Protokoll januari 1913
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.
Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson,
Ljungberg och Sandström.
§ 1.
Sedan Drätselkammaren i enlighet med föreskrift uti § 4 af gällande reglemente utan kallelse
sammanträdt för fullgörande af i samma paragraf af reglementet bestämda ärenden, valdes
med slutna sedlar bankdirektör A.Ljungberg till ordförande med 7 röster af 8 afgifna samt till
vice ordförande förste Landtmätaren H.K.Brändström med likaledes 7 af 8 afgifna röster.
§ 2.
Vid härefter företagen fördelning af drätselkammarens ledamöter och suppleanter å de båda
nämnderna beslutade kammaren att förutom herr Ljungberg ledamöterna Burman, Edström,
Fernlund och Sandström skulle tillhöra Ekonominämnden med herrar Bucht, A.Nilsson och
Nordin som suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning samt att Tekniska nämnden skulle
förutom herr Brändström utgöras af herrar Bennet, Danielsson, Gustafsson och Isakson med
herrar Skarstedt och J.A.Nilsson som resp. andre och tredje suppleant.
§ 3.
Som en jämnare arbetsfördelning visat sig önsklig, beslutade Kammaren att uppdraga till
Ordf. och vice ordf. att utarbeta och inkomma med förslag till ändring af uti § 1 mom. III af
reglemente lämnade föreskrifter rörande ärendenas hänförande till endera af nämnderna.
§ 4.
Bestämdes till ordinarie sammanträdesdagar under innevarande år
för Ekonominämnden: tredje måndagen i hvarje månad;
och
för Tekniska nämnden: första måndagen i hvarje månad.
§ 5.
Beslutade drätselkammaren att verkställa föreskrifven granskning af drätselkontorets
kassarapporter genom tvenne förtroendemän, hvilka skulle bland kammarens ledamöter och
suppleanter i tur och ordning uttagas efter en å drätselkontorets anslagstafla spikad turlista.
Som ofvan
å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 januari 1913.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Grafström, Rosengren och Hellstén.
§ 1.
Utsågs herr borgmästaren A.E.Fagerlin att leda dagens förhandlingar.
§ 2.
Till nämndens ordförande under år 1913 valdes stadsläkaren Sven Kjellman.
§ 3.
Till vice ordförande under år 1913 valdes borgmästaren A.E.Fagerlin.
§ 4.
Till nämnden hade magistraten för yttrande remitterat en från stadsläkaren S.Kjellman
inkommen ansökan om tjänstledighet för sjukdom under en månad från och med den 2
dennes.
Sedan magistratens ordförande tillkännagifvit, att magistraten på grund af för närvarande
inom staden rådande brist på läkare såge sig förhindrad göra förslag angående förordnande af
vikarie, beslöt nämnden, som icke hade något emot ansökningen att erinra, afgifva det
yttrandet, att ej heller nämnden kunde afgifva förslag till dylikt förordnande.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl.
Justeradt:
Sven Kjellman”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7
januari 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Skarstedt äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen.
§ 1.
Valdes linjedirektör T.Bennet till nämndens vice ordförande under innevarande år.
§ 2.
Föredrogs och justerades protokollet af den 3 december 1912.
§ 3.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 18 november 1912 beträffande §§ 6, 8, 9, 12, 1418, 20, 22 och 23; och beslutade Nämnden,
angående beslutad utarrendering till I.A.Flodström af del af vretan n:r 724 å Mjölkudden: att
uppdraga till Stadsingenjören att uppgöra kartskiss öfver området samt till Ordföranden och
Stadskamreraren att upprätta kontrakt rörande detsamma,
angående Stadsfullmäktiges anmodan till drätselkammaren att infordra anbud å försäljning af
stadens tomter i kvarteren Ripan och Ankan: att lämna ärendet hvilande i afvaktan på Kungl.
Maj:ts fastställelse å ändrad stadsplan beträffande bl.a. ifrågavarande tomter,
angående Stadsfullmäktiges beslut med anledning af J.E.Roséns hembjudan till staden att
köpa för Lots- och Hermelinsgatorna behöfliga delar af vretan n:r 201: att underätta Rosén om
Stadsfullmäktiges beslut,
angående beviljadt tillstånd för J.Edv.Johansson att uppföra magasinsbyggnad å vret. N:r 134135 i Bergviken: att uppdraga till Stadsingenjören att inrita byggnaden å stadens karta.
Angående beslutat inköp från Aktiebolaget Luleå Kol och Materialaffär af del af tomt n:r 5 i
kvarteret Pelikan:
att uppdraga till ordföranden och stadskamreraren att upprätta aftal med bolaget
angående beslutadt inköp af C.J.Larsson tillhörig del af vretan n:r 665 å Mjölkudden: att
uppdraga till ordföranden och stadskamreraren att underrätta Larsson och eventuellt upprätta
köpeaftal rörande vretdelen,
angående Stadsfullmäktiges återremiss af C.L.Thurfjells framställning att få köpa del af
vretan n:r 715 å Mjölkudden: att uppdraga till Stadskamreraren att träda i underhandling med
Thurfjell om villkor för en upplåtelse af området ifråga samt
angående beslutadt ägoutbyte med fastighetsaktiebolaget Lejonet rörande diverse mindre
tomtdelar: att uppdrag till Ordföranden och Stadskamreraren att upprätta bytesaftal med
bolaget.
§ 4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat E.Petterssons framställning att få af
staden tillhöriga vretan n:r 195 å Hertsön köpa ett område af c:a 3000 kvm för bebyggande
med uppdrag för kammaren att, då det synes olämpligt att under äganderätt upplåta ett så stort
område som det föreslagna, uppgöra förslag till försäljning af ett mindre område, dock om
minst 900 kvm:s areal, samt till upplåtelse på arrenden på lämplig tid af det återstående
området.
Sedan Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med nytt förslag i saken,
hvarvid förenämnda af Stadsfullmäktige anbefallda synpunkter beaktats, beslutade tekniska
nämnden att öfversända Stadsingenjörens förslag jämte en från sökanden i ärendet under hand

till drätselkammaren inkommen skrifvelse till Stadsfullmäktige med vidhållande af sin förut
hos Stadsfullmäktige enligt beslut den 11 september 1912 i ärendet gjorda hemställan.
§ 5.
I en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade Nils E.Larsson anhållit om tillstånd att få å
vretan n:r 244-247 å Mjölkudden uppföra en uthusbyggnad enligt skrifvelse bifogad ritning
och tomtkarta.
På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören beslutade nämnden vid föredragning
af ärendet att hos Stadsfullmäktige hemställan om bifall till sökandens framställning.
§ 6.
Till drätselkammaren hade af Stadsingenjören ingifvits följande yttrande öfver Porjus
Kraftverksbyggnads framställning om annulering af kontrakt angående förhyrning af stadens
ångvält:
’Enligt uppdrag…’ N:r 6 Bil/.
Efter föredragning af detta ärende beslutade nämnden att i enlighet med hvad Stadsingenjören
föreslagit annullera kontraktet, mot villkor att Porjus Kraftverksaktiebolag betalar staden 662
kronor 70 öre, af hvilken summa stadens ångvältsmaskinist skulle erhålla 112 kronor 50 öre.
§ 7.
Sedan Stadsingenjören aflämnat infordrad karta öfver de utarrenderade jordlotterna vid s.k.
Löfskatan, beslutade nämnden att godkänna följande af Stadskamreraren ingifna förslag till
arrendeafgifter för ifrågavarande lotter
’Förslag till…’ N:r 7 Bil 2.
Nämnden beslutade vidare på hemställan af Stadskamreraren att nedsätta N.P.Almqvists
arrendeafgift för åren 1911 och 1912 til 5 kr. pr. år samt
att efterskänka P.J.Perssons arrendeafgift för åren 1910 och 1911, sammanlagdt 10 kronor.
§ 8.
Hos Drätselkammaren hade O.E.Segergren anhållit få köpa c:a 400 kvm af vretorna N:ris
182-195 i kvarteret Stören för reglering af sökandens därintill belägna tomt.
Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande med hemställan om afslag å sökandens
framställning om köp tillstyrkt, att ett å yttrandet bilagd karta utmärkt område, i vidd
innehållande 504 kvm, måtte till Segergren upplåtas på arrende, beslutade Nämnden vid
föredragning af ärendet att öfversända sökandens framställning till Stadsfullmäktige med
hemställan, att, då ifrågavarande vretdelar fölle inom område, som enligt stadsplanen är från
bebyggande undantaget, hvarför någon försäljning i detta fall icke borde ifrågakomma, ett
område af 504 kvm måtte i enlighet med Stadsingenjörens förslag till Segergren upplåtas på
arrende under 15 år och mot en arrendeafgift af 10 kr pr år, med förbehåll dock, att
arrendatorn, därest staden af någon anledning skulle komma i behof af området, skall vara
skyldig att afträda arrendet ett år efter från stadens sida gjord uppsägning.
§ 9.
Beslutade Nämnden att på af Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse anförda skäl afslå en
från N.J.Sandgren, Harads, inkommen framställning att få köpa den vid Edefors befintliga
smedjan.
§ 10.
Från Enkefru Emma Wennberg inkommen framställning om upplåtande af plats för ett
flyttbart stånd remitterades till Stadsfiskalen med anhållan om yttrande.

§ 11.
Från Stadskamreraren inkommen skrifvelse rörande utbyte af nuvarnade elektriska belysning
med koltrådslampor i stadens lokaler i Stadshuset mot sådan med metalltrådslampor
öfverlämnades till föreståndaren för elektricitetsverket med anmodan inkomma med utredning
och förslag i ärendet.
§ 12.
Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse påpekat att källarmästare C.J.Dahné disponerar
tvenne rum, som icke ingå i det f.o.m. den 1 januari 1913 gällande hyreskontraktet rörande
hotelllokalerna i stadshuset.
Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden att erbjuda hr. Dahné att få hyra det en
trappa upp belägna rummet för en hyra af 200 kr pr år, hvarvid hyreskontrakt borde upprättas
att gälla för endast ett år i sänder; och skulle ärendet i öfrigt hvila till ett kommande
sammanträde.
§ 13.
I samband med behandlingar af i föregående paragraf af detta protokoll antecknadt ärende
beslutade Nämnden att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att utreda möjligheten af att
bereda lokaler för Frimurarlogen i stadshusets vindsvåning antingen genom omändring af den
f.n. till bankvaktmästarebostad uthyrda lägenheten med intilliggande vind eller gneom
inredning af mittelpartiet mot Storgatan eller på annat lämpligt sätt.
§ 14.
Beslutade nämnden att af föreståndaren för elektricitetsverket afgifvet förslag till ordnande af
den elektriska installationsverksamheten i staden skulle cirkulera bland nämndens ledamöter
för kännedom.
§ 15.
På hemställan af Brandchefen beslutade nämnden att för brandkårens behof af
landtbruksingenjör E.Berggren, Gammelstad, inköpa en 3 ½ års gammal vallack för en
summa af 900 kronor; och skulle hästen genom Brandchefens försorg försäkras i länets
kreatursförsäkringsbolag för samma belopp.
§ 16.
Beslutade Nämnden att beräknadt f.o.m. den 1 januari 1913 i 3:dje lönegrad uppflytta
maskinisten vid stadshuset A.Westerlund och andra ångmaskinisten vid elektricitetsverket
C.F.Westbom, hvilka båda innehade för sådan uppflyttning erforderliga tjänsteår och hvilkas
oförvitliga tjänstgöring vitsordades af Stadsbyggmästaren resp. föreståndaren för
elektricitetsverket.
§ 17.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 12 december 1912 bifallit drätselkammarens
hemställan om bemyndigande för kammaren att få med ordinarie innehafvare tillsätta
mätarejusterarebefattningen vid elektricitetsverket, hvilken finnes upptagen under grupp III i
fastställd lönestat, med ordinarie innehafvare f.o.m. den 1 januari 1913.
Efter föredragning af en från föreståndaren vid elektricitetsverket inkommen skrifvelse med
hemställan, att extra mätarejusteraren vid verket B.Gustafsson, hvilkens kompetens och
synnerligen lämplighet af föreståndaren vitsordades, måtte till ifrågavarande tjänst antagas,
beslutade Nämnden att på af föreståndaren anförda skäl utse extra mätarejustaren

B.Gustafsson till ordinarie mätarejusterare vid elektricitetsverket f.o.m. den 1 januari 1913
med de löneförmåner och villkor, som enligt Stadsfullmäktiges bestämmelser äro med
befattningen i fråga förenade.
§ 18.
Sedan Magistraten under hand gjort framställning om anskaffande af ett bord att användas vid
sammanträden med taxeringsnämnden m.fl. i Rådhusrättens sessionssal beslutade nämnden,
att anbud skulle infordras från AB. R.Naesvall, B.A.Hellsten och N.P.Boman.
§ 19.
Godkändes af flottningschefen Axel Österberg inlämnad, af verifikationer åtföljd kontokurant,
upptagande å ena sidan utgifter för ombyggnad af isboden och reparationer af brunnshuset å
Kronholmen samt lagning af taket å Krongården vid Edefors laxfiske med kr. 281:40, och å
andra sidan inkomster för försålda 2 st. båtar och 1 st. bod med 120:- kronor.
§ 20.
Föredrogs och godkändes V.F.Lundmarks räkning å Kr. å div. förbrukningsartiklar.
§ 21.
Beslutade Nämnden att i likhet med föregående år infordra uppgift å de á pris, till hvilka
stadens affärsmän äro villiga att lämna olika förbrukningsartiklar, hvilka pläga uppköpas
styckevis inom staden af de under drätselkammaren sorterande tjänstemännen.
§ 22.
Beslutade nämnden att för förestående upphandling infordra uppgift å behofvet af kol & koks
för bränsleåret 1913-1914 för stadens olika institutioner, hvarjämte förfrågan skulle göras hos
Luleå lasarett och Högre allm. läroverket om de önskade, att anbud skulle infordras äfven
beträffande deras behof af kol och koks för nämnda bränsleår.
§ 23.
På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att Norrbottens läns landsting skall
debiteras en hyra af 200 kronor för användning af Stadsfullmäktiges lokaler under 1912 års
landstingssammanträde, och skulle denna hyra tillika utgöra ersättning för lokalernas
uppvärmning och belysning.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeradt
den 3/2 1913.
H.K.Brändström”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1913.
Närvarande: Herrar Flemström, Hellström, Nordström, Ljungberg, Westerberg, Wallin,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Andersson, Fröken
Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm,
Edström, Leijonflycht, Fernlund och Nilsson, hvaremot såsom frånvarande antecknades
Herrar Wahlgren, Thurfjell, Segerstedt och Sandberg, af hvilka Herr Segerstedt ej med
kallelse anträffats och de öfriga anmält sig förhindrade att bevisa sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Hellström och Carlgren att jämte Herr ordföranden fredagen den 10
innevarande januari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Magistraten med anmälan, att vid
röstsammanräkning verkställd den 14 december förlidet år, Kassören Axel Nilsson utsetts till
efterträdare åt från Stadsfullmäktige afgångne Tillsyningsmannen Erik Hartzell.
§ 3.
Med samtliga 26 afgifna röster valdes Herr Segerstedt till Stadsfullmäktiges ordförande för
innevarande år.
§ 4.
Utsågs Herr Ljungberg med 24 röster af 25 afgifna till Stadsfullmäktiges vice ordförande för
innevarande år.
§ 5.
Vid företaget val af ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsnämnd för år 1913 och sedan
bestämdt blifvit, att af Drätselkammarens ledamöter endast en skulle vara medlem af
nämnden, utsågo Stadsfullmäktige till ledamot från Drätselkammaren Herr Brändström med
21 röster, samt till öfriga ledamöter Herr Falk med 19 röster, Herrar Carlgren, Thurfjell,
Wallin och Westerberg med hvardera 17 röster och Herr Nordström med 16 röster.
§ 6.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Joh. Hellstens m. fl:s begäran om framdragande af vattenledning till deras fastigheter i
kvarteren Elgen och Renen.
2:o) Amanda Forséns begäran om afkortning af en del af hennes kommunalutskylder för år
1911.
§ 7.
Till Hamndirektionen remitterades Herr Falks motion rörande igångsättande med snarastte af
beslutad ombyggnad af östra långkajen.
§ 8.
Till Hälsovårdsnämnden remitterades Anna Johanssons framställning rörande fastställande af
en bestämd matordning vid epidemisjukhuset m.m.
Som ofvan.
A.Ljungberg.
A.Holm.
Justeradt:
A.Ljungberg,
Paul Hellström, Albert Carlgren.”

”Protokoll vid undervisnings- och uppfostringsnämndens sammanträde den 7 jan. 1913.
S.D. Närvarande: Hrr Ordföranden, direktör C.Gustafsson, överläraren P.E.Lindmark samt
underteckn. Åhrström.
§ 1.
Folkskollärarinnan fru Gurly Högström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt
nämnden tilldela henne:
i undervisningsskicklighet samt i förmåga att upprätthålla ordnings och i övrigt leda
ungdomens uppfostran vitsorden Berömlig;
i nit: Med utmärkt beröm godkänd;
i vandel: Hedrande.
§ 2.
Småskollärarinnan Hulda Lindgren hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöts tilldela
henne i förstnämnda trenne avseenden betyget Berömlig och i vandel Hedrande.
§ 3.
Småskoll. Berta Karlsson, som under senare delan av höstterminen vikarierat för småskoll.
Ellen Lindberg, hade ock anhållit om tjänstgör.-bet., och beslöts tilldela henne i undervisn.skickl. Med ber. Godk.;
i förm. att uppr. ordn. o i övr. leda ungdomens uppfostran: Med utm. ber. godk.;
i nit: Berömligt;
i vandel: Hedrande.
§ 4.
Enär överlär. Lindmark hade sig bekant, att Ekroth fortfarande vore sjuk och att i följd därav
ansökan om tjänstledighet för honom måhända redan under dagens lopp vore att förvänta,
beslöts, därest sådan ansökan med bifogadt sjukbetyg inginge, uppdraga åt överläraren att för
stids vinnande ofördröjligen annonsera efter vikarie för Ekroth.
§ 5.
Som stadsfullm. Beslutat inrättande av tvenne ordinarie folkskollärarinnetjänster fr.o. med
den 1 inst. juli, beslöts föreslå styrelsen att redan i jan. annonsera bemälda tjänster till ansökan
lediga.
§ 6.
Med anledn. av utav överläraren lämnad förmälan om, att frök. Ellen Vingård inlämnat en
ansökan om återbekommande av de bidrag till hennes vikaries avlöning, som sistl.
Vårterminen under hennes tjänstledighet fråndrogs hennes avlöning, föreslår nämnden att som
svar å hennes ansökan må hänvisas till § 4 i folkskolestyrelsens protok. d. 23.4.12 och att
hennes ansökan i övrigt må lämnas utan avseende.
Som ovan.
Johan Hanson
O.Åhrström.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 8 januari 1913.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Ullman, Forssgren, Olsson, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§ 1.
Till nämndens ordförande under innevarande år valdes herr borgmästaren A.E.Fagerlin med 4
röster af 5 afgifna.
§ 2.
Föredrogs och justerades protokollet för den 6 november 1912.
§ 3.
Hos byggnadsnämnden hade däckskalren J.Landström anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en mindre gårdsbyggnad å tomten n:r 2 i kvarteret
Ejdern.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla den gjorda ansökningen med villkor, att
sökanden vid arbetets utförande ställde sig till noggrann efterrättelse föreskrifterna i gällande
byggnadsordning.
§ 4.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 12 december 1912, § 25, angående
baningenjören E.G.R.Schultz’ val till ledamot af byggnadsnämnden för åren 1913 och 1914 i
stället för ingenjöre O.Svensén, som afsagt sig uppdraget.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justerat d. 5/2 13
På Nämndens vägnar
Axel E.Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse å Stadsfullmäktige lokal
den 10 jan. 1913.
Närvarande: V.ordföranden hr O.Åhrström, hrr Norrby, Gustavsson, Gullberg, Nyberg,
Lindkvist, Bjuggren, Hagberg och Landström samt undertecknad sekreterare.
§ 1.
Till justeringsmän valdes hrr Gullberg och Lindkvist.
§ 2.
Till ordförande för år 1913 återvalda pastor J.Hanson med fyra röster, Hr Åhrström erhöll två
röster, varjämte en blank sedel avlämnades.
§ 3.
Till vice ordförande återvaldes folkskolläraren O.Åhrström med sju röster. Rektor G.Norrby
erhöll en röst.
§ 4.
Antalet ledamöter i undervisningsnämnden bestämdes till fyra och antalet suppleanter till två.
§ 5.
Till ledamöter i undervisningsnämnden valdes hrr Norrby, Hanson och Gustavsson samt
fröken Mörtsell och till suppleanter i samma nämnd hrr Bjuggren och Gullberg.
§ 6.
Antalet ledamöter i ekonominämnden bestämdes till fem och antalet suppleanter till två.
§ 7.
Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr Nyberg, Gullberg och Lindkvist med
acklamation samt efter omröstning hrr Åhrström med sju röster och hr Gustavsson med sex
röster. Pastor J.Hanson erhöll tre röster. Till suppleanter i denna nämnd valdes hrr Wester och
Hagberg.
§ 8.
Folkskolestyrelsen beslöt att även för år 1913 uppdraga åt stadens drätselkontor att handhava
den ekonomiska förvaltningen för Luleå folkskoleväsen.
§ 9.
Antalet ledamöter i barnavårdsnämnden bestämdes till fyra.
§ 10.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden utsågos hrr Gustavsson, Åhrström och Gullberg samt
fröken Mörtsell, varjämte pastor Hanson är självskriven ledamot.
§ 11.
Överläraren framlade följande förslag till fördelning av befattningarna som tillsyningsmän i
de olika klasserna:
J.Hansson: O.Åhrström, A.Rydorff, Hilma Nyman, Karlsvik.
O.Åhrström: Hanna Sahlström, Lydia Sundström, Sigrid Dahl, Mjölkudden.
G.Norrby: O.E.Wester, Hildur Mörtsell, Ellen Wingård.

C.Gustavsson: A.Forsén, D.Ekroth, Elin [?-]berg, Hildegard Gunnarsson.
A.Gullberg: G.Bohlin, Dagmar Eurén, Amanda Forsén, Tora Eriksson, Gertrud Ridderstråle.
G.Nyberg: M.Hammarström, Hulda Jakobsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg.
Hildur Mörtsell: Ellen Sundberg, Henny Söderström, Nanna Höglander, Selma Berglund.
M.Lindkvist: J.Gunnarsson, Gurly Högström, Beda Carleson, Maria Högström.
W.Oskarsson: G.Landström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Notviken.
Folkskolestyrelsen godkände detta förslag.
§ 12.
Folkskolestyrelsen beslöt omedelbart annonsera de två av stadsfullmäktige beslutade ordinarie
folkskollärarinnetjänsterna lediga till ansökning. I annonsen skulle angivas, att den ena
tjänsten tills vidare kommer att förläggas till Mjölkudden.
§ 13.
Småskollärarinnan Ellen Wingård hade till folkskolestyrelsen avlåtit en skrivelse med begäran
att hon måtte utfå det avdrag, som under förra halvåret 1912 gjordes å hennes avlöning. Med
hänvisning till folkskolestyrelsens beslut den 23 april 1912 (§ 4) beslöt styrelsen lämna fröken
Wingårds begäran utan avseende.
§ 14.
Ett av biblioteksnämnden upprättat förslag till prenumeration av tidningar och tidskrifter för
skolbiblioteket godkändes.
§ 15.
Till ekonominämnden remitterades följande ärenden:
1)Ersättning till Neder Luleå skoldistrikt för gossen Arvid Torsten Johanssons skolgång i
Svartöstadens skola.
2) Anskaffande för Mjölkuddens skola av en antracitkamin och 36 st klädhängare,
uppsättande av skydd för glasen i ytterdörrarna därstädes samt fördelning av de s.k.
blixtlamporna i Västra skolan på Mjölkuddens, Notvikens och ev. Karlsviks skola.
3) Inköp av en orgen och en symaskin.
4) Stadsbyggmästasren J.Wikbergs skrivelse om ordnande av vissa felaktigheter med
avseende å målningsarbetena å Västra skolan.
Röradne de under punkterna 2 och 3 upptagna ärendena äger ekonominämnden att även fatta
beslut.
§ 16.
Folkskollärare D.Ekroths skrivelse med begäran om inköp av diverse slöjdverktyg
remitterades till slöjdläraren för yttrandes avgivande, varefter undervisningsnämnden äger att
utreda frågan.
§ 17.
Landshövdingeämbetets resolution i målet mot arb. J.G.Holm för visad tredska med avseende
å ett barns skolgång upplästes, och framgick av denna, att folkskolestyrelsens begäran om
handräckning för barnets skiljande från hemmet bifallits.
Med anledning därav beslöt folkskolestyrelsen att, i fall flickan Hulda Maria Holm ej vid
vårterminens början infinner sig i skolan, genast låta skilja flickan från hemmet och tills
vidare föra henne till stadens fattiggård. Dock skulle i så fall omedelbart annonseras efter
plats i enskilt hem.

§ 18.
Från regementsförvaltningen i Boden hade ankommit en skrivelse med förfrågan, om den
nuvarande skollokalen i Notviken även för innevarande år behövdes för skolans räkning, och
anmäldes samtidigt, att ordföranden redan besvarat denna fråga jakande. Folkskolestyrelsen
godkände denna åtgärd.
§ 19.
Folkskolläraren David Ekroth hade anhållit om tjänstledighet för sjukdom under vårterminen
1913. Folkskolestyrelsen beviljade hr Ekroth tjänstledighet under två månader under
förutsättning, att nytt lagenligt sjukbetyg anskaffades.
§ 20.
Ordföranden och överläraren erhöllo i uppdrag att anställa vikarie för hr Ekroth (Folksk.
Alfr.Svanqvist utsedd.)
§ 21.
Rektor G.Norrby och folkskolläraren O.Åhrström erhöllo i uppdrag att efter inhämtat yttrande
från överläraren å folkskolestyrelsens vägnar till K.M:T avgiva underdånigt utlåtande över till
folkskolestyrelsen remitterat betänkande angående undervisningsstatistikens ordnande.
§ 22.
Till undervisningsnämnden remitterades tvänne skrivelser med begäran om tillstånd för barn i
skolan att deltaga i nattvardsundervisningen. Nämnden har att i ärendet fatta beslut.
§ 23.
Från ekonominämnden anmäldes, att densamma vid sammanträde den 17 dec. 1912 till
entreprenär för installation av el.ljus i Va skolan antagit J.M.Nilssons el.byrå i Boden för en
summa av 1494:- kr., för uppsättande av dörrar i övre flygelkorridorerna i östra skolan
snickaren A.Malmström för en summa av 140 kr samt för målning av bänkar målarna
J.Öhman och Axel Westerlund för ett pris av 2:50 kr för varje bänk, dock under villkor, att
lokal för arbetet tillhandahålles i skolan. Samtidigt anmäldes av överläraren, att han i enlighet
med av ekonominämnden givet uppdrag, verkställt inköp av möbler för expeditionen och
lärarerummen, och att han överenskommit med målaren Westerlund och Öhman, att de för en
kostnad av 36 kr verkställer tvättning av lärarrummen vid förstugor i Östra Folkskolan.
§ 24.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma satt följande tjänstgöringsbetyg:
Fru Gurly Högström:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmågan att i skolan upprätthålla ordning samt
att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Med utmärkt beröm godkänt;
Vandel
Hedrande.
Fröken Hulda Lindgren:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc.
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
Vik. Småskollärarinnan Berta Karleson:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänt;

Förmåga etc.
Nit
Vandel

Med utmärkt beröm godkänt;
Berömligt;
Hedrande.

Dag och plats som ovan
Oskar Åhrström
P.Edv.Lindmark.
Justerat:
Alf.Gullberg
Melcher Lindqvist”

”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 10 jan. 1913.
Närvarande: hrr Åhström, Gustavsson och Gullberg samt undertecknad sekreterare.
§ 1.
Till ordförande valdes pastor J.Hanson.
§ 2.
Ordföranden erhöll i uppdrag att till ett följande sammanträde kalla gossarne Axel Mauritz
Westerlund och Karl Oskar Johansson jämte deras föräldrar och deras senaste lärare.
Dag som ovan
Oskar Åhrström.
P.Edv.Lindmark.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 januari 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Nilsson äfvensom
Hamnmästaren.
§ 1.
Valdes till ordförande under innevarande år disponenten G.Burström och till vice ordförande
v. konsul H.Burman.
§ 2.
Föredrogs och justerades protokollet af den 10 december 1912.
§ 3.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 decemb er 1912 angående beslutad ombyggnad
af östra långkajen vid norra hamnen för en kostnad af 32000 kronor; och beslutade
Hamndirektionen att uppdraga verkställigheten af detta beslut åt Hamnmästaren med
anmodan tillika att redan nu sätta arbetet i gång i den omfattning årstiden och
omständigheterna i öfrigt medgåfve, på det arbetsförtjänst i möjligaste mån måtte beredas
stadens arbetslösa arbetare.
§ 4.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 12 september 1912 erbjudit Bankaktiebolaget
Norra Sverige nedläggande af donationsjordsprocessen rörande bättre rätt till den s.k.
Bryggeritomten eller fastigheten Nr 20 i Luleå stad, hade banken uti en till Fullmäktige
ingifven skrifvelse, hvilken remitterats till Hamndirektionen, förklarat sig villig att ingå
förlikning på föreslagna villkor, under förutsättning dels att staden åtoge sig nödtorftigt
underhåll af kajbyggnaden utanför tomten, dels att banken på visst sätt erhöll företrädesrätt till
förnyad upplåtelse af tomten vid nu föreslagen tomträttstids utgång.
Efter föredragning af detta ärende, beslutade Hamndirektionen, som ansåg sig böra fatta
Stadsfullmäktiges beslut om remiss till Hamndirektionen såsom endast afseende yttrande i
frågan, huruvida staden borde åtaga sig underhåll af kajbyggnaden under tomträttstiden, att
återställa remisshandlingarne till Stadsfullmäktige med det uttalande, att då hamnen icke
kunde påräkna några som helst inkomster vara sig i form af hamnafgifter för de varor, som
lastades öfver kajen i fråga, eller annorledes, Hamndirektionen ansåg att hamnmedel icke
kunde användas till kajbyggnadens underhåll.
§ 5.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 december 1912 angående bifall till
Hamndirektionens gjorda hemställan om inrättande af en befattning å ordinarie stat å
hamnkontoret, benämnd hamnbokhållare.
Sedan antecknats att befattningshafvaren skulle åtnjuta samma aflöningsförmåner, som äro
stadgade beträffande andra stadsbokhållaren äfvensom att han skulle skyldigkännas, att vid
förefallande behof och i den utsträckning, att vid förefallande behof och i den utsträckning,
som göromålen å hamnkontoret det medgåfve, utföra det arbete för drätselkontorets räkning,
som kunde blifva honom anförtrodt, beslutade Hamndirektionen på hemställan af
Hamnmästaren att antaga extra biträdet å hamnkontoret B.Fridström till hamnbokhållare,
räknadt f.o.m. den 1 januari 1913.
§ 6.
Till hamnmästaren remitterades för yttrande

1o) Drätselkammarens framställning att hamnen ville öfvertaga stadens kallbadhus med
inventarier
2o) Lovisa Risberg begäran att få hafva henne tillhörig kiosk kvarstående vid norra hamnen
m.m.
§ 7.
Stationsinspektor A.G.Johansson hade uti ingifven skrifvelse anhållit att till honom utgående
arfvode för uppburna hamnspårsafgifter måtte för år 1912 på grund af den ökade trafiken utgå
med 15% af influtna medle i stället för nu utgående 10% å dessa.
Som emellertid arfvodet utginge i viss procent af inkasserade afgifter och således inträffad
ökning i trafiken följts af motsvarande ökning i arfvodet beslutade Hamndirektionen vid
föredragning af ärendet att afslå den gjorda framställningen.
§ 8.
Sedan Hamnmästaren öfverlämnat vid årsskiftet upprättad förteckning öfver hamnens
inventarier, beslutade Hamndirektionen lämna Hamnmästaren i uppdrag att föranstalta därom,
att de inventarier, som i förteckningen angifvits som bristfälliga, blifva iordningsställda eller,
då så anses nödigt, ersatt med nya sådana.
§ 9.
Sedan Hamnmästaren genom annons i ortstidningarne infordradt anbud å leverans af 210 st
furupålar föredrogs nu vid öppnandet af anbuden fördt protokoll af den 8 januari 1913.
Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen att antaga af O.L.Bergström,
Skogså, afgifvet anbud att leverera pålarne till ett pris af 83 öre pr löpmeter, såsom varande
det lägsta af de afgifna, under förutsättning dock att fullgod borgen ställes för leveransens
behöriga fullgörande.
Hamndirektionen beslutade vidare, att därest aftal icke skulle kunna träffas med Bergström,
som förebehållit sig besked om anbudets antagande senast före nästlidne december månads
utgång, skulle kontrakt i stället uppgöras med Anders Eriksson m.fl. i Skogså, hvilka erbjudit
sig leverera pålarne till ett pris af Kr 11:90 pr st; och uppdrogs verkställigheten af dessa beslut
till Hamnmästaren.
§ 10.
Stockholms Rederiaktibolag Svea hade genom Larson & Lind hos Hamndirektionen anhållit
om 25% rabatt å under 1912 erlagda hamnafgifter för ångarne Sigvard och Brage, enär de
underhållit regulier förbindelse den förre på traden Göteborg – Luleå och den senare å traden
Lübeck – Köpenhamn – Luleå.
Efter föredragning af en af Hamnmästaren i ärendet förebragt utredning beslutade emellertid
Hamndirektionen att, då firman icke iakttagit i gällande taxa lämnad föreskrift om
hamnförvaltningens delgifning på förhand af kungjord turlista, afslå den gjorda
framställningen.
§ 11.
L.Possehl & Co hade genom konsul W.Thilo i Narvik gjord framställning anhållit om
återbetalning med 25% af de hamnafgifter, som erlagts för de af firmans fartyg, hvilka besökt
Luleå hamn under år 1912.
Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen, som sakande anledning att frångå
redan intagen ståndpunkt i saken, att med hänvisning till hvad förut från direktionens sida
anförts vid liknande framställningar, afslå den gjorda framställningen.

§ 12.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärdt yttrande öfver Drätselkamamrens framställning
om beredande af plats för från elektricitetsverket uppsagd personal, beslutade
Hamndirektionen meddela drätselkammaren att någon sysselsättning f.n. icke kan beredas
ifrågavarande personal vid hamnen eller dess arbeten.
Hamndirektionen beslutade vidare på Hamnmästarens hemställan att lämna poliskonstapel
A.Nordströms framställning om anställning vid hamnen vintertid utan afseende.
§ 13.
Maskinisten å bogserångaren Balder C.L.Malmström hade hos Hamndirektionen gjort
framställning om förhöjning af till honom nu utgående arfvode, 1500 kronor, till 1800 kronor
räknadt f.o.m. den 1 januari 1912.
Sedan Hamnmästaren uti afgifvet yttrande tillstyrkt Malmströms framställning i så måtto, att
han f.o.m. innevarande år skulle komma i åtnjutande af sitt andra ålderstillägg, beslutade
emellertid Hamndirektionen vid ärendets föredragning att, då ömmande omständigheter
förelåge, tilldela Malmström ett tillfälligt understöd af 100 kronor för år 1913 under villkor,
att Malmström ingår på den af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 antagna nya lönestaten.
§ 14.
Antecknades att hr Schönfeldt aflägsnade sig från sammanträdet under behandlingen af i
föregående paragraf af detta protokoll antecknadt ärende.
§ 15.
På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att utan afseende lämna
maskinisten J.Erikssons framställning och antingen befrielse från tjänstgöring vintertid eller
ett extra lönetillägg af 500 kronor såsom ersättning för vintertjänstgöringen.
§ 16.
Antecknades att hr Burman aflägsnade sig från sammanträdet.
§ 17.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för december månad 1912 samt af
Hamnmästaren afgifven summarisk redogörelse öfver influtna och utestående hamnmedel för
år 1912.
§ 18.
Timmermannen Axel Dahlbom, hvilken under arbete vid packhuskajens ombyggnad erhållit
ett huggsår i högra foten hade med bifogande af läkareintyg anhållit om fri läkarevård och
ersättning för mistad arbetsförtjänst under den tid, 25/11 – 8/12 1912, som han varit
oförmögen till arbete.
Vid behandling af ärendet beslutade Hamndirektionen att dels ersätta Dahlboms utlägg till
doktor G.Neander enl. räkning med 10 kronor dels utbetala sjukaflöning till Dahlbom under
14 dagar efter 1 krona 50 öre pr dag.
§ 19.
Beslutade Hamndirektionen att i och för vederbörliga ansökningar hos Byggnadsnämnden
anmoda Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören att uppgöra och inkomma med ritningar
resp. tomtkartor öfver den utförda tillbyggnaden af varuskjulet å hamnpiren och det till
kvarteret Hägern flyttade f.d. södra spruthuset.

§ 20.
Bemyndigades Hamnmästaren att inköpa för beslutad förändring af f.d. södra spruthuset
erforderligt virke.
§ 21.
Beslutade Hamndirektionen att afhålla i reglementet bestämda ordinarie sammanträden kl. 6
e.m. med undantag af månaderna juni – augusti, då sammanträdestiden skulle sättas till kl. 5
e.m.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson
Justeradts den 11/2 1913.
Gust Burström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 15 januari
1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Burman, Fernlund, Sandström och Bucht.
§ 1.
Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat en till Stadsfullmäktige ställd
framställning angående aflöningsförhållandena för vikarie åt stadsläkaren i Luleå med
anhållan att kammaren ville med afgifvande af yttrande och förslag i ärendet öfverlämna
densamma till Stadsfullmäktige äfvensom att Drätselkammaren, då ärendet vore af
synnerligen brådskande beskaffenhet ville omedelbart utanordna erforderliga medel för
aflöning af vikarie intill dess Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att förskottsvis till
Hälsovårdsnämndens förfogande ställa för vikaries anskaffande och aflönande erforderliga
medel samt att med öfversändande af Magistratens skrifvelse i saken hos Stadsfullmäktige
göra anmälan om den företagna åtgärden med anhållan om godkännande.
Som ofvan
å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20
januari 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och Nilsson äfvensom
Stadsbyggmästaren.
§ 1.
Sedan Röda korsets lokalkomité i Luleå hos Drätselkammaren gjort framställning om
upplåtande afgiftsfritt, däri inbegripet fritt lyse och värme, af stadshusets festivitetsvåning för
afhålland eaf en basar hade Stadskamreraren och Stadsbyggmästaren uti afgifna yttranden på
anförda skäl afstyrkt bifall till framställningen.
Efter samråd med stadsbyggmästaren beslutade emellertid nämnden, som ansåg önskligt vara
att i möjligaste grad kunna tillmötesgå allmänhetens anspråk att vid behof få använda stadens
festvåning för tillställningar, där en större allmänhet kunde väntas tillströmma, att, med
anledning af de nya uppslag, som framkommit, och med frångående af sin förut utfärdade
föreskrift att basar ej finge i våningen anordnas, på försök upplåta festvåningen till Röda
korset för att afhålla basar i förening med tombola den 1 och andra nästkommande februari
mot följande villkor:
1:o) att basarstånd och tombola placeras fristående i rokokosalongen, sedan denna fullständigt
utrymts beträffande möbler och mattor;
2:o) att tombolalotter och vinster icke få förses med skoningsringar eller nummerbrickor af
metall eller annat hårdt materiel, som kan skada golf eller mattor;
3:o) att servering af något slag icke får förekomma i något af festvåningens rum eller
förfriskningar där intagas; dock att servering eventuelt må äga rum å musikläktaren,
serveringsrummet och angränsande s.k. diskrummet.
4:o) att i öfrigt samtliga af nämnden fastställda allmänna bestämmelser rörande festvåningen
med undantag af här ofvan under 1:o meddeladt villkorligt undantag noggrannt skola
efterföljas;
5:o) att lämpligt antal marskalkar utses, som hafva till uppgift att tillse det besökarne icke fara
illa med lokalen och dess inventarier och att samtliga föreskrifter efterlefvas.
I hyra för lokalen innefattande festsalen med läktaren, entrésalongen, rokoko- och
empiresalongerna med tillhörande kapprum m.m. skall erläggas afgift efter stadens
själfkostnadspris för uppvärmning och belysning, såvida ej Stadsfullmäktige helt efterskänka
detta, hvilket nämnden för sin del ville tillstyrka. Nämnden beslutade emellertid att komitén,
intill dess Stadsfullmäktige fattat beslut med anledning af eventuell framställning i saken,
skulle hos drätselkontoret deponera 50 kronor, innan lokalerna få disponeras.
Som ofvan
H.K.Brändström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 20
januari 1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Fernlund, Bucht och Nilsson.
§ 1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 20 december 1912 och 15 januari 1913.
§ 2.
Valdes rådman P.Sandström till Nämndens vice ordförande under innevarande år.
§ 3.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 12 december 1912
1:o) angående bemyndigande för Kammaren att förnya stadens lån å 50000 kr i löpande
räkning
2:o) angående beslutad afsättning af 2% af i 1913 års stat beräknade brännvinsmedel för
främjande af nykterhetsändamål m.m.
3:o) angående restitution af brikettbasen O.A.Nordströms utskylder för år 1911
4:o) angående afslag å Luleå Goodtemplares och Luleå National godtemplares framställningar
om anslag för år 1912.
§ 4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från stadens ombud vid
mantalsskrifningsförrättningarna J.V.Nordström, J.Lindgren, C.A.Palm och J.F.Johansson
inkommen skrifvelse med begäran att ett belopp, beräknadt efter fem kronor pr
förrättningsdag, måtte tilldelas en hvar af dem såsom ersättning för arbete och tidsspillan vid
1912 års mantalsskrifningsförrättning.
Ekonominämnden som visserligen ansåg skäligt att ersättning lämnades, beslutade emellertid
att, då det å andra sidan säkerligen vore lagstridigt att lämna dylik ersättning, afstyrka bifall
till framställningen.
§ 5.
Arbetaren G.Stjernborgs hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om afkortning af
utskylder remitterades till Stadsingenjören för utredning i afseende å längden af Stjernborgs
sysselsättning i stadens arbeten och storleken af därvid uppburen aflöning under det år, hvarå
ifrågavarande taxering grundar sig.
§ 6.
Till Stadsfogden remitterades
1:o) Emma Högströms framställning om afkortning af aflidne J.P.Högströms utskylder för år
1910
2:o) C.L.Malmströms begäran om afkortning af kommunalutskylder för åren 1909 och 1910
3:o) J.Öbergs framst. att få genom månatliga afbetalningar gälda honom påförda oguldna
utskylder.
§ 7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af Styrelsen för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt gjord ansökan om ett anslag af 1400 kronor för år 1913 såsom bidrag
till fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet.

Sedan antecknats att nu begärt anslag med 100 kronor understiger det under föregående år
beviljade, beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till
framställningen samt att erforderliga medel måtte utgå af i innevarande års stat under rubrik
35 afsatt belopp för oförutsedda utgifter.
§ 8.
Föredrogs Kungl. Maj:ts utslag dels af den 1 juni 1911 i fråga om Aktiebolaget Gellivare
Malmfälts inkomsttaxering år 1907 dels af den 25 oktober 1912 i fråga om Aktiebolaget
Gellivare Malmfälts bevillningstaxering år 1908, Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags
bevillningstaxering år 1909 samt i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas
bevillningstaxeringar för åren 1908 och 1909. Sedan uträkning af de kommunalutskylder, som
respektiva bolag hafva att ytterligare erlägga till Luleå stad på grund af ifrågavarande utslag,
blifvit genom stadskassörens försorg verkställd, beslutade Ekonominämnden att bolagen
skulle delgifvas uträkningen med anhållan om beloppens inreverserande till stadens kassa.
§ 9.
Från Fastighetsaktiebolaget Brage inkommen skrifvelse med begäran om restitution på grund
af Kungl. Kammarrättens utslag den 18 novemberf 1912 af för mycket erlagda utskylder för
år 1911 remitterades till Taxeringsnämndens ordförande med anhållan om yttrande.
§ 10.
Som vid den i samband med mobiliseringsöfningarna under år 1912 anbefallda utskrifningen
af hästar brist uppstått i det antal, som staden skulle tillhandahålla, så att en häst måst af
mönstringskommissionen legas, hade Länsstyrelsen anmodat drätselkammaren att inbetala 32
kronor, utgörande det belopp, hvarmed den förhyrda hästens legopris öfverstigit stadgad
ersättning.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att till Stadsfullmäktige
öfversända Länsstyrelsens framställning jämte ett af ordföranden i stadens
hästuttagningsnämnd i ärendet afgifvet yttrande med hemställan att det fordrade beloppet, 32
kronor, måtte få till Länsstyrelsen utbetalas.
§ 11.
Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat en af Stadsfiskalen uppgjord förteckning
öfver behöfliga nyanskaffningar, reparationer m.m. för poliskårens behof under innevarande
januari månad; och beslutade nämnden att öfverlämna förteckningen till Stadsfiskalen för
verkställande på bästa och billigaste sätt.
§ 12.
Som det visat sig nödvändigt erhålla bredare trycksidor särskildt uti bilagorna till
Stadsfullmäktiges protokoll, beslutade Ekonominämnden att Stadsfullmäktiges protokoll med
bilagor f.o.m. innevarande år skola med bibehållande af nuvarande format i öfrigt, uppsättas
med 1/6 bredare trycksidor, hvarvid med bibehållande af nuvarande prisberäkning priset pr 8sidigt ark skulle blifva kr 29:20; och skulle antecknas att Leo Ruths boktryckeri med hvilken
staden hade aftal rörande tryckningen af Stadsfullmäktiges protokoll, förklarat sig för sin del
godkänna förändringen.
§ 13.
Beslutade Ekonominämnden på förslag af Stadskamreraren att till dem af poliskårens
ordinarie befattningshafvare, som hafva arfvodet uppdeladt i lön och tjänstgöringspenningar,

lönen skall utbetalas månadsvis i förskott och tjänstgöringspenningarna månadsvis i
efterskott; och skulle denna bestämmelse omedelbart träda i kraft.
§ 14.
Sedan Dagny Håkansson uti ingifven skrifvelse gjort framställning om befrielse på anförda
skäl af hundskatten för år 1913 för en henne tillhörig hund, beslutade Ekonominämnden, som
ansåg ömmande omständigheter föreligga, att lämna bifall till framställningen.
§ 15.
Utanordnades följande räkningar
Henny Tegström & C:o, 12 st fotografier
David Lagercrantz, kommissionsarfvode

Kr. 18;Kr. 10:-

§ 16.
Beslutade Nämnden att Rikskalendern för år 1913 skulle inköpas för drätselkontorets räkning.
§ 17.
Inkomna förnyelsekvitton å Stadskamreraren K.H.Santessons och Stadskassören J.O.Dahls
garantiförsäkringar öfverlämnades till ordföranden för förvaring.
§ 18.
Uppdrogs till Stadskamreraren, att införa en mindre annons med angifvande af tid, inom
hvilken ansökningar om anslag af de utaf Stadsfullmäktige för allmänna ändamål afsatta
brännvinsmedlen skulle vara till drätselkammarens inkomna.
Som ofvan
å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 21 januari
1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund,
Gustafsson, Sandström, Bucht och Skarstedt.
§ 1.
Föredrogs och justerades protokollen af den 2 december 1912 och 2 januari 1913.
§ 2.
Föredrogs utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll den 12 december 1912 rörande val af
redaktören H.Fernlund till ledamot och kaptenen C.Skarstedt till suppleant af
drätselkammaren.
§ 3.
Sedan Stadskamreraren uti ingifven skrifvelse vitsordande stadskassören J.O.Dahls oförvitliga
tjänstgöring hemställt, att Drätselkammaren ville med stöd af Stadsfullmäktiges beslut den 25
januari 1912 berättiga Dahl att f.o.m. den 1 innevarande januari uppbära det med
stadskassörsbefattningen förenade första ålderstillägget á 500 kronor, beslutade Kammaren
vid föredragning af ärendet att bifalla den gjorda framställningen.
§ 4.
I samband med behandlingen af i föregående § af detta protokoll förtecknadt ärende beslutade
drätselkammaren att lämna Stadskamreraren i uppdrag att uppgöra och inkomma med förslag
till allmänna föreskrifter rörande sättet för uppflyttning i högre lönegrad af
befattningshafvare, med hvilkas tjänster ålderstillägg äro förenade.
§ 5.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remmitterat en fårn Stadsbokhållaren A.Glaas
inkommen skrifvelse med begäran, att Stadsfullmäktige ville dels bevilja honom ett
lönetillägg af 600 kronor att utgå f.o.m. den 1 januari 1913 dels tillerkänna honom rätt att för
erhållande af ålderstillägg räkna sig till godo den tid, han varit stadens tjänst anställd, hade
Stadskamreraren uti afgifvet yttrande på anförda skäl hemställt om bifall uti framställningen
på så sätt, att andre stadsbokhållarens arfvode skulle räknadt f.o.m. den 1 januari höjas till
2600 kronor, hvaraf 1850 kronor skulle anses utgöra lön och 750 kronor
tjänstgöringspenningar samt att stadsbokhållaren A.Glaas skulle berättigas att för erhållande
af ålderstillägg räkna sig till godo den tid, han varit i stadens tjänst anställd som t.f. kassör vid
stadens allmänna arbeten och som t.f. stadsbokhållare.
Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkkammaren, som ansåg ostridigt att till
stadsbokhållaren nu utgående arfvode vore för lågt, att återställa framställningen till
Stadsfullmäktige med hemställan att Stadsbokhållaren A.Glaas måtte tilldelas en lönefyllnad
för år 1913 af 400 kronor samt att framställningen i öfrigt för närvarande icke måtte föranleda
någon åtgärd.
Drätselkammaren beslutade vidare att uppdraga till Stadskamreraren att med ledning af de
erfarenheter, som blifvit gjorda och under innevarande år ytterligare kunde göras, senast i
samband med afgifvande af förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år uppgöra
och inkomma med motiveradt förslag till eventuelt behöflig omreglering af drätselkontoret
och dess tjänstebefattningar.

§ 6.
Beslutade drätselkammaren bifalla en af Stadskamreraren gjord begäran att af i innevarande
års utgiftsstat för skrifhjälp å drätselkontoret afsatt anslag få använda 1200 kronor till aflöning
af ett extra skrifbiträde å drätselkontoret.
§ 7.
Föredrogs och godkändes af konsistorienotarien A.Carlgren afgifven förbindelse rörande årlig
afbetalning å bokföraren Fr.E. von Garreltz’ kommunalutskylder i enlighet med
drätselkammarens beslut den 23 nästlidne november.
Som ofvan
å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå barnavårdsnämnd den 27 jan. 1913.
Närvarande: Hrr J.Hanson, C.Gustavsson, O.Åhrström, A.Gullberg, fröken Hildur Mörtsell
och undertecknad sekreterare. Varjämte till sammanträdet särskilt kallats lärarinnan Hulda
Lindgren och folkskolläraren A.Forsén.
§ 1.
Protokollet från föregående sammanträde förklarades justerat.
§ 2.
Från polismyndigheten hade inkommit anmälan, att gossen Karl Oskar Johansson, son till
malmarbetaren F.O.Johansson, boende å Magasinsgatan 18, vid besök i handl. Kempes affär
den 7 dec. 1912 tillgripit en portmonnä med inneliggande pengar. I enlighet med beslut vid
barnavårdsnämndens sammanträde den 10 Jan. 1913 hade till detta sammanträde kallats
nämnda gosse samt hans föräldrar och äldre broder. Av dessa hade endast modern och gossen
Karl Oskar infunnit sig. Fadern hade ej anträffats med kallelsen sonen Gottfrid hämtades med
polisens hjälp till sammanträdet. Vid förhör med gossen Karl Oskar lämnade denne samma
beskrivning på förloppet vid den ovannämnda stölden, som han först lämnat till
polismyndigheterna. Därjämte meddelade han, att han under höstens lopp tagit en portmonnä
ur en släde, att han ur denna portmonnä tagit 10 öre till en julbok, men att portmonnän sedan
tillvaratagits av lärarinnan och överlämnats till ägaren; att han under denna termin tagit 2
tioöringar och 1 femöring från katederbordet i skolan, att stölden hos Kempe skedde på
tillskyndan av brodern Gottfrid, och att denne broder vid flera tillfällen uppmanat honom till
stöld.
Vid därefter företaget förhör med den äldre brodern Gottfrid Johansson framkom,
att han tagit pengar i hemmet ett flertal gånger, och att han en gång stulit 2 kr i Kafé Norden,
vilken dock genast bleve honom fråntagen;
att han tre olika gånger skickat brodern Karl Oskar till samma skobasar för att där stjäla
portmonnäer, vilket ock lyckats tvenne gångar. Dessa portmonnäer hade dock enligt gossens
uppgift av fadern återburits till affären;
att han givit brodern i uppdrag att skaffa pengar, vilket uppdrag resulterade i stölden i Kempes
affär; och
att han vid flera tillfällen i faderns eller moderns namn skrivit brev till olika personer med
begäran om penningelån och sedan skickat den yngre brodern för att lämna breven och hämta
pengarna. På det sättet hade han erhållit 2 kr på Kafé Norden, 3 kr hos Augusta Jansson, 1,50
kr hos Aug.Andersson och 1 kr. från en ej namngiven granne.
Med anledning av vad som under förhöret framkommit, beslöt barnavårdsnämnden uppdraga
åt dess ordförande att allvarligen tillhålla fadern till de båda gossarna att mera än hittills
vinnlägga sig om barnens fostran till hederliga, laglydiga samhällsmedlemmar och bättre hålla
uppsikt över deras förehavanden; att lämna ledamoten hr Gullberg i uppdrag att tillse, att
gossen Karl Oskar erhöll syn i hemmet; och att till stadsfiskalen anmäla, vad som blivit
nämnden bekant ang. gossen Gottfrid Johansson, varefter nämnden ville fatta beslut rörande
sistnämnda gosse.
§ 3.
Förhör anställdes med gossen Karl Mauritz Westerlund rörande de stölder, som anmälts till
nämnden genom polisrapport av den 12 dec. 1912. Utöver vad i polisrapporten omnämnts,
erkände gossen, att han tagit 4 literbuteljer ur exekutor Palms källare och fått dem till
utskänkningsbolaget för 10 öre st., att han stulit rädisor från hemmet och sålt dem till
N.O.Lundström & Co och C.A.Govenius, och att han efter polisförhöret den 9 dec tagit 10 st

frusna ölflaskor, vilka han sedan sökt sälja å Luleå bryggeri. Då detta misslyckats, hade han
burit dem tillbaka till hr Olauséns källare, där han tagit dem.
Fadren nämnde, att gossen sedan tidigt börjat snatta i hemmet.
Barnavårdsnämnden beslöt begära plats för gossen Karl Mauritz Westerlund å Halls
åkerbrukskoloni eller, ifall plats ej kunde beredas där, å Näsbyns skyddshem.
Fadern gav sitt samtycke till detta barnavårdsnämndens beslut.
Herr Gullberg reserverade sig mot beslutet.
§ 4.
Med anledning av polisrapport av den 20 jan. 1913 hade till dagens sammanträde inkallats
arbetaren Johan Oskar Johansson och hans hustru Maria Johansson, vilka beskyllts för
uppenbar vanvård av makarnas båda minderåriga barn Lilly Davida, född 10.9.1906, och
Anny Ingeborg, född 25.9.1909.
Sedan nämnden genom att få del av polisförhörsprotokollet och genom förhör med de båda
makarna förvissat sig om att hustru Maria Johansson ej vore i stånd att på ett rätt sätt vårda sig
om de båda barnen, beslöt nämnden att med polismyndighetens tillhjälp låta skilja barnen från
hemmet och föra dem till stadens fattiggård, där de skulle vistas till dess annat hem kunde
beredas dem. Sekreteraren erhöll i uppdrag att annonsera efter lämpliga hem. Protokollet
förklarades i denna punkt genast justerat.
§ 5.
Med anledning av att änkan Wennberg förklarat sig vilja hos styrelsen på åkerbruksanstalten
Hall begära, att hennes son Albin bleve utskriven därifrån, beslöt nämnden förklara, att den
ingenting har att erinra mot, att gossen Wennberg utskrives från Hall, om koloniens styrelse
så finner lämpligt.
§ 6.
Barnavårdsnämnden beslöt överklaga Konungens Befallningshafvandes beslut att vägra
statsbidrag för gossen Johan Artur Stenberg, som av nämnden inackorderats å stadens
fattiggård, sedan försök att skaffa honom vårt i enskilt hem misslyckats.
§ 7.
Till justeringsmän valdes hrr Åhrström o Gustavsson.
Dag om ovan
John Hanson
P.Edv.Lindmark
Justerat:
Oskar Åhrström
C.Gustavsson”

Hildur Mörtsell

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 27 jan.
1913.
Närvarande: Hrr J.Hanson, G.Norrby o C.Gustavsson, fröken Hildur Mörtsell samt
undertecknad.
§ 1.
Till ordförande valdes, pastor J.Hanson och till sekreterare överlärare P.Edv.Lindmark.
§ 2.
Från tio st. barn hade ansökningar i kommit om tillstånd att få besöka nattvardsskolan
samtidigt med det de gå i folkskolan.
Dylikt tillstånd lämnades å Hanna [?], [?] Sehlstedt, Danny Nilsson och [?] Håkansson,
afseende de båda sistnämnda förbehöll sig dock nämnden rätt att vid vårterminens slut pröva,
om ytterligare ett års skolgång skulle av dem krävas. Avslagna blevo framställningarna från
Linus Bramberg, Herbert Sjölund, Anselm Hedkvist, Alida Alin, Otto Lundin och Alva
Pettersson.
§ 3.
Undervisningsnämnden beslöt att för varje barn från Neder-Luleå socken, som besökt
skolorna inom Luleå stads skoldistrikt, bestämma en avgift av 35 kr för läsår.
§ 4.
Överlämna anmälda, att till vikarie för hr Ekroth antagits stud. E.Söder för första tiden och
folkskolläraren fil.stud. A.Svankvist för tiden efter 26 jan. och att till vikarie för fr. Hildur
Nyman, som begär en kortare ledighet med anledning av en broders sjukdom och död,
antagits fru Anna Sundvall.
Dag som ovan
John Hanson
P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 30 januari 1913.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren,
Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindqvist, Åhrström, Hellsten,
Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark,
Hansson, Palm, Leijonflycht, Fernlund, Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren,
hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Hellström, Nordström, Westerberg och
Edström, af hvilka Herr Westerberg var frånvarande utan anmäldt laga förfall samt de öfriga
ej kunna med kallelse anträffas.
Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herrar Lindqvist och Åhrström att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 6
instundande februari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de
vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 12 december 1912 och den 7 innevarande januari
förda protokoll.
§ 3.
Magistraten hade till Drätselkammaren öfverlämnat en till Stadsfullmäktige ställde skrifvelse
angående aflöningsförhållandena för vikarie åt stadsläkaren i Luleå under dennes ledighet på
grund af sjukdom med anhållan att Kammaren ville med afgifvande af yttrande och förslag i
ärendet öfverlämna densamma till Stadsfullmäktige äfvensom, då ärendet vore af synnerligen
brådskande beskaffenhet, omedelbart utanordna erforderliga medel för aflöning af vikarie,
intill dess Stadsfullmäktige hunnit fatta beslut i saken.
Drätselkammaren hade därefter beslutit att förskottsvis till Hälsovårdsnämndens förfogande
ställa för vikaries anskaffande och aflönande erforderliga medel samt att med öfversändande
af Magistratens skrifvelse i saken hos Stadsfullmäktige göra anmälan om den företagna
åtgärden med anhållan om godkännande.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att bemyndiga Hälsovårdsnämnden att med tillgängliga medel bestrida
kostnaden för aflöning af stadsläkarens vikarie.
§ 4.
Sedan Förrådsförvaltaren C.G.Svensson uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse anhållit
att blifva befriad från honom meddeladt uppdrag att vara suppleant i Drätselkammaren, hade
Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige, med bifall till hans anhållan, ville till
suppleant i Drätselkammaren intill utgången af år 1915 utse 1:ste Baningenjören A.B.Gärde.
Efter erhållen upplysning att Baningenjören Gärde ej torde vara valbar, beslöto
Stadsfullmäktige att återremittera ärendet till Beredningsnämnden.
§ 5.
På förslag af Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige med anledning af därom utaf
Drätselkammaren gjord begäran att bemyndiga Drätselkammaren att själf eller genom den
Kammaren i sitt ställe förordnade för framtiden i alla beskattningsfrågor uti samtliga instanser
föra stadens talan samt att i sådant hänseende å stadens vägnar anföra besvär samt afgifva
förklaringar och påminnelser; och skulle utdrag af detta protokoll i sådant afseende tjäna till
fullmakt.

§ 6.
Uti afgifvet yttrande öfver en af C.J.Sundgren hos Stadsfullmäktige gjord framställning om
ersättning för olycksfall, som drabbat honom under vattenkörning å stadens gator, hade
Drätselkammaren under erinran att staden icke hade skyldighet att i föreliggande fall utgifva
ersättning enligt lagen angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli
1901, på af Stadsingenjören uti afgifvet yttrande anförda skäl hemställt, att ett belopp,
motsvarande den afgift Sundgren erlagt för sin sjukhusvård eller 17 kronor, måtte få till
honom utbetalas från fonden för olycksfallsförsäkring.
Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla detta
Drätselkammarens förslag.
Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Sundgren en ersättning i ett för
allt af 100 kronor att utgå från fonden för olycksfallsförsäkring.
§ 7.
Hos Stadsfullmäktige hade Magasinsbokhållaren Johan Eriksson med stöd af bilagda
handlingar anhållit, att då han för år 1911 blifvit påförd bevillning af inkomst för 1,700 kronor
utan att behörigt bevillningsfritt afdrag blifvit gjordt, det af honom på grund häraf för mycker
erlagda utskyldsbelopp till staden, 21 kronor 36 öre, måtte till honom återbetalas.
Drätselkammaren hade uti afgifvet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen.
§ 8.
Sedan arbetaren G.V.Andersson hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af
Kammarrättens utslag den 25 oktober 1912 af de utaf honom för år 1911 till Luleå stad
erlagda utskylder, utgörande tillhopa 81 kronor 12 öre, hade Drätselkammaren, under erinran
att af ifrågavarande utskylder 4 kronor 18 öre utgjordes af pastoralier, öfversändt
framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville hos Kungl. Maj:t
anföra besvär öfver ifrågavarande utslag samt uppdraga åt Drätselkammaren eller den
Kammaren i sitt ställe förordnade att å stadens vägnar uppsätta och underskrifva de
underdåniga besvären.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att med bifall till Drätselkammarens förslag meddela Kammaren det
begärda bemyndigandet; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt.
§ 9.
Som vid den i samband med mobiliseringsöfningarne under år 1912 anbefallda utskrifningen
af hästar brist uppstått i det antal, som staden skulle tillhandahålla, så att en häst måst af
mönstringskommissionen legas, hade Länsstyrelsen anmodat Drätselkammaren att inbetala 32
kronor, utgörande det belopp, hvarmed den förhyrda hästens legopris öfverstigit stadgad
ersättning.
Drätselkammaren hade därefter till Stadsfullmäktige öfversändt Länsstyrelsens framställning
jämte ett af ordföranden i stadens hästuttagningsnämnd i ärendet afgifvet yttrande, med
hemställan att det fordrade beloppet 32 kronor måtte få till Länsstyrelsen utbetalas.
Beredningsnämnden hade hemställt om bifall till Drätselkammarens förslag samt föreslagit,
att beloppet skulle utgå af tillgängliga medel.
Enär numera upplyst blifvit, att den brist, som uppkommit, förorsakats ej af försummelse från
hästuttagningsnämnden eller hästägarnes sida utan af kassation, och att staden således ej vore
skyldig att ansvara för bristen, beslöto Stadsfullmäktige att ej betala den begärda ersättningen.

§ 10.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Stadsbokhållaren A.Glaas
inkommen skrifvelse med begäran att Stadsfullmäktige ville dels bevilja honom ett lönetillägg
af 600 kronor att utgå f.o.m. den 1 januari 1913, dels tillerkänna honom rätt att för erhållande
af ålderstillägg räkna sig till till godo den tid han varit i stadens tjänst anstäld, hade
Drätselkammaren, som ansåg ostridigt, att till Stadsbokhållaren nu utgående arvode vore för
lågt, hemställt att Stadsbokhållaren Glaas måtte tilldelas en lönefyllnad för år 1913 af 400
kronor samt att framställningen för öfrigt för närvarande icke måtte till någon åtgärd
föranleda. Därjämte hade Drätselkammaren uppdragit åt Stadskamreraren att med ledning af
de erfarenheter, som blifvit gjorda och under innevarande år ytterligare kunde göras, uppgöra
och inkomma med motiveradt förslag till eventuellt behöflig omreglering af Drätselkontoret
och dess tjänstebefattningar.
Vid föredragning af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af
Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att
lönefyllnaden skulle utgå af tillgängliga medel.
§ 11.
Sedan Drätselkammaren genom beslut den 20 dennes till Röda Korsets lokalkommitté i Luleå
upplåtit festvåningen i stadshuset för afhållande af en basar den 1 och 2 nästkommande
februari samt därvid bland andra villkor för upplåtelsen föreskrifvit, att afgift för lokalen
skulle erläggas efter stadens själfkostnadspris för uppvärmning och beslysning, såvida ej
Stadsfullmäktige ville helt efterskänka detta, hvilket Drätselkammaren för sin del tillstyrkte,
hade lokalkommittén nu uti till Stadsfullmäktige ingifven skrifvelse anhållit, att
Stadsfullmäktige ville medgifva lokalens afgiftsfria uppvärmning och belysning, hvarjämte
och då till följd af mellankommande hinder andra basardagen, därest mera än en dag skulle
blifva erforderlig, måste uppskjutas till den 15:e eller 22:a februari, kommittén anhållit, att
lokalen måtte i stället för den 2 februari få afgiftsfritt begagnas någon af sistnämnda dagarne.
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af Beredningsnämnden, att afslå
framställningen, i hvad den afsåge erhållande af fritt värme och lyse för lokalen, samt att
hänvisa sökanden till Drätselkammaren i fråga om begärd ändring af dagarne för upplåtelsen.
Beslutet om afslag fattades efter votering med 14 röster mot 11, hvilka senare afgåfvos för ett
förslag om beviljande af fritt lyse, men ej fri uppvärmning.
§ 12.
Med bifall till en af Herr Falk därom väckt motion beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt den
kommitté, som tillsatts för uppgörande af förslag till omläggning af elektricitetsverket, att
företaga utredning och inkomma med förslag till elektrifiering af ångfärjan Trafik och
vattenledningens pumpverk.
§ 13.
Föredrogos från Konungens Befallningshafvande inkomna afskrifter af 4 st. särskilda af
Kungl. Maj:t den 25 oktober 1912 meddelade utslag i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas
och Luossavaaara-Kiirunavaara aktiebolags inkomsttaxeringar för åren 1908 och 1909; och
beslöts att öfverlämna desamma till Drätselkammaren.
§ 14.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Konungens Befallningshafvande med
tillkännagifvande att revisionen af Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning för
år 1912 utsatts att taga sin början den 10 instundande mars.

§ 15.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från stadens sifferrevisor i fråga om upprättande af sammandraget af
stadens räkenskaper;
2:o) Johan Bodin begäran om afkortning af kommunalutskylder;
3:o) C.F.Kullendorffs begäran om afkortning af de aflidne lokomotivföraren N.A.Giörloff
påförda utskylder;
4:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten;
5:o) Luleå Arbetsstugas begäran om anslag för innevarande arbetsår;
6:o) Johannes Sundlings begäran om afkortning af kommunalutskylder;
7:o Nykterhetsvännernas i Luleå Centralkommittés begäran om hyresbidrag;
8:o) Framtidsförbundets sjukkasseafdelnings N:o 93 i Bergviken begäran om hyresbidrag;
9:o) Herr Burmans motion om upplåtelse af Stadsfullmäktiges sessionssal åt
Handelskammaren för dess sammankomster.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
A.Holm.
Justeradt:
Per Segerstedt,
Melcher Lindqvist,
Oskar Åhrström.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1913.
Närvarande: Herrar Sundberg, Rignell, Danielsson, Gullberg, fröknarna Björkman och
Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§ 1.
Protokollet för den 30 december 1912 föredrogs och justerades.
§ 2.
Till dagens sammanträde hade skomakaren J.O.Wennberg uppkallats för att erhålla varning
för det han enligt till ordföranden ingången anmälan skulle hafva försålt ett par byxor, som
han lördagen den 25 dennes erhållit af fattigvården med anledning af att han förklarat sig
nämnda dag ämna ingå i nationalgoodtemplarorden.
Vid förhör nekade Wennberg härför och uppgaf sig hafva byxorna hos skomaken A.Nilsson i
afsikt att tillbyta sig ett par bättre då han utfinge en fordran, som han förmenade sig hafva hos
Nilsson.
Med anledning af hvad styrelsen hade sig bekant om Wennbergs lefverne, beslöt styrelsen
emellertid att tilldela honom en allvarlig varning samt anmoda honom att för framtiden taga
sig till vara och sköta sig bättre än hvad hittills varit fallet.
§ 3.
Vaktmästaren B.A.Larssons rapport ang. uppdraget att hämta Sigrid Pettersson från
Norrköping föredrogs och lades till handlingarna.
Till fattigvårdsstyrelsen i Östra Eneby skulle aflåtas skrifvelse, att något understöd ej finge
lämnas Sigrid Pettersson med mindre hon företedde sjukbetyg.
§ 4.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande G.A.Pettersson och
A.G.Hedlund.
Ett af Östa Eneby fattigvårdsstyrelse väckt kraf för understöd som lämnats Sigrid Pettersson,
skulle godkännas.
§ 5.
Beslöts inköpa 3 ex. af den nya fattigvårdskalendern.
§ 6.
På hemställan af Fru Marie Åhrström beslöt styrelsen, att hennes man, som vore blind och
sjuklig samt i följd däraf mycket svårskött i hemmet, skulle intagas å fattiggården emot en
afgift af 65 öre, per dag i ett för allt.
I samband härmed bestämdes priset för sonen Rudolf, hvilken för sinnessjukdom måst intagas
den 7 januari till 60 öre per dag.
§ 7.
Beslöt styrelsen uppdraga åt sekreteraren att utreda, huruvida Isak Löfdahl vore finsk
undersåte, och därest så vore fallet, söka ersättning af statsmedel för hans och hustruns
underhåll samt begära deras hemsändande till Finland.
§ 8.
Anmälde tillsyningsmannen, att understöd till ett belopp af 19 kronor 65 öre, hvaraf 5 kronor
och 30 öre under december förlidet år, måst på grund af styrkt sjukdom tilldelas arbetaren

Axel Vilhelm Ruth Hornberg, och beslöt styrelsen med godkännande häraf uppdraga åt sin
sekreterare att utsöka ej mindre hvad som redan utgifvits än äfven det ytterligare understöd,
styrelsen kunde komma att få vidkännas för Hornberg och hans familj, hos Jukkasjärvi
socken, där Hornberg syntes äga hemortsrätt.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§ 9.
Med företeende af läkareintyg hade hustrun Margareta Persson Uusitalo hemställt, att
styrelsen ville bevilja henne understöd.
Styrelsen beslöt bevilja ett hyresbidrag af 8 kronor samt en matanvisning å 10 kronor, och
skulle, enär upplyst blifvit, att mannen Uusitalo sedan år 1900 varit och fortfarande vore
boende i Skurholmsstaden, det sålunda beviljade understödet jämte hvad styrelsen framdeles
kunde komma att få vidkännas för hustru Uusitalo, utsökas hos Neder Luleå kommun.
§ 10.
Beslöt styrelsen att tills vidare utackordera Ester Teresia Brännström till byggmästaren
Åkerlund i Porsnäs emot en ersättning af 80 kronor per år.
§ 11.
Beslöt styrelsen att inköpa 15 st. s.k. islandströjor för fattiggårdens behof.
§ 12.
Beslöt styrelsen att hos Neder Luleå kommun utsöka det understöd som styrelsen i form af
ansvarsförbindelse till härvarande lasarett f.o.m. den 30 november 1912 nödgats lämna Ida
Katarina Eriksson.
§ 13.
Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista.
Det kontanta understödet uppgick till 402 kronor, 83 öre.
§ 14.
Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista.
Det kontanta understödet uppgick till 322 kronor, 18 öre.
I fråga om understöd till Karl Hjalmar Boström hade beredningsutskottet hemställt, att
detsamma endast skulle utgå tillfälligt för februari, hvaremot fröken Björkman på anförda skäl
yrkade, att det skulle utgå i form af hyresbidrag under månaderna februari – maj, hvilket
äfven blef styrelsens beslut.
§ 15.
Beslöt styrelsen bekosta järnvägsbiljett till Narvik åt Alma Rönnbäcks yngre son, hvilken där
skulle erhålla hyra å fartyg.
I samband därmed beslöt styrelsen erbjuda Alma Rönnbäck att gå in på fattiggården och
vistas där tillsvidare för att därigenom blifva fri från den äldre sonen, som nu låge henne till
last.
§ 16.
Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista.
Det kontanta understödet uppgick till 238:25

Distriktsrådet hade föreslagit, att det änkan Haller af hamnmedel bevilja understödet, hvilket
icke vore att betrakta såsom fattigvård, måtte utgå från månadslistan och få lyftas emot
särskildt kvitto, hvilket förslag afstyrkts af beredningsutskottet.
Efter en längre diskussion beslöt styrelsen med 4 röster mot 3 biträda distriktsrådets förslag.
Emot detta beslut reserverade sig herrar Sundberg och Gullberg.
§ 17.
Beslöt styrelsen till diakonissan utanordna 300 kronor af de för hennes verksamhet i staten
upptagna medel, 500 kronor.
§ 18.
Företrädde fröken Hedvig af Klercker och framställde begäran om ett bidrag af 100 kronor för
att i Östersund genomgå en specialkurs i bageri och därigenom sättas i tillfälle att försörja sig
utan att anlita fattigvården.
Styrelsen som visserligen med den kännedom den ägde om fröken Klercker ansåg henne
sakna förutsättningar för att kunna lära yrket och framdeles erhålla anställning, beslöt
emellertid för frågans vidare utredning uppdraga åt herr Rignell att uppgöra och till styrelsen
inkomma med förslag i ärendet.
§ 19.
Föredrogs och godkändes fjärde kvartalets månadslista.
Det kontanta bidraget uppgick till 283 kronor 20 öre.
Lotta Jonsson beviljades tillsvidare en hyreshjälp af 9 kronor i månaden samt ½ famn ved.
Finska undersåten Lovisa Lillhök beviljades ½ famn ved utan att hennes hemsändande till
Finland skulle begäras.
§ 20.
Beslöt styrelsen, att det mot arbetaren C.J.Husberg anhängiggjorda krafmålet angående
understöd, som lämnats hans hustru skulle fortast möjligt fullföljas, då det icke syntes möjligt
att på annat sätt få saken ordnad.
§ 21.
Anmäldes, att Greta Bäck hade anträffats bettlande i staden samt att det vore mycket illa
ställdt i änkan Smålanders hem. Hon hade gjort framställning om ved och mat äfvensom
kirurgisk behandling dock utan att behöfva intagas å fattiggården eller lasarettet.
Styrelsen beslöt uppdraga åt en komité, bestående af herrar Sundberg och Rignell samt fru
Sundström att till styrelsen inkomma med förslag till åtgärder, som borde vidtagas beträffande
denna familj.
§ 22.
Till utom kommunen bosatta personer utdelades kronor 99:-.
§ 23.
Listan öfver extra bidrag under januari föredrogs och godkändes.
§ 24.
Anmäldes, att Anna Wikström och Hedvig Hedgren den 28 januari sändts till anstalten
Anneberg i Storvik och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§ 25.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården, nämligen den 7
januari gossebarnet Erik Gustaf Herbert Bergström och sinnessjuke Rudolf Åhrström; den 9
januari bokbindaren Aug. Johansson, hvilken jämlikt förut fattadt beslut hämtats från
Stockholm; samt den 26 januari: arbetaren Lars Gust.Jonasson, hvilken insjuknat i
lunginflammation.

§ 26.
Hos drätselkammaren skulle göras hemställan, att densamma ville i samband med vedinköp
för egen räkning för fattigvården upphandla c:a 450 famnar ved, hvaraf 300 famnar barrved
och 150 famnar björk.
§ 27.
Tillsyningsmannen anmälan att Josefina Renström afvikit från fattiggården och flyttat till sin
man som nu vistades å Granudden, skulle till ingen styrelsens åtgärd föranleda.
§ 28.
Rapport öfver diakonissans utgifter under januari föredrogs och godkändes.
§ 29.
Åt fröken Sundberg och tillsyningsmannen uppdrogs att å styrelsens vägnar granska
förteckning öfver personer, som på grund af fattigdom eller sjukdom borde befrias från
mantalspenningars erläggande år 1913, samt godkänna densamma med eller utan ändringar.
§ 30.
Beslöt styrelsen, att en del underkläder från fattiggården förråd skulle få lämnas till Erica
Bergström.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeradt:
C.Lindgren
Alf.Gullberg
M.Sundström”

