i hyra skola erlägga för tiden från
inflyttningen intill den 1 april en fjärdedel av hyran och därefter full hyra.
§25.
Följande räkningar godkändes till betalning
Bergman & Beving, blyrör m.m.
Bergman & Beving, strömbrytare, väggkontakter m.m.
A.B. Luleå Kol- & Materialaffär, 179 hl. Ångkol

Kr. 2244:25
Kr. 1016:05
Kr. 1589:50

§26.
Sedan M.Sundbom i Notviken i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få förhyra de å
Notviksgrunnan befintliga 5 st. ladorna så länge arrendet å grunnan varar, antecknades vid
föredragning av ärendet, att Luleå stad är ägare av själva Notviksgrunnan och Kronan
utgrundningen utanför densamma.
Som drätselkammaren icke ansåg sig vilja uthyra enbart ladorna beslutade nämnden att erbjuda
Sundbom att räknat från 1 maj 1918 arrendera staden tillhöriga lägenheten Notviksgrunnan på
tjugu (20) år mot följande villkor
att arrendatorn är skyldig att underhålla de å lägenheten nu befintliga 5 st. lador samt att vid
arrendetidens slut avlämna den i gott skick utan ersättning;
att i arrrendeavgift årligen senast den 15 oktober skall erläggas 75 kronor till Luleå stads
drätselkontor;
att av drätselkammaren godkänd borgen skall ställas för avtalets behöriga fullgörande.
§27.
Sedan v.Konsul H.Burman på förfrågan meddelat att han accepterar det av stadsfullmäktige
gjorda erbjudande att av staden inköpa staden tillhöriga del av fastigheten n:o 495 jämte
därutanför liggande vattenområde, tillhopa 1050,9 kvm, beslutade nämnden att uppdraga till
byggnadskontoret att upprätta förslag till köpebrev.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 juni 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén och Hedman, fruarna Stenudd och
Jeppsson, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 31 maj 1918 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för juli månad föredrogos och godkändes.

§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 117 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under juni, slutande å kr.
314:85.
§5.
Diakonissanstalten hade i skrivelse till styrelsen hemställt, att styrelsen ville dels för
innevarande år bevilja ett dyrtidstillägg på 30 % å nu utgående årsavgiften till anstalten, 400
kronor, dels förbinda sig att f.o.m. år 1919 erlägga en årsavgift av 600 kronor.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande
att för innevarande år till diakonissanstalten erlägga en tilläggsavgift å 120 kronor.
Styrelsen beslutade vidare att i nästkommande års stat upptaga avgiften till anstalten till 600
kronor.
§6.
Följande förhöjningar i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades f.o.m. den 1 april 1918,
nämligen
åt fru Kristina Öqvist från 20 till 25 kronor per månad för envar av Inga och Rune Pettersson;
åt Karl Joh.Wikström från 20 tilll 25 kronor per månad för Ingrid Elisabet Jansson;
åt J.Jakobsson från 15 till 20 kronor per månad för David Wilhelm Malmsten;
åt Nils Hedman från 13 till 16 kronor per månad för Margit Eriksson;
åt J.A.Nilsson från 13 till 20 kronor per månad för Alrik Sigurd Lundström;
åt Emanuel Larsson från 10 till 15 kronor per månad för Bertil Danell samt
åt N.P.Olsson från 18 till 25 kronor per månad för Gerda Engfors.
§7.
Anmälda tillsyningsmannen, att Rosa Augusta Lindvall (Löfgren), vilken är utackorderad hos
E.A.Wikström, Reveln, fyllt 15 år den 10 april 1918, men att hon vore svagt begåvad samt liten
och klen till växten, varför utackorderingsarvodet för henne fortfarande borde utgå.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen, att arvodet skulle utgå till tillsvidare.
§8.
Beslutade styrelsen utackordera Naima Bergströms gossebarn Karl Levi, född den 16/4 1917,
för ett arvode av 25 kronor per månad.
§9.
Beslutade styrelsen att för billigaste möjliga pris utackordera Anna Englunds gossebarn Erik
Vilhelm, född den 2/8 1917.
§10.
Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Judit Egida Karlsson och
Gunnar Öqvist.
§11.
Beslutade styrelsen att hos skohandlare Lindberg inköpa ett parti barnskodon.
§12.
Anmälda vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen

den 4 juni; Anna Fredrika Jonsson;
samt att följande utgått, nämligen
den 1 juni: Maria K.Strandberg och 2 barn;
den 5 juni: Elin Maria Eriksson;
den 10 juni: Anna Fredrika Jonsson (död).
§13.
Från vaktmästaren hade ingått anmälan, att å kommunalhemmet till full försörjning intagne
arbetaren Karl August Pettersson vägrade utföra arbete, som ålades honom, varjämte hans
uppträdande i övrigt varit sådant, att det verkade i högsta grad menligt på ordningen inom
anstalten, och hemställde vaktmästaren med anledning härav, att styrelsen ville ålägga
Pettersson någon lämplig bestraffning för vad han sålunda låtit komma sig till last.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen döma Petterson förlustig middagsmålet från och
med den dag han av detta protokoll erhållit del och intilldess han låtit sig rätta i anmärkta
hänseenden.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§14.
Ett av överläraren P.E.Lindmark till styrelsen ingivet sammandrag över räkenskaperna för
barnbespisningen under åren 1915-1917 föredrogs och lades till handlingarne.
§15.
Beslöt styrelsen godkänna följande av leverantören till fattiggården, fru Anna Berggren,
fordrade mjölkpriser, nämligen
för oskummad mjölk
44 ½ öre per liter
för skummad mjölk
21 ½ öre per liter
för filmjölk
45 öre per liter
§16.
Föredrogs och godkändes utackorderingslistan för andra kvartalet 1918, slutande å kr. 3197:-.
§17.
Beslutade styrelsen godkänna Jukkasjärvi sockens fattigvårdsstyrelsens åtgärd att ansvara för
Edit Eleonora Elfrida Nordqvists vård å Gellivare lasarett ävensom att höja fosterbarnsarvodet
för hennes två barn till 25 kronor per barn och månad f.o.m. den 1 juli 1918.
§18.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Hilma Emerentia
Henriksson och förklaring i fattigvårdsmål rörande Anna Johanssons barn.
§19.
Beslutade styrelsen ikläda sig kostnaden för Göran Hellmans resa till Hessleby sanatorium, kr.
58:80.
§20.
Diakonissans rapport över juni månads utgifter föredrogs och lades till handlingarne.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

Justeras
H.T.Berlin
Axel Nilsson
Alf.Gullberg”

