Protokoll 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2
januari 1914.
Närvarande: Herrar Bennet, Brännström, Danielsson, Edström, Fernlund, Ljungberg, Nilsson
och Sandström.
§1.
Sedan drätselkammaren i enlighet med bestämmelse uti gällande reglemente, § 4, utan
särskild kallelse sammanträdt för fullgörande af i samma paragraf af reglementet bestämda
ärenden, valdes med slutna sedlar bankdirektören A.Ljungberg till ordförande för innevarande
år med 7 af 8 afgifna röster samt till vice ordförande förste lantmätaren H.K.Brändström med
likaledes 7 af 8 afgifna röster.
§2.
Härefter förtogs fördelning af drätselkammarens ledamöter och suppleanter å de båda
nämnderna; och beslutade kammaren därvid:
att förutom herr Ljungberg ledamöterna Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Sundström
skulle tillhöra ekonominämnden med herrar Bucht, Nordin och Lindqvist som suppleanter att
inkallas i nu nämnd ordning samt
att Tekniska nämnden skulle förutom herr H.K.Brändström utgöras af ledamöterna Bennet,
Fernlund, Gärde och Sander med herrar Skarstedt, J.A.Nilsson och Lennart Brännström som
suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning.
§3.
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.
§4.
Bestämdes att ordinarie sammanträden i regel skulle hållas under innevarande år med
Ekonominämnden: andra måndagen i hvarje månad, och med Tekniska nämnden: första
måndagen i hvarje månad.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1914.
Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman,
Brändström, Aurén, Segerstedt, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G.Andersson, Fröken Holm,
Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hanson, Palm, Edström,
Fernlund, Sandberg, Nilsson, D.Andersson, Sölwén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom
Stadskamreraren.
§1.
Därjämte övervar Herr t.f. Borgmästaren P.Sandström sammanträdet.
Utsagos Herrar Carlgren och Hellsten att jämte Herr Ordföranden lördagen den 10 i denna
månad klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.

§2.
Föredrogs en skrivelse från Magistraten med anmälan att vid allmän rådstuga den 12
december 1913 till Stadsfullmäktige för en tid av fyra år, räknade från och med den l januari
1914, utsetts följande personer, nämligen: bankdirektören A.Ljungberg, vice konsuln
A.J.Westerberg, järnvägsbokhållaren E.Hage, vice konsuln H.Burman, handlanden K.V.Palm,
direktören G.Andersson, tapetseraren K.O.Widlund, redaktören H.Fernlund, lärarinnan Sigrid
Holm, kontorsbiträdet M. Sölwén, filareförmannen D.Andersson, direktören P.Edström,
byggmästaren C.A.Flemström, läroverksadjukten O.H.Gillqvist och folkskolläraren
O.Åhrström.
§ 3.
Vid företaget val av Stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år utsågs härtill Herr
Segerstedt med 29 röster; l röst tillföll Herr Ljungberg.
§ 4.
Utsågs Herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 17 röster; 12 röster
tillföllo Herr V.Thurfjell och l röst Herr Wallin.
§ 5.
Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i Stadsfullmäktiges beredningsnämnd
framställdes yrkande om att valet skulle ske proportionelt, och då mer än 3 ledamöter
förenade sig om detta yrkande samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde 9, förklarade
ordföranden, att valet jämlikt gällande bestämmelser skulle förrättas proportionelt.
Vid valet avgåvos 30 röster, varav 17 med partibeteckningen ’de borgerliga’ och 13 med
partibeteckningen ’vänstern’. Då 9 platser vid valet skulle besättas, tillföllo 5 platser gruppen
de borgerliga och 4 gruppen vänstern.
Samtliga vänsterns valsedlar upptogo samma 4 första namn. nämligen Herrar Falk, Thurfjell,
Sandberg och Lindgren, vilka alltså förklarades valda.
Av de borgerligas valsedlar upptogo 14-st. samma 4 första namn, nämligen Herrar Ljungberg,
Wallin, Westerberg och Brändström, vilka alltså enligt rangordningsregeln erhöllo var sin
plats.
För bestämmande av de borgerligas femte namn företogs sammanräkning, varvid röstvärdet
för de olika valsedlarne fastställdes till 1/2 röst, och befanns därvid Herr Segerstedt ha erhållit
ett röstetal av 32/5 röst samt Herr Fernlund 31/5 röst. Herr Segerstedt förklarades alltså såsom
gruppen de borgerligas femte namn.
Valda blevo alltså Herrar Ljungberg, Falk, Wallin, Thurfjell, Westerberg, Sandberg,
Brändström, Segerstedt och Lindgren.
§ 6.
Föredrogs en skrivelse från länets dispensärnämnd med begäran att Stadsfullmäktige ville
med snaraste företaga val av 2 ledamöte och 2 suppleanter i den lokala dispensärkommittén
för Luleå distrikt i enlighet med av 1913 års landsting fastställda stadgar.
Stadsfullmäktige beslöto att genast företaga valet och utsago därvid till ledamöter i kommittén
vaktmästaren C.Lindgren och diakonissan Augusta Eliasson samt till suppleanter inspektören
A.Gullberg och stadssjuksköterskan Ester Österberg.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.Holm.

Justeradt:
Per Segerstedt,
B.A.Hellsten,
Alb.Carlgren.”
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 8 januari
1914.
§1.
Valdes herr Bennet till nämndens vice ordförande under innevarande år.
§2.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 1 nästlidne december
§3.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 20 november 1913 beträffande §§ 7-14, 17 och
19; och beslutade nämnden ang. beviljat anslag av 875 kronor till anordnande av 3 st.
brandposter m.m. i Bergviken: att uppdraga till stadsingenjören att i samråd med brandchefen
låta utföra arbetet, så snart lämplig årstid inträder;
ang. beslutat inköp av viss Fastighetsab Spiggen tillhörig del av fastighet n:r 191; att uppdraga
till stadsingenjören att inkomma med förslag till köpebrev; ang. beslutat ägoutbyte med
Folkets hus förening för reglering av tomt n:r 1 i kvarteret Karpen: att lämna stadsingenjören i
uppdrag att uppgöra förslag till bytesavtal.
§4.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av elektricitetskomitén inkommen
utredning och alternativt förslag rörande elektrifiering av pumpstationen, hade
stadsingenjören i infordrat yttrande i likhet med elektricitetskomitén tillstyrkt antagande av
det som alt. II betecknade förslaget, varemot stadsingenjören beträffande komiténs hemställan
att det måtte tagas i övervägande, huruvida icke pumpstationens motor borde inrättas så, att
antingen den ena eller den andra pumpen kan drivas vidare av motorns anordnande på detta
sätt. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att med remisshandlingarnas
återställande tillstyrka att elektricitetskomiténs förslag alt.II måtte av stadsfullmäktige
antagas, varemot nämnden på av stadsingenjören anförda skäl ville avstyrka den av komitén
alternativt ifrågasätta placeringen av motorn, i synnerhet som det icke möter hinder att utan
ökad kostnad, när helst så skulle visa sig önskligt eller erforderligt, utföra den ifrågavarande
anordningen.
§5.
Hos stadsfullmäktige hade Aug.W.Falk m.fl. å Mjölkudden bosatta personer uti skrivelse
framställt begäran att den för pumpstationen ifrågasatta elektrifiering erforderliga ledningen
måtte erhålla sådan sträckning, att möjlighet beredes att i folkskolebyggnaden å Mjölkudden
ävensom i enskilda bostäder därstädes installera elektrisk belysning. Vid föredragning av
detta ärende beslutade nämnden att återställa skrivelsen till stadsfullmäktige med påpekan, att
ansökningen tillmötesgås genom att fullmäktige lämna bifall till det av drätselkammaren
förordade elektrifieringsförslaget alt.II.
§6.

I till stadsfullmäktige ställd, till drätselkammren remitterad skrivelse hade biografägaren C.W.
Andersson framställt begäran att få förvärva stadens del av tomt n:r 5 i kvarteret Tjädern till
lägsta möjliga pris och på sådana villkor, att något kontant utlägg icke erfordras, för att å
tomten, sedan denna å sin helhet förvärvats, uppföra en tidsenlig teaterbyggnad. Sedan
antecknats, att zonvärdet å tomten utgjorde 50 öre pr kv.fot beslutade nämnden att hos
stadsfullmäktige tillstyrka, att staden tillhöriga delar av ifrågavarnde tomt, utgörande enligt
framställningen bilagt arealbevis sammanlagt 695,90 kvm., måtte till sökanden försäljas mot
en köpeskilling, beräknad efter 4 kronor 50 öre pr kvm., eller 3131 kronor 55 öre.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från montören O.Wikström ingiven
skrivelse med anhållan, att fullmäktige ville upphäva av drätselkammaren fattat beslut att
återkalla sökanden av installationer med anslutning till Luleå stads elektricitetsverk. Vid
föredragning av detta ärende belsutade nämnden att med hänvisning dels till magistratens
utslag i ärendet av den 25 augusti 1913, vilket finnes i avskrift bilagt klagandens
framställning, dels till bestämmelsen i för drätselkammarens gällande reglemente, § 15, med
remisshandlingarnas återställande hos stadsfullmäktige hemställa, att Wikströms
framställning icke måtte föranleda åtgärd.
§8.
Beslutade nämnden att från elektricitetsverkets föreståndare till nämndens nästkommande
ordinarie sammanträde infordra uppgift å den icke ordinarie personalens vid verket antal,
löneförmåner och anställningsvillkor, ävensom för hur lång tid framåt den nu anställda
personalen är erforderlig för verket.
§9.
Från stadsfullmäktige remitterad ansökning från C.F.Wikström å Mjölkudden om erhållande
av utfartsväg över vret. N:r 445-447 remitterades till stadsingenjören för utredning om
yttrande.
§10.
Sedan maskindirektören vid Statens Järnvägar i Luleå hos drätselkammaren anhållit om
meddelande till vilket pris vatten skulle kunna erhållas från stadens vattenledning för Statens
Järnvägars behov å Svartön, hade stadsingenjören uti infordrad utredning föreslagit, att staden
skulle förklara sig villig att leverera vattten till ett pris av 12 öre pr kbm. med villkor att minst
100000 kbm. årligen uttages. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att – under
förutsättning att Statens Järnvägar förklara sig godkänna villkoren – hos stadsfullmäktige
hemställa, att vatten finge för ifrågavarande ändamål till Statens Järnvägar utlämnas till ett
pris av 12 ½ öre pr kbm. vid en minimiförbrukning efter 20 öre pr. kbm., allt under
förutsättning att förbrukningen fördelas tämligen jämt året om, varvid dock Staten Järnvägar
borde underrättas, att staden, då en leverans till dem av en vattenkvantitet överstigande
100000 kbm. pr år skulle påfordra utbyggnad av pumpstatioenen med nya brunnar, f.n. icke
kan förbinda sig till större leverans än 100000 kbm. för år räknat.
§11.
Vid verkställighet av utav stadsfullmäktige den 18 november 1912 och 22 maj 1913 beslutat
ägoutbyte med J.E.Rosén för förvärv av för Lots- och Hermelinsgatorna erforderliga delar av
fastighet n:r 201, hade Rosén inkommit med framställning om sådan ändring i villkoren, att
sökanden skulle berättigas att tills vidare och intill dess staden framdrager Hermelinsgatan
disponera stadens del av tomt n:r 201 och 196, som faller inom sistnämnda gata. Sedan Rosén

i en senare skrivelse ändrat sin begäran därhän, att han skulle få disponera stadens mark inom
fastighet 201 utom den del, som är odlad av lokomotivföraren A.T. Olsson, vilken i så fall
skulle åläggas hålla ett snyggt staket omkring sin odling, beslutade nämnden att på så sätt
tillmötesgå Roséns begäran, att han skulle tillsvidare och till dess staden framdrager gatan få
disponera stadens del av fastighet 201 med undantag för de delar, som äro utarrenderade till
förutnämnde Olsson. Nämnden beslutade vidare med anledning av från stadsbyggmästaren
inkommen rapport, att Rosén nedrivit det ena av de två uthusbyggnader, som skulle tillfalla
staden vid bytet, att å den förut bestämda köpeskillingen av 300 kronor avdraga ett belopp av
60 kronor, motsvarande det värde stadsbyggmästaren åsatt den nedrivan bygganden.
Nämnden beslutade till sist att uppdraga till stadsingenjören att uppsätta förslag till bytesavtal.
§12.
Sedan stadsingenjören rapporterat att vattenledningsentrepenören Arvid Carlsson måndagen
den 29 sistlidne december löskopplat och lagt åt sidan vattenmätaren i fastigheten n:r 46 utan
att därtill hava begärt tillåtelse, beslutade nämnden att, som Carlsson genom egenmäktigt
borttagande av mätaren kan hava förorsakat staden förlust, därigenom att en vattenkvantitet
under tiden kan tagas från vattenledningen, samt mätaren, lagd åsido såsom i detta fall, lätt
kan förstöras, anmoda Carlsson att inom åtta dagar inkomma med skriftlig förklaring i saken.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§13.
Föreståndaren för Saluhallen hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt om viss ändring
av saluhallen för beredande av lokal för fiskhandel. Vid föredragning av detta ärende
beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsbyggmästaren för utredning och
event.kostnadsberäkning.
§14.
Beslutade nämnden att för användning i fästvåningen, stadens ämbets- och tjänstelokaler
m.m. inköpa en elektrisk dammsugare till ett pris av kr.285 enl. av AB Lux avgivet anbud av
den 22/10 1913. Nämnden beslutade vidare att inköpa behövligt antal förlängningsstycken till
rörskaftet till ett erbjudet pris av kr. 2:75 pr st.
§15.
Beslutade nämnden med anledning av från stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren
gjort förslag, att hos stadsfullmäktige göra hemställan att de inkomster, som järnvägstorget
genom tillfälliga upplåtelse, förhyrningar o.dl. kan komma att inbringa, måtte f.o.m. år 1913
få avsättas för framtida ordnande av järnvägstorget.
§16.
Biföll nämnden av brandchefen U.Ullman gjord ansökan om tjänstledighet under tiden f.o.m.
den 2 t.o.m. den 11 innevarande januari för egna angelägenheters vårdande.
§17.
Med begäran om yttrande hade stadsfullmäktige till drätselkammaren översänt en av
J.A.Carlström gjord framställning om kostnadsfritt lån av en båglampa jämte fri montering
ävensom fri elektrisk ström för belysning av en å norra stadsfjärden uppslagen skridskobana
dagligen under tiden mellan kl.4-10 e.m. under innevarande vinster. Sedan elektricitetsverkets
föreståndare uppgivit stadens kostnader vid ett bifall till framställningen till 210 kr., därav 180
kronor fri ström och 30 kr. lampslitage och montage, beslutade nämnden att hos
stadsfullmäktige tillstyrka att fri ström i begärd utsträckning beviljas sökanden mot villkor att

han förbinder sig att låta lärjungarna vid stadens folk- och småskolor avgiftsfritt begagna sig
av banan under fyra timmars tid två gånger i veckan på därförut i god kungjorda tider
ävensom vi de tillfällen, då ungdomen åtnjuter s.k. skridskolov. Slutligen skulle antecknas, att
drätselkammaren i avsikt att påskynda skridskobanans iordningställande ansett sig hava ägt
befogenhet att till sökanden utlåna och montera den för belysningen av banan erforderliga
lampan. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§18.
J.A.Enhörnings Trävaru AB hade i skrivelse till drätselkammaren gjort förfrågan om bolaget
kunde få förhyra för timmerförvaring och avskeppning lämpligt område inom Luleå stads
hamnområde. Som drätselkammaren icke disponerade något område lämpligt för nämnda
ändamål beslutade nämnden att underrättelse härom skulle lämnas bolaget.
§19.
På av stadskamreraren uti ingiven skrivelse gjord hemställan beslutade nämnden att
bemyndiga stadskamreraren att träffa följande avtal med hamndirektionen, nämligen att
drätselkammaren till hamnens disposition avträder Lulviken n:r 2 och 3 mot det att
hamndirektionen till kammaren avträder sina å land befintliga arrenden med undantag av de
inom hamnområdet befintliga öar, som nu disponeras av hamnen, nämligen
H.&T.Backtemans område å Pontusudden;
J.P.Johansson:strandlägenhet;
Luleå bryggeri: del av Oscarsvarv;
AB Norrlandsbanken: del av Oscarsvarv;
P.Th.Aurén plats för magasin;
L.Risberg: ”
” kiosk.
§20.
Sedan C.E.Tingvall gjort framställning om målning av honom förhyrd lägenhet i saluhallen,
föredrogs nu av stadsbyggmästaren avgivet yttrande över framställningen; och beslutade
nämnden att ärendet skulle vila till ett kommande sammanträde.
§21.
Biföll nämnden av stadsingenjören gjord begäran om ett anslag av 40 kronor till biträde för
utskrivning av ny vattendebiteringslängd, vattenskattslängd, mätareböcker m.m.
§22.
Beslutade nämnden på hemställan av stadskamreraren beträffande till Edv.Enbom i
Ytterviken utarrenderade lägenheten Moritsängen sydväst om järnvägen:
att antaga Enboms anbud att mot en ersättning av två (2) öre pr kvm.uppröjda den icke odlade
delen av lägenheten, utgörande en areal av 65 ar samt att förlänga arrendekontraktet till att
omfatta tio (10) år, räknat f.o.m. den 1 maj 1913.
§23.
På av stadskamreraren i ingiven skrivelse gjord hemställan belsutade nämnden beträffande
den till E.F. Östling i Gammelstad utarrenderade lägenheten Skatan och viken n:r 4-5.
att antaga av Östling avgivet anbud att uppsätta stängsel, s.k. skidhage, i rågången mot
Sunderby från Sunderbyviken fram till Bälinge område, för en kostnad av 25 öre pr famn med
skyldighet för Östling att själv hålla nödigt virke; att ävenledes antaga av Östling avgivet
anbud att mot en ersättning av 7 öre pr kvm.uppodla av synemännen föreslaget område av
ägofiguren 236 å samma lägenhet.

§24.
Vid föredragning av ett från J.Eriksson inlämnat anbud att för 50 kronor köpa å fastighet n:r
201 befintligt häbbare beslutade nämnden att lämna framställningen utan avseende, då staden
icke vore ägare till byggnaden i fråga.
§25.
E.J.Erikssons i Björsbyn begäran om tillstånd att få vretan 417 a och b uppföra en
sommarstuga remitterades till stadsbygggmästaren för yttrande.
§26.
Föredrogs och lades till handlingarne från stadsbyggmästaren inkommen begärd utredning
rör. möjligheten att bereda för frimurarlogen i stadshusets vindsvåning.
§27.
Sedan stadsbyggmästaren inkommit med från maskinisten i stadshuset A.Westerlund
infordrad förklaring rörande koksförbrukningen i stadshuset m.m., beslutade nämnden att låta
samfälld drätselkammare erhålla del av förklaringen.
§28.
Beslutade nämnden att uppdrgaa till stadsingenjören och stadsbyggmästaren att gemensamt
inkomma med utredning och event. förslag rörande utsträckning av värmeledningen till
maskinistens bostad i stadshusets ekonomibyggnad.
§29.
På hemställan av stadsbyggmästaren avslogs av konsistorievaktmästare Lindgren gjord
begäran, att drätselkammaren ville ersätta honom med kr. 4:53 för en i köket i hans bostad i
gamla rådhuset genom hans försorg uppsatt bröstlist.
§30.
Beslutade nämnden på hemställan av stadsingenjören dels att låta på stadens bekostnad ploga
den körväg, som leder från landsvägen upp till brandposten i gatukorset mellan Pil- och
Hermelinsgatorna dels att antaga av Nya renhållningen avgivet anbud att verkställa denna
plogning under innevarande år för ett pris av 30 kronor.
Som ofvan
Justeart den 17/1 1914.
På tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K:H. Santésson
”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsen i Luleå den 9 jan 1914.
Närvarande: hrr J.Hansson, O.Åkerström, C.Gustafsson, G.Nyberg,
M.Lindström, V.Oscarsson, O.E.Wester, G.Landström samt undert.sekr.

A.Gullberg,

§1.
Domprosten J.Hansson utsågs att leda förhandlingarna intill dess ordf. blivit vald.
§2.
Till ordf. valdes hr B.Gullberg med fyra röster. Domprosten J.Hansson erhöll tre röster och
folkskolläraren O. Åhrström en röst.

§3.
Till vice ordförande valdes folkskolläraren O.Åhrström med sju röster
Hansson erhöll en röst.

Domprosten J.

§4.
Till ledamöter i undervisningsnämnden valdes hrr G. Norrby, C.Gustafsson och O.E Wester
samt fröken Hildur Mörtzell. Till suppleanter utsågos hrr A.Gullberg och G.Nyberg.
§5.
Antalet ledamöter i ekonominämnden bestämdes till fem.
§6.
Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr O.Åhrström, A.Gullberg, G.Nyberg,
M.Lindström och V.Oscarsson. Till suppleanter i denna nämnd utsågos hrr Wester och T.
Hagberg.
§7.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes hrr C.Gustafsson, G.Åhrström, A.Gullberg och
V.Oscarsson varjämte domprosten J.Hansson tillhör denna nämnd som självskriven
ordförande.
§8.
Folkskolestyrelsen beslöt att även för år 1914 uppdraga åt stadens drätselkontor att tjänstgöra
som huvudförvaltare för Luleå folkskolor.
§9.
Folkskolestyrelsen godkände nedanstående av överläraren framställda förslag till fördelning
av befattningarna som tillsyningsman i de olika klasserna:
J.Hansson: O.Åhrström, A.Rydorff, Hilma Nyman, J.Lundkvist
O.Åhrström: Hanna Sahlström, Lydia Lundström, Sigrid Dahl, Mjölkudden
G.Norrby: Hildur Mörtzell, O.Bohlin, E.Brännström
C.Gustafsson: A.Forsén, D.Ekroth, Elin Bohlin, Hildegard Gunnarsson.
A.Gullberg: Dagmar Enrén, Gunnar Forsén, Tora Eriksson, Gertrud Ridderstråle,Signe Flodin
G.Nyberg: M.Hammarström, Hulda Jakobsson, Hedda Ljungberg, Ellen Lindberg.
Hildur Mörtzell: Ellen Sundberg, Henny Söderström, Nanna Höglander, Selma Berglund.
M.Lundkvist: J. Gunnarsson, Gurly Högström, Beda Carlsson, Maria Högström.
V.Oscarsson: G. Landström, Georgina Dahl, Elin Sjölander; Notviken
§10.
Folkskolläraren D.Ekroth hade med stöd av läkarbetyg anhållit om tjänstledighet till och med
den 15 febr.1914. Denna anhållan bifölls.
§11.
Till vikarie för folkskolläraren D. Ekroth förordnades Emil Holmström från Råneå.
§12.
Folkskollärarinnan Georgina Dahl hade med stöd av läkareintyg anhållit om tjänstledighet till
den 1 april 1914. Folkskolestyrelsen biföll denna anhållan.

§13.
Till vikarie för folkskollärarinnan Georgina Dahl förordnades folkskollärarinnan Ester
Lundström från Luleå.
§14.
Folkskolestyrelsen biföll av småskollärarinnan Amanda Hollström gjord anhållan om
tjänstledighet under vårterminen 1914 på grund av genom läkarbetyg styrkt sjukdom.
§15.
Till vikarie för fru Amanda Hollström förordades småskollärarinnan Fanny Eklund.
§16.
Folkskollärararen A.Rydorff har anhållit om tjänstgöringsbetyg beslöt folkskolestyrelsen
tilldela honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
Led ungdomarnas uppfostran:
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§17.
Folkskollärarinnan Gurly Högström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt
folkskolestyrelsen tilldela henne följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc.
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§18.
Till behandling upptogs en från föregående sammanträde bordlagd skrivelse från de ordinarie
lärarinnorna vid stadens folkskolor. Skrivelsen, som enligt folkskolestyrelsens beslut skulle
införa en extranot i dagens protokoll, hade följande lydelse:
Till folkskolestyrelsen, Luleå: Vid stadsfullmäktigesammanträdet torsdagen den 20 november
detta år yttrades av herr M. Lindqvist:” Man står så gott som maktlös gentemot de ordinarie
lärarinnorna”. Vi ordinarie folkskollärarinnor kunna ej annat än känna oss djupt kränkta
genom ett sådant offentligt yttrande, vilket sedan genom tidningspressen sprides vida omkring
och som ställer oss i en mycket ofördelaktig dager. Var och en, som något satt sig in i hur
krävande allt skolarbete är, måste inse, att vi för att uppnå bästa möjliga resultat i vår
verksamhet behöva kommunens fulla förtroende. Men hur skall man kunna erhålla detta, då
lite och med en av skolstyrelsens ledamöter, av vilken man borde kunna vänta stöd och
uppmuntran i arbetet, i stället upprepade gånger fällt om oss ofördelaktiga yttranden. Dylika
uttalanden borde vara grundade på en ingående studie om hur skolarbetet i våra skolor
bedrives. Är detta förhållandet? Alla dessa angrepp verkar på oss ytterst nedslående och
beröva oss den sanna arbetsglädjen. Med anledning härav våga vi vördsamt hemställa, att
folkskolestyrelsen uppmana herr Lindqvist att lämna en nöjesaktig förklaring angående
motivet till denna förföljelse.
Luleå den 9 nov 1913

Till dagens sammanträde har inkommit en ny skrivelse av följande lydelse:

Till folkskolestyrelsen, Luleå
På grund av referat av herr Melcher Lindqvist yttrande vid stadsfullmäktigesammanträdet av
den 30 okt:” Man står så gott som maktlös gent emot de ordinarie folkskollärarinnorna” hade
undertecknade inlämnat en skrivelse, som vi båda folkskolestyrelsen anmoda herr Lindqvist
att avge en förklaring, följd av hans uttalande vid folkskolstyrelsesammanträdet av den 10
dec., att yttrandet vore felaktigt refererat, och de vitsord , som då gives om vår tjänstgöring, få
vi härmed under anhållan om denna skrivelses protokollförande återkalla vår förra av den 9
dec. Luleå den 18 dec. 1913.
Dagmar Eurén
Georgina Dahl
Ellen Lundberg
Beata Furtenbach
Gurly Högström

Hildur Mörtzell
Hulda Jakobsson
Sigrid Dahl
Beda Carlsson

Folkskolestyrelsen beslöt med fyra röster mot tre att låta vid återtagandet bara med att uttala
som sin mening, att lärarinnorna i händelse av liknande fall i framtiden göra klokast i att inte
besvära styrelsen med dylikt, utan bör de vända sig till den person, saken gäller. Herrar
Gutavsson och Wester läto till protokollet anteckna, att de väntat med det uttalande, som av
styrelsen gjorts. Herr Landström anmälde sin reservation mot beslutet.(Herr Hansson
avlägsnade sig från sammanträdet före beslutet fattades.)
§19.
Vid föregående sammanträde hade inlämnats en skrivelse från föräldrarna till barnen, i
folkskollärarinnan Sigrid Dahls klass, i vilken de förklarar sig ej ha något att skaffa, med en
artikel i Norrbottenskuriren från den 31 okt. undertecknad med signaturen ”Föräldrar och
målsmän”. Skrivelsen bordlades tills vidare.
§20.
En skrivelse från Drätselkamrer K.H.Santesson med anhållan om skriftlig uppgift å de
obligationer, som under år 1913 skolat inlösas. Skrivelsen lades till handlingarna, sedan det
upplysts att sådan uppgift nu vore lämnad.

En
skrivelse
från
Värmetekniska
skolhusbyggnadskommittén.

§21.
byrån

i

Göteborg

remitterades

till

§22.
Folkskolestyrelsen beslöt låta inköpa tvenne cyklar.
§23.
Överlärarens förslag om inköp av ett bord för lärare- och ett för lärarinnerummet i Östra
skolan, nya förvaringslådor för papper i korridorerna, bärlåda för böcker, kamin för en sal i
rektorsgården och matta till expeditionen samt uppsättande av nya tvättställ i Västra skolans
hus. Hemställan remitterades till ekonominämnden för utredning och beslut.
§24.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att anställa bibliotekarie vid skolbiblioteket.
§25.

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att förodrna en eller två personer i nämnden att verkställa
utanordningen för skolbarnens räkning.
§26.
Till styrelsen anmäldes, att till entrepenörer för målningsarbeten i Karlsvik och Notviken efter
ingivande av anbud antagits målarna H.J. Enbom och H.M. Lundström, den förra i Karlsvik
för en anbudssumma av 115:-. Den senare i Notviken för en summa av 149:- kr.
§27.
Herr Åhrström och Oscarsson fingo i uppdrag att justera protokollet.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justeradt:
Oskar Åhrström
Wilh.Oscarsson”
P.Edw.Lindmark
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
12 januari 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Ekström och Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 20 sistlidne december.
§2.
Valdes herr Sandström till nämndens vice ordförande under innevarande år.
§3.
Carl Grubbens hade, sedan han genom Luleå Rådstuvurätts laga kraftvunna utslag av den 9
december 1912 förpliktats att den 1 april samma år till Luleå stad avträda 1088,5 kvm. av
vretan 79-80, hos stadsfullmäktige anhållit oatt fullmäktige ville såsom ersättning för å vretan
nedlagd nödig och nyttig förbättring bevilja sökanden Kr. 183:58 eller samma belopp, som
enligt av stadsingenjören E.Kinnman den 9 februari 1912 verkställd uträkning skulle
tillkommit sökanden vid eventuell förlikning med staden i donationsjordsprocessen om
vretdelen ifråga. Sedan stadsingenjören i infordrat förnyat yttrande framhållit att, tillfölje det
dåliga underhåll, vretdelen beståtts under de senaste 10 à 12 åren, marken vid avträdet till
staden icke torde kunna anses hava varit av större värde, än den var, när staden på sin tid
upplät densamma, beslutade ekonominämnden att hos stadsfullmäktige hemställa om avslag å
framställningen.
§4.
Föredrogs stadskamrerarens redogörelse för indrivning av 1912 års belysningsavgifter; och
beslutade ekonominämnden att följande belopp skulle i räkenskapen avskrivas
237 Nya garnhandeln
Kr. 66:94
391 Wikström & Jakobsson-----------------------------” 41:42
tillhopa kr. 108:36

§5.
Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren anmält,
dels att ett stort antal av de reverser, som vid donationsjordsuppgörelserna lämnade som
likvid, icke av vederbörande inom föreskriven tid infriats och utgörande ett sammanlagt
belopp av Kr. 3206:43;
dels att ett stort antal av de personer, som förbundit sig att erlägga avgäld för innehavd
donationsjord, icke under flera år erlagt sådan: utgörande restbeloppet Kr. 2098:66;
dels att åtskilliga handlingar rörande redan uppgjorda donationsjordstvister icke kunde
återfinnas bland stadens handlingar. Med anledning hade stadskamreraren hemställt att
uppdrag måtte lämnas till lämplig person att indriva resterande avgälder och reverser samt att
åtgärder måtte vidtagas dels för utrönande av vilka donationsjordstvister, som blivit uppgjorda
och vilka, som återså att reglera dels för anskaffande av felande uppgörelsehandlingar dels
och slutligen för utredning i vad mån föreskriven inteckning för avgälds behöriga sökt och
vinnits i resp. fastigheter. Vid behandling av detta ärende belsutade nämnden att uppdraga till
ordföranden och stadskamreraren att vidtala lämplig person för indrivning av resterande
avgälder och reverser samt att förklara ärende i övrigt vilande till ett kommande
sammanträde.
§6.
Föredrogs följande stadsfullmäktige remitterdae framställningar
1)från Luleå arbetsstuga ang. anslag
2)” Nykterhetsfolkets sjukkassa 206 och Nykterhetvännernas allm. sjuk- och
begravningskassa n:r 105 ang.hyresbidrag
från avdelningarna n:r 1176, 1235 och 1333 av Nationalgodtemplarordern ang. hyresbidrag;
och skulle ansökningarna remitteras till stadskamreraren för avgivande av yttrande i samband
med förslag till fördelning av de för innevarande år till dylika anslag avsatta brännvinsmedel.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll av den 15 december 1913, §
19, ang.poliskonstapeln G.A.Blomqvist löneförmåner under sjukdom.
§8.
Stadsfiskalen hade inlämnat av magistraten attesterad förteckning över för poliskåren
erforderliga effekter, reparationer m.m. under innevarande januari månad, nämligen
nyanskaffning av pälsmössa till konstapel Franson, 11 st. mössplåtar och konseptbok samt
diverse reparationer av beklädnadseffekter m.m.; och beslutade nämnden att
uppdstadsfiskalen att anskaffa och utföra vad som i förteckningen föreslagits.
§9.
Beslutade nämnden att avslå en av fröken Gotton Zetterlund gjord framställning om befrielse
från erläggande av hundskatt för ett hundkreatur för år 1913.
§10
Utanordnades till betalning av källarmästare C.J.Dahné inlämnad räkning å Kr. 100,
utgörande ersättning för bortkörning av sopor för samtliga i stadshuset boende hyresgäster för
åren 1912 och 1213.
§11.
Till stadsfogeden remitterades
1)Per Johan Johnssons begäran om avkortning av utskylder;
2)Er.Aug.Erikssons anhållan om avkortning av 1911 års kommunalutskylder.

§12.
Sedan stadsfullmäktiges ordförande till drätselkammaren överlämnat en skrivelse från
landstingets dispensärnämnd ang. utanordnande av beviljat anslag till dispensärsköterska,
beslutade nämnden att ärendet skulle överlämnas till hälsovårdsnämnden.
§13.
Av stadskamreraren avlämnat förnyelsekvitto å garantiförsäkring för år 1914 överlämnades
till ordföranden för förvaring.
§14.
Uppdrogs till stadskamreraren att inkomma med utredning och event. förslag rörande de
under magistraten och drätselkammaren stående tjänstemännens rätt till skrivmateriel o.dl.
Som ofvan
Justeras
A.Ljungberg”
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 januari 1914.
Närvarande: Herrar Burman, Linder, Wadstein, Falk och Nilsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Valdes herr Burström till ordförande under innevarande år och till vice ordförande under
samma tid herr Burman.
§2.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 8 och 18 sistlidne december.
§3.
Beslutade Hamndirektionen, att afhålla ordinarie sammanträde den andra tisdagen hvarje
månad eller, i händelse af förhinder af något slag, dagen därpå; och skulle kallelse i regel sk
till kl.5.30 e.m.
§4.
Vid förnyad föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 20 november 1913, § 6,
angående utvidgning och förändring af spårsystemet vid södra hamnen beslutade
Hamndirektionen att tillsätta en komité med uppdrag att inkoma med förslag till plan öfver
arbetenas ledning, igångsättande och utförande; och insattes i denna komité herr Wadstein,
Stadsingenjören och Hamnmästaren med den sistnämnde som sammankallande.
§5.
Hamnmästaren hade med anledning af erhållet uppdrag att inkomma med förslag till
öfverenskommelse med ångbåtskommissionärerna med afseende å debitering och inkassering
af hamnafgifter för varor uti ingiven skrifvelse af den 3 oktober 1913 föreslagit:
1) att arbetet med ifrågavarande debitering och inkassering borde öfverföras från
ångbåtskommissionärerna till hamnkontoret beträffande alla inrikes varor och till
tullkammaren beträffande alla utrikes varor;
2) att för detta ändmål dels ett uppbördskontor måtte inrättas vi södra hamnpiren, dels tvenne
biträden anställas med uppgift såväl att ombestyra nämnda debiteringar som att mottaga och i

sin ordning till järnvägen expediera alla vagnsbeställningar och för desamma uppbära afgifter,
samt
3) att Hamndirektionen i anslutning härtill ville ingå till Stadsfullmäktige med hemställan att
fullmäktiges beslut i ärendet af den 9 maj 1912 måtte upphäfvas. Vid förnyad föredragning af
detta ärende beslutade Hamndirektionen att i princip antaga det af Hamnmästaren uppgjorda
förslaget samt att uppdraga till vice Ordföranden och Hamnmästaren att gemensamt uppgöra
och inkomma med detaljbestämmelser för de för beslutets verkställighet erforderliga
anordningar angående bokföring, kontorslokal m.m.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 decmber 1913, §
21, angående anskaffande af en kranpråm för Tjufholmssundets räkning.
§7.
Stadsfullmäktige hade med öfversändande af utdrag af protokoll den 15 december 1913, § 9,
godkänt af hamndirektionen vidtagna åtgärder att i 1914 års utgiftsstat upptaga nödiga medel
dels för iordningställande af hamnpiren för en kostnad af 9050 kronor, dels för inköp af en
tjärsprutningsapparat för ett pris af 845 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Hamndirektionen: att lämna Stadsingenjören i uppdrag att infordra anbud å
tjärsprutningsapparaten att underställas direktionens pröfning; samt att uppdraga till den vid
behandlingen af under § 4 af detta protokoll antecknade ärende tillsatta komitén att inkomma
med förslag till plan äfven för detta arbetets utförande.
§8.
Sedan Stadsfullmäktige bifallit Hamndirektionens förslag att utbyta nuvarande lysbojar vid
Tjufholmskanalen mot tre stycken A.G.A.- lysbojar för en kostnad af 5600 kronor, beslutade
Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att uppdraga till Hamnmästaren att i skrifvelse
hos Kungl.Lotsstyrelsen göra anhållan om tillstånd för Hamndirektionen af fyrbelysningen i
Tjufholmssundet.
§9.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 december 1913 § 4, häraf inhämtades att
fullmäktige bifallit Hamndirektionens hemställan om godkännande af ett af
Elektricitetsverkets föreståndare uppgjordt förslag till förbättrad belysning af hamnområdet
för en anläggningskostnad af 4900 kronor. Vid behandling af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att hemställa hos Drätselkammaren att kammaren ville uppdraga till
Elektricitetsverkets föreståndare att utföra arbetet på hamnens bekostnad.
§10.
Stadsfullmäktige hade enligt protokoll af den 15 december 1913, § 6, bifallit
Hamndirektionens förslag, att, under förutsättning att Kungl. Lotsverket anordnar en ledfyr å
Lillieudden å Hamnholmen utanför Tjufholmssundet uppsätta en A.G.A.-fyrinrättning,
ledande klart från Germandön in mot Tjufholmssundet, för en kostnad af 3350 kronor. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag
att hos Kungl. Lotsstyrelsen efterhöra om lotsverket ämnar å Lillienudden uppföra
förutnämnda fyr samt, om så visade sig vara fallet, hos Styrlesen göra anhållan om tillstånd
för Hamndirektionen att uppsätta den föreslagna fyren å Hamnholmen.
§11.

Sedan Stadsfullmäktige med begäran om yttrande översändt från Byggnadsnämnden
inkommet förslag till närmare beskrifning af de genom fullmäktiges beslut den 14 september
1912 godkända ändringar i gällande stadsplan, beslutade Hamndirektionen att remittera
ärendet till Hamnmästaren för skyndsamt afgifvande af yttrande.
§12.
Anna Lovisa Lundqvist hade hos Hamndirektionen anhållit att komma i åtnjutande af ett
månatligt understöd, sedan hon numera vore oförmögen att sköta befattningen som
förestånderska för kabinettet vid södra hamnen. Sedan Fattigvårdstyrelsen i afgifvet yttrande
öfver framställningen dels vitsordat änkan Lundqvists behof af understöd, dels hemställt att
Hamndirektionen ville t.v. ställa ett belopp af intill 200 kronor pr år till styrelsens förfogande
att i mån af behof tilldelas henne, beslutade Hamndirektionen vid förnyad behandling af
ärendet att ett tillfälligt understöd af högst 200 kronor pr år skulle genom Hamnmästaren
utbetalas till änkan Lundqvist, i den mån sådant understöd visade sig erforderligt.
§13.
I enlighet med erhållet uppdrag hade Hamnmästaren till dagens sammanträde inkommit med
förslag till igångsättande af makadamslagning för hand för hamnens behof under innevarande
år. Sedan af förslaget inhämtas, att Hamnmästaren tänkt sig makadamtillverkningen ordnad
så, att sedan sprängning af sten verkställts i s.k. kallkällberget, råmaterialet skulle
transporteras till planen nedanför s.k. södra tullvaktstugan, där själfva makadamslagningen
skulle försiggå genom arbetare, hvilka till visst pris pr kbm. för hand krossade stenen till
makadam, beslutade Hamndirektionen, sedan antecknat blifvit att kostnaden för makadamen
enligt Hamnmästarens, med ledning af inkomna anbud, gjorda beräkning skulle blifva c:a 7
kronor förutom eventuel ersättning.
dels att på hamnens bekostnad anskaffa skyddsglasögon till makadamslagarne,
dels att omedelbart sätta makadamslagningen i gång på föreslaget sätt. Hamndirektionen
beslutade att förklara protokollet i denna del genast justeradt.
§14.
Sedan Hamnmästaren till Hamndirektionen inlämnat 9 st. förteckningar öfver hamnen
tillhöriga inventarier den 31 december 1913, beslutade Hamndirektionen att utse mästerlotsen
Helmer Sandberg och maskinisten F. Lindblom att verkställa inventering af effekterna; och
skulle ett arfvode af 25 kronor utgå till hvardera af inventeringsmännen.
§15.
Hamnservisen C. Friberg hade hos Hamndirektionen anhållit om tillstånd att få mottaga och
innehafva uppdraget att vara Sveriges Redareförenings ombud i Luleå för anskaffande af
sjöfolk. Sedan af Hamnmästarens yttrande i ärendet inhämtats, att uppdraget ej komme att i
minsta hänseende inverka störande för Fribergs tjänst hos hamnen, beslutade
Hamndirektionen på tillstyrkan af Hamnmästaren medgifva, att Friberg finge mottaga och tills
vidare innehafva befattningen ifråga.
§16.
J. Aug. Carlström hade hos Hamndirektionen anhållit att få till låns erhålla 4 st. flaggstänger
att användas vid en af sökande å norra stadsfjärden uppslagen skridskobana. Sedan
Hamnmästaren upplyst att flaggstängerna lågo så placerade i hamnens förråd, att de icke utan
en del besvär och kostnader kunde utlämnas, beslutade Hamndirektionen att afslå sökandens
framställning.
§17.

Hamnbetjänten R. Jansson hade med stöd af ett af stadsläkaren Sven Kjellman utfärdat intyg,
att Jansson på grund af åderbråck vore i behof af 6 veckors tjänstledighet, anhållit att
tjänstledighet måtte beviljas honom under 5 á 6 veckor f.o.m. den 15 januari 1914. Sedan
Hamnmästaren upplyst att Janssons tjänst kunde under tjänstledigheten utan särskild vikarie
upprätthållas, beslutade Hamndirektionen att bevilja sökanden 6 veckors tjänstledighet f.o.m.
den 15 innevarande januari med bibehållande af lön och tjänstgöringspenningar. Protokollet
förklarades hvad detta ärende beträffar omedlebart justeradt.
§18.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande:
1:o)E.A. Sundströms framställning om tilldelande af gratifikation till bogserångaren
”Balders” besättning;
2:o)Hamntillsyningsmannen A.Nordströms begäran om fri uniformskappa.
§19.
E.A. Nordström hade anhållit om restitution af utaf honom erlagd hamnafgift och platshyra
för 7 famnar barrved med tillhopa 2 kronor 10 öre, hvilket vedparti utgjorde en del af ett
större parti om 53 famnar, för hvilket konditor Forslund redan skulle hafva erlagt stadgade
hamnafgifter. Sedan Hamnmästaren, som icke ville förneka att Nordströms uppgift vore
riktig, tillstyrkt sökandens framställning, beslutade Hamndirektionen att beloppet, kr. 2:10,
skulle till Nordström retitueras, därest visas kan, att Forslund erlagt afgifter för samma
vedparti.
§20.
Sedan Stockholms Handelskammare till Kungl. Kommerskollegiikomitén inkommit med
framställning i fråga om uppdrag för rikets handelskammare att fastställa den dag, då för olika
svenska hamnar första öppet vatten skall anses förefinnas eller, med andra ord, tidpunkten för
sjöfartens officiela öppnande, hade komitén hos hamndirektionen anhållit om uttalande,
huruvida ifrågavarande uppgift lämpligen kan eller bör öfverlämnas åt handelskammaren.
Sedan antecknats, att Hamndirektionen redan under sistförflutet år haft frågan om
fastställande af tidpunkten för sjöfartens officiela öppnande under behandling och äfven aflåtit
förslag i saken till Sveriges Redareförening och Handels- och Sjöfartsnämnden i Luleå,
hvilket förslag innebar att Hamndirektionen i samråd med platsens Handels- och
Sjöfartsnämnd och efter lotsmyndigheternas hörande skulle, hvad Luleå hamn beträffar, äga
fastställa tidpunkten för sjöfartens officela öppnande på hamnen, beslutade Hamndirektionen
med anledning af det ändrade läge, hvari frågan numer kommit, att till Kungl.
Kommerskollegiikomitén afgifva det yttrande, att direktionen icke anser, att uppgiften ifråga
bör anförtros åt handelskamrarne, utan åt de härför bättre skickade hamnförvaltningarna i de
olika svenska hamnarna, hvilka dock borde skyldigkännas att på de platser, där
handelskammare finnes, först efter dess hörande fastställa tidpunkten för sjöfartens officiela
öppnande inom respektive hamnar. Protokollet förklarades i denna del genast justreradt.
§21.
Beslutade Hamndirektionen att låta verkställa revision af hamnkontorets och
ångbåtskommissionärernas debiteringar af hamn- och muddringsafgifter genom
kammarskrifvaren B. Ridderstråhle; och skulle han äga att för arbetet räkna sig till godo ett
arfvode af 200 kronor i ett för allt.
§22.

Beslutade Hamndirektionen att i den komité, som den 12 augusti 1913 erhållit direktionens
uppdrag att inkomma med förslag till ny taxa för hamnafgifter i Luleå insätta herr Burman
som suppleant, hvarjämte Hamnmästaren utsågs att sammankalla komitén.
§23.
Föredrogs Hamnmästarens kassarapport för december månad år 1913.
§24.
Beslutade Hamndirektionen att bemyndiga Hamnmästaren att å direktionens vägnar träffa
aftal med drätselkammaren rörande lämplig fördelning på hamnen och staden af de bom-,
strand-, fiske-, och andra arrendelägenheter, som finnas i stadens närhet.
§25.
Föredroges och utanordnades diverse räkningar.

Justeradt den 10/2 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar.
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
17 januari 1914.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 8 innevarande januari.
§2.
Adolf och J.Åström, ägare till fastigheten n:r 131, hade hos drätselkammaren anhållit att för
reglering av tomt n:r 8 i kvarteret ”Katten” få göra följande ägoutbyte med Luleå stad: Adolf
och J. Åström avtstå till staden den del av fastighet n:r 131, som faller inom Skeppsbrogatan
innehållande i vidd 8,82 kvm, eller 100 kvadratfot. Staden avstår till Adolf och J. Åström den
del av fastigheten n:r 497, som faller inom tomten n:r 8 i kvarteret ”Katten”, innehållande i
vidd 31,43 kvm. eller 357 kvadratfot. För skillnaden i yta, 257 kvadratfot, betala Adolf och J.
Åström till staden en mellanavgift, beräknad efter zonvärdet, 40 öre pr kvadratfot, eller 102
kronor 80 öre. Sedan stadsingenjören tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden att, då ett
ägoutbyte på föreslaget sätt syntes vara för staden fördelaktigt, hos stadsfullmäktige hemställa
om bifall till detsamma. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
Som ovan
Justeradt den 2/2 1914.
Å tjänstens vägnar
K.H.Brändström”
K.H. Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 26 jan.1914.
Närvarande: Ordf.domprosten J. Hansson, hrr O. Åhrström och C. Gustafsson samt
undertecknad, sekr.
§1.
Från överläraren har inkommit anmälan, att gossen Linus Brunnberg, trots den varning han
vid nämndens sammanträde den 7 april 1913 erhöll vinner sig högst oordentlig och slarvig
med avseende å skolgången, smög sig undan då han skulle hämtas till skolan o.s.v. Sedan

såväl gossen som hans fader, arbetaren E.J. Brunnberg hörts beslöt nämnden, att låta skilja
gossen från hemmet och utackordera honom i enskilt hem, om han ej ordentligt besöker
skolan varje dag, till dess han erhållit avgångsbetyg.
Dag som ovan
John Hansson/ P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 januari 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrströrn, Hellsten, G.Andersson, Lind,
Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Fernlund, Sandberg,
Nilsson, D.Andersson, Sölwén, Gillqvist och Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot
såsom frånvarande antecktnades Herrar Wallin, Edström och Hage samt Fröken Holm, av
vilka Herr Hage ej kunnat med kallelse anträffas och de övriga anmält sig förhindrade att
bevista sammanträdet.
§ 1.
Utsagos Herrar Lindgren och Flodmark att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3
nästkommande februari klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot
protokollet över Stadsfullmäktiges sammanträde den 15 december 1913.
§ 3.
Sedan Konungens Befallningshavande vid granskning av det utav Stadsfullmäktige den 16
oktober 1913 antagna förslag till ny hamnordning för Luleå gjort ett par smärre anmärkningar
mot detsamma, samt med anledning därav Stadsfullmäktige lämnats tillfälle att ändra
detsamma i enlighet med gjorda anvisningar, hade Beredningsnämnden hemställt, att
Stadsfullmäktige ville besluta följande ändringar uti förslaget:
§ 23 sista punkten erhåller följande lydelse: ’Den som bryter mot bestämmelsen i sistnämnda
moment, vare förfallen till 25 kronors böter’;
i § 30 nedsättes bötesmaximum från 500 till 100 kronor;
§ 31 erhåller följande ändrade lydelse: ’Böter, som enligt hamn-ordningen ådömas, fördelas
på sätt § 28 ordningsstadgan för rikets städer föreskriver samt förvandlas vid bristande
tillgångar enligt lag’.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att återremittera detsamma till
Hamndirektionen.
§ 4.
Sedan av Drätselkammaren utsedda särskilda kommitterade utarbetat förslag till särskilda
byggnadsföreskrifter enligt § 41 i stadsplanelagen för den del av stadens donationsjord å
Mjölkudden, som ligger mellan den planlagda staden och verkstadsområdet å Notviken, hade
Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutit att översända förslaget till
Stadsfullmäktige med hemställan att det måtte överlämnas till Byggnadsnämnden.

Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 5.
Robertsviks ångsåg Wiklund & Sjödin hade hos Stadsfullmäktige anhållit att, räknat f. o. m.
den 5 maj 1913, få på en tid av 25 år eller intill dess att staden behöver desamma, arrendera
följande områden:
l:o) Det i byte med Luleå stad enligt Stadsfullmäktiges beslut av den
16 september 1909 till staden avträdda området för Kr.
150: —
2:o) Fastighet N:o 71 inom Landsgatan för
100: —
3:o) Området mellan karantänsstallarne och ångsågen för
75: —
4:o) Rätt till fäste för timmerbom i karantänskajen för
25: —
5:o) Timmerplats i Skutviken i likhet med kontrakt, upprättat med Robertsviks Trävaru A.-B. för
100: —
tillhopa per år Kr. 450: •—
med rätt för firman att uppsäga arrendet, därest firman skulle upphöra eller affären skulle
nedläggas före arrendetidens utgång.
Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande över ansökningen hemställt om bifall till
densamma mot att den årliga arrendeavgiften sättes till 500 kronor och att rättighet till
uppsägning av avtalet före arrendetidens utgång stipuleras i enlighet med ett av
Stadskamreraren avgivet förslag.
Jämväl Hamndirektionen hade tillstyrkt framställningen mot följande villkor utöver dem
Drätselkammaren föreslagit;
att arrendeavgiften för timmerplats i Skutviken, utgörande omkring 110,000 kv.-meter, höjes
till 200 kronor;
att inseglingsränna hålles öppen och att stränderna hållas till gängliga för båtar;
att stenkistor eller andra fasta förtöjningsanordningar icke få nedsänkas utan
Hamndirektionens medgivande i varje fall.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag med de av Hamndirektionen däri
föreslagna, ändringar, på så sätt att arrendet för hela området bestämmes till 600 kronor pr år.
§ 6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Margareta Enkvist
inkommen begäran, att staden, sedan genom Stationsgatans urschaktande och sänkning henne
tillhöriga fastigheten N:o 463 i kvarteret Trasten tagit skada, måtte låta vidtaga en del angivna
åtgärder till sockelns förstärkning m. m.
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att återsända framställningen
till Stadsfullmäktige med underrättelse, att Drätselkammaren, som ansett arbetet kräva
omedelbart utförande, låtit Stadsingenjören för en kostnad av 45 kronor verkställa i
ansökningen begärd reparation.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige med godkännande av den
vidtagna åtgärden att lägga ärendet till handlingarne.
§ 7.
Singer & C:o Symaskinsaktiebolag hade med stöd av Kungl. Kammarrättens utslag den 6
augusti 1913 hos Drätselkammaren gjort framställning om restitution av viss del av bolagets
kommunalutskylder för år 1911, varefter Drätselkammaren, som ansåg utsikt icke förefinnas

att genom besvär erhålla ändring i Kammarrättens utslag, hos Stadsfullmäktige anhållit om
bemyndigande att få till bolaget restituera det för mycket erlagda beloppet eller kr. 29: 62.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige med begäran om yttrande till Drätselkammaren remitterat tre
särskilda framställningar om lönereglering, nämligen från kronokassören, poliskåren och
brandchefen, den sistnämnda avseende den fasta brandkårens befäl, hade Drätselkammaren
beslutit, att då det syntes fördelaktigt, att alla löneärenden erhöllo en så vitt möjligt likformig
behandling, hos Stadsfullmäktige hemställa om tillsättande av en särskild lönenämnd, till
vilken nu gjorda och framdeles inkommande framställningar om lönereglering kunde
hänskjutas för nödig utredning och yttrande.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag om tillsättande av en permanent
lönenämnd samt valde till ledamöter i denna nämnd rådmannen P.Sandström,
stadskamreraren, exekutionsbetjänten C.A.Palm, lok.-föraren N.Falk och förvaltaren
C.Tillman med Herr Sandström sorn sammankallande.
Valet skedde med acklamation utom beträffande Herr Tillman, vilken erhöll 22 röster av 26
avgivna 4 röster tillföllo redaktören H. Fernlund.
§ 9.
Magistraten hade med hemställan om utanordnande till Stadsfullmäktige överlämnar en
räkning från A.Gullberg å 50 kronor, utgörande ersättning för på uppdrag verkställd insamling
av en del bostadsuppgifter, vilka vid den år 1912 härstädes verkställda bostadsräkningen
uteblivit.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att utanordna räkningens belopp
av i årets stat för oförutsedda utgifter anslagna medel.
§ 10.
Sedan Elektricitetskommittén inkommit med utredning rörande Herr Falks motion om
elektrifiering av ångfärjan Trafik, hade Hamndirektionen uti avgivet yttrande på i utredningen
förebragta skäl hos Stadsfullmäktige avstyrkt elektrifieringsförslagets antagande.
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att
motionen i denna del icke skulle till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§ 11.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat från elektricitetskommittén
inkommen utredning och alternativa förslag rörande elektrifiering av pumpstationen, hade
Stadsingenjören i infordrat yttrande i likhet med kommittén tillstyrkt antagande av det som
alt. II betecknade förslag, upptagande ledning från stadens elektricitetsverk, först i jordkabel
till en fri plats strax bortom grindstugan och sedan på trästolpar till pumpstationen, med en
beräknad anläggningskostnad av 29,200 kronor. Stadsingenjören hade däremot beträffande
kommitténs hemställan, att det måtte tagas i övervägande, huruvida icke pumpstationens
motor borde inrättas så, att antingen den ena eller den andra pumpen kan drivas av motorn, på
anförda skäl avstyrkt motorns anordnande på detta sätt.
För egen del hade Drätselkammaren tillstyrkt antagande av elektricitetskommitténs förslag alt.
II, varemot Kammaren på av Stadsingenjören anförda skäl avstyrkt den av kommittén
alternativt ifrågasatta placeringen av motorn, i synnerhet sorn det icke möter hinder att utan
ökad kostnad, när helst så skulle visa sig önskligt eller erforderligt, utföra den ifrågavarande
anordningen.

Vid föredragning av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden utan votering Drätselkammarens förslag samt beslöto, att kostnaden för
nyanläggningen 29,200 kronor skulle bestridas av lånemedel.
§ 12.
Antecknades att Herr Wallin under behandling av det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig å sammanträdet.
§ 13.
Hos Stadsfullmäktige hade A.V.Falk m. fl. å Mjölkudden bosatta personer anhållit, att den för
pumpstationens ifrågasatta elektrifiering erforderliga ledning måtte erhålla sådan sträckning,
att möjlighet
beredes att i folkskolebyggnaden å Mjölkudden ävensom i enskilda bostäder därstädes
installera elektrisk belysning.
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit återställa skrivelsen till
Stadsfullmäktige med påpekan, att ansökningen tillmötesgås genom att Stadsfullmäktige
bifalla det av Drätselkammaren förordade elektrifieringsförslaget alt. II.
Med hänvisning till sitt beslut under § 11 här ovan beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan av
Beredningsnämnden, att framställningen f. n. ej skulle föranleda vidare åtgärd.
§ 14.
I en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren för yttrande remitterad skrivelse hade
biografägaren C.V.Andersson anhållit att få förvärva stadens del av tomt N:o 5 i kvarteret
Tjädern till lägsta, möjliga pris och på sådana villkor, att något kontant utlägg icke
erfordrades, för att å tomten, sedan denna i sin helhet förvärvats, uppföra en tidsenlig
teaterbyggnad.
Sedan antecknats, att zonvärdet å tomten utgjorde 50 öre per kvadratfot, hade
Drätselkammaren föreslagit, att staden tillhöriga delar av ifrågavarande tomt, utgörande enligt
företett arealbevis sammanlagt 4595,90 kv.-meter, måtte till sökanden försäljas mot en
köpeskilling, beräknad efter 4 kronor 50 öre per kv.-meter eller 3,131 kronor 55 öre.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
utan votering att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att den inflytande
köpeskillingen skulle tillföras fastighetsfonden.
§ 15.
Adolf och J.Åström, ägare till fastigheten N:o 131, hade hos Drätselkammaren anhållit att för
reglering av tomt N:o 8 i kvarteret Katten få göra följande ägoutbyte med staden:
’Adolf och J.Åström avstå till staden den del av fastigheten N:o 131, som faller inom
Skeppsbrogatan, innehållande i vidd 8,82 kv.-meter eller 100 kv.-fot.
Staden avstår till Adolf och J. Åström den del av fastigheten N:o 497. som faller inom tomt
N:o 8 i kvarteret Katten, i vidd inne¬hållande 31,43 kv.-meter eller 357 kv.-fot.
För skillnaden i yta 257 kv.-fot betala Adolf och J. Åström en mellangift, beräknad efter
zonvärdet 40 öre per kv.-fot, eller 102: kronor 80 öre.’
Sedan Stadsingenjören tillstyrkt ansökningen hade Drätselkammaren,, då ett ägoutbyte på
föreslaget sätt syntes vara för staden fördelaktigt, hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till
detsamma.
Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att
godkänna ägoutbytet samt bestämde, att inflytande medel skulle läggas till fastighets fonden.
§ 16.

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren översänt en från Aug.Jonsson m. fl. inkommen
framställning om upphävande av Kammarens beslut att anställa endast en entreprenör för
installation av elektriska ledningar med uppdrag för Kammaren att inkomma med fullständig
motivering för beslutet, hade sådant yttrande jämte motivering nu från Drätselkammaren
inkommit, och hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte besluta, att
framställningen ej skulle till vidare åtgärd föranleda.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att med uttalande av sitt ogillande
av vad Drätselkammaren i denna sak företagit lägga dess förklaring till handlingarne samt att
anmoda Drätselkammaren att i god tid före kontraktstidens utgång till Stadsfullmäktige
inkomma med förslag om huru installationsverksamheten i staden för framtiden borde ordnas.
Detta beslut fattades efter votering med 18 röster mot 8, vilka senare avgåvos för bifall till
Beredningsnämndens förslag.
§ 17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från montören
O.Wikström ingiven skrivelse med anhållan att Stadsfullmäktige ville upphäva av Kammaren
fattat beslut att återkalla sökanden enligt påstående meddelat tillstånd till utförande av
installationer med anslutning till stadens elektricitetsverk.
Med hänvisning dels till Magistratens utslag i ärendet den 25 augusti 1913, dels till
bestämmelsen i för Drätselkammaren gällande reglemente, § 15, hade Drätselkammaren
därefter hemställt, att Wikströms framställning ej skulle föranleda åtgärd.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 18.
Drätselkammaren hade med anledning av från Stadskamreraren inkommet förslag beslutit att
hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att de inkomster, som järnvägstorget genom tillfälliga
upplåtelser, förhyrningar o. d. kan komma att inbringa, måtte från och med år 1913 få avsättas
för framtida ordnande av järnvägstorget.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
§ 19.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren översänt en av J.A.Carlström gjord
framställning om kostnadsfritt lån av en båglampa jämte fri montering ävensom fri elektrisk
ström för belysning av en å norra stadsfjärden uppslagen skridskobana dagligen under tiden
kl. 4—10 e. m. under innevarande vinter.
Sedan elektricitetsverkets föreståndare uppgivit stadens kostnader vid ett bifall till
framställningen till 210 kronor, därav 180 kronor fri ström och 30 kronor lampslitage och
montage, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att fri ström beviljades
sökanden mot villkor, att han förbinder sig att låta lärjungarna vid stadens folk- och småskolor
avgiftsfritt begagna sig av banan under fyra timmars tid två gånger i veckan på förut i god tid
kungjorda tider ävensom vid de tillfällen, då ungdomen åtnjuter s. k. skridskolov.
Slutligen hade Drätselkammaren meddelat, att Kammaren i avsikt att påskynda
skridskobanans iordningställande ansett sig hava ägt befogenhet att till sökanden utlåna och
montera den för belysning av banan erforderliga lampan.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden
att bifalla, vad Drätselkammaren föreslagit, samt anmoda Folkskolestyrelsen att tillse, att de
av Drätselkammaren föreslagna villkor från Carlströms sida uppfyllas.
§ 20.

Uti avgivet yttrande över en av Styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt till
Stadsfullmäktige ingiven framställning om ett anslag för år 1914 av 1,400 kronor såsom
bidrag till fortsatt uppehållande av anstaltens verksamhet hade Drätselkammaren, under
erinran att medel för detta ändamål finnas avsatta såsom oförutsedda utgifter under rubrik 35 i
1914 års stat, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt anslagets beviljande.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja det begärda anslaget.
§ 21.
Sedan Förste lantmätaren H.K.Brändström hos Konungens Befallningshavande anfört besvär
över Stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att till Idrottsföreningen
Kamraterna i och för anordnande av en idrottsplan för en tid av 20 år upplåta kvarteret Loet
jämte del av Prästgatan, hade besvären utställts till kommunikation med Stadsfullmäktiges
ordförande för hörande av Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar.
Efter föredragning av besvären hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige
såsom förklaring över desamma måtte yrka, att besvären skulle lämnas utan avseende.
Herrar Falk och Lindgren hade anhållit att få till protokollet antecknat, att de röstat för, att
Beredningsnämnden skulle tillstyrka Stadsfullmäktige att instämma i besvären.
Med 15 röster mot 9, vilka senare avgåvos för bifall till ett av Herr Falk väckt förslag att
Stadsfullmäktige skulle instämma i besvären, beslöto Stadsfullmäktiges icke klagande
medlemmar att bifalla Beredningsnämndens förslag.
§ 22.
Sedan Förste lantmätaren H.K.Brändström hos Konungens Befallningshavande anfört besvär
över Stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att bevilja avkortning av de
arbetarne O.V.Is och J.O.Lindqvist påförda kommunalutskylder för åren 1911 och 1912, hade
besvären utställts till kommunikation med Stadsfullmäktiges ordförande för hörande av
Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar.
Efter föredragning av besvären beslöto Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar på
förslag av Beredningsnämnden att yrka, att besvären skulle lämnas utan avseende.
§ 23.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Kungl. Mynt- och Justeringsverket
angående tiderna för justerings förrättande i Luleå stad m. m.
§ 24.
Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshavande i länet, den 29
december 1913 givna utslag på besvär av
Axel Nilsson över Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 16 oktober 1913 förrättade val av
ledamöter i pensionsnämnden för Luleå stad.
§ 25.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Kapten C. Skarstedts avsägelse av uppdraget att vara suppleant i Drätselkammaren;
2:o)Fattigvårdsstyrelsens framställning rörande tolkning av en bestämmelse i den för
Stadsläkaren gällande instruktion;
3:o) Herr Burmans motion angående tillsättande av en ny värderingskommitté.
§ 26.
Till Drätselkammaren remitterades;
l:o) I.Byströms framställning angående köp av en del av fastigheten n:o 201 m. m.

2:o) En framställning från E.Rutberg m. fl. rörande framdragande av ledningar för elektrisk
belysning till Bergviken.
§ 27.
Till Lönenämnden remitterades en begäran från Johan Landström om löneförhöjning.
§ 28.
Till Byggnadsnämnden och Drätselkammaren remitterades en till Stadsfullmäktige inkommen
utredning från den kommitté, som tillsatts för behandling av Herr Falks motion rörande
eventuella förändringar i instruktioner, arbetssätt m. m. för stadsingenjören och
stadsbyggmästaren.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
A. Holm.
Justeradt:
Per Segerstedt,
Hugo Flodmark,
C. Lindgren.”
”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 30
jan.1914.
Närvarande: Hrr G. Norrby, C. Gustavsson, O.E. Wester, fröken Hildur Mörtzell samt
underteck.sekr.
§1.
Till nämndens ordf. valdes rektor G. Norrby och till sekreterare överlärare P.Edv. Lindmark.
§2.
Protokollet från sammanträde den 23 maj 1913 godkändes.
§3.
Bibliotekarietjänsten vid skolbiblioteket hade genom anslag kungjorts ledig till ansökan för
den 15 jan. 1914. Endast en sökande, folkskollärarinnan J. Gunnarsson, hade anmält sig.
Nämnden, som som erhållit folkskolestyrelsen bemyndigande att välja bibliotekarie, utsåg
herr Gunnarsson att tills vidare mot ett årligt arvode av 50:- kr. uppehålla nämnda tjänst.
§4.
Till protokollet skulle antecknas, är eleverna i sjätte klassen, Agnes Johansson, Gustava
Lehtonen, Elsa Backteman, Berta Lundqvist, Sigrid Hult och Astrid Lindahl anmält sig till
deltagande i nattvardsundervisningen. Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd, med
klassföreståndarinnan
ordna
undervisningen
med
sjätte
klassen
medan
nattvardsundervisningen pågår.
§5§5§5.§5§

Nämnden beviljade flickan Hedvig Engström forsatt ledighet från skolan under 1914 under
förutsättning att hennes sjuklighet genom läkarbetyg styrkts men avslog gjord framställning
om avgångsbetyg efter folkskolestadgans § 48.
§6.
Nämnden beviljade gossarna Karl Häggberg och Ejnar Norlin lov från skolan de timmar , som
de behöva ledigt för att bevista nattvardsundervisningen. Liknande anhållan från Ejnar
Johansson, Vincent Westerlund, Herdis Gille, Axel Ritunen och Signe Lindkvist avslogs.
§7.
Nämnden förklarade sig ingenting ha att erinra mot att flickan Anna Sternros, som på grund
av sjuklighet är befriad från skolgång, under höstterminen deltager i nattvardsundervisningen.
§8.
Slöjdlärarinnan Elin Vestberg hade inkommit med ansökan om tjänstledighet på grund av
sjukdom under en månads tid, samt gjort framställning om bidrag till avlöpande av vikarie.
Överläraren anmälde samtidigt, att hennes undervisningsskyldighet under tiden uppehålles av
fru Augusta Hällqvist samt lärarinnan Nanna Höglund, Beda Gustavsson och Gertrud
Ridderstråle. Nämnden beslöt föreslå folkskolestyrelsen att ingå till stadsfullmäktige med
anhållan, att stadsfullmäktige måtte bevilja bidrag till avlönandet av lärarinnan Elin Vestbergs
vikarie att utgå efter samma grunder, som i lag äro beslutade för avlönande av vik. för lärare
och lärarinnor vid folk- och småskolor eller med ¾ av vikariens lön.
§9.
Fröken Hildur Mörtzell och hr O.E. Wester fingo i uppdrag att justera protokollet.
Dag som ofvan
Jusrerat
Hildur Mörtzell
Gunnar Norrby/P.Edv.Lindmark
O.E.Wetser”
”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Gullberg, Gunnarsson, Ahlström, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 30 december 1913 föredrogs och justerades.
§2.
Avslogs Oskar Erikssons å Hindersön begäran om förhöjning i fosterbarnsarvodet för gossen
Albin Strandberg från 100 till 120 per år.
§3.
Från drätselkammaren hade för yttrande remitterats en ansökan från Frans Josefsson Palm,
vilken i stadens arbete ådragit sig ögonskada, att han måtte tillerkännas ersättning av en krona
per dag, så länge han genom läkarebetyg styrkte sin arbetsoförmåga. Vid föredragning härav
beslöt styrelsen hos drätselkammaren vitsorda Palms behov av det begärda understödet.
§4.

Anmälde tillsyningsmannen dels att Johanna Augusta Andersson måst på grund av sjukdom
intagas å fattiggården under tiden den 13 – 20 januari, varefter hon intagits å Sandträsk
sanatorium, dels att ansvarsförbindelse lämnats för arbetaren A.L.Nilssons vård å samma
sanatorium, och blevo dessa åtgärder av styrelsen godkända.
§5.
Bifölls änkan Maria Lundbergs begäran om förhöjning av understödet från 100 till 144 kronor
per år.
§6.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 15 december 1913, §§ 14,31 och 32, föredrogs och lades
till handlingarna.
§7.
På hemställan av Felix Simon Ahlström, vilken enligt intyg av doktor Neander led av lungsot
och vore i stort behov av sanatorievård, beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för
Ahlströms vård å Sandsträsk sanatorium samt i avvaktan på hans intagande där bevilja honom
inträde å härvarande fattiggård och skulle kostnaden härför utsökas hos Jockmocks kommun,
där Ahlström ägde hemortsrätt.
§8.
Under uppgift att han fått löfte hyra verkstad hos skomakaren P.O. Sundqvist anhöll J.O.
Wennberg om styrelsens tillstånd att lämna fattiggården. Vid föredragning härav beslöt
styrelsen bifalla Wennbergs begäran med erinran om att därest han ej förhölle sig nykter och
försörjde sin familj, han komme att ånyo intagas å fattiggården. Beredningsutskottet fick i
uppdrag att vidtala Sundqvist angående verkstadsupplåtelsen.
§9.
Biföll styrelsen Nils Petter Nilsson-Stråkas begäran att få lämna fattiggården ävensom att få
för ett pris av 15 kronor, som efter ordförandens prövning kunde nedsättas till 10 kronor,
övertaga den kostym han nu hade på sig.
§10.
Anmälde tillsyningsmannen, att ogifta Emma Kristina Söderberg och hennes son Nils Hugo
måst intagas å fattiggården den 9 januari, enär Söderberg brutit en arm, och beslöt styrelsen
med godkännande härav, att kostnaden för deras vård och underhåll skulle utökas hos
vederbörande kommun.
§11.
Efter därom gjord framställning beslöt styrelsen intaga Lovisa Lindfors’ son Edvin å
fattiggården. Modern skulle få kvarbo hyresfritt i sin nuvarande lägenhet till den 1 april, efter
vilken tid hon, därest hon önskade understöd, hänvisades till fattiggården.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Isaksson Lantto måst på grund av styrkt sjukdom intagas
å fattiggården den 15 januari och beslöt styrelsen, att kostnaden för hans vård och underhåll
skulle utökas hos vederbörande kommun.
§13.

Anmälde tillsyningsmannen, att änkan Johanna Lindström måst intagas å fattiggården den 28
januari. Styrelsen beslöt godkänna åtgärden samt uppdrog åt beredningsutskottet att utreda,
huruvida kostnaden för hennes vård och underhåll borde bestridas av sonen, eldaren Erik
Gustav Lindström.
§14.
Föredrogs och godkändes listan över extra understöd under januari månad.
§15.
Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades 160 kronor.
§16.
Kungl. Kammarrätten utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Anton Nilssons hustru Alma Maria
föredrogs och lades till handlingarna.
§17.
Beslöts att hos Kungl.Kammarrätten anföra besvär över Konungens Befallningshavandes i
Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande C.J. Husbergs hustru Maria.
§18.
Åt sekreteraren uppdrogs att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Augusta Wennberg,
Anna Viktoria Andersson, Jonas Olofsson, Axel Vilhelm Nilsson ( 2mål ), Johannes Ragnar
Lindeberg, Karl Häggström, Johannes Blomberg, Erik Adolf Nilsson, J.V. Gustafsson och
Brita Stina Nordin samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Johan Hej.
§19.
Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst lämnas för hustru Signe Nilssons
vård å härvarande lasarett och blev denna åtgärd av styrelsen godkänd.
§20.
Anmälde tillsyningsmannen, att Axel Martin Nilsson måst hänvisas till lasarettsläkaren för
erhållande av vård och blev denna åtgärd godkänd.
§21.
Anmälde tillsyningsmannen, att Johan Hugo Sundström avled å fattiggården den 4 januari.
§22.
Godkändes med en del smärre ändringar, som framgå av resp. distriktsrådprotokoll,
understödslistorna för februari slutande å följande belopp, nämligen
för I distriktet
Kr. 384:16
”
II
”
” 429:75
”
III ”
” 267:50
”
IV ”
” 270:50
§23.
Beslöt styrelsen meddela Neder Kalix fattigvårdstyrelse, att styrelsen måste lämna minst 15
kronor i månaden förutom ved, läkarevård och medicin till Elin Olsson, sedan hon fått ett barn
till.
§24.

Som Karolina Ljungholm vägrat efterkomma styrelsens anmodan att flytta till Gellivare,
beslöts indraga hennes understöd.
§25.
Beslöt styrelsen bekosta reparation av Maria Nilssons symaskin.
§26.
Otto Nilssons Fanspets, som anhållit om understöd, hänvisades till fattiggården.
§27.
Beslöt styrelsen meddela Georg Rönnbäck, att sedan det blivit känt, att han vistades hos
modern utan att genom arbete försörja sig, vadan det måste anses ostridigt, att det till hans
moder utgående understödet till väsentlig del åtgått för hans uppehälle, styrelsen komme att
hos vederbörande myndighet begära hans inställande å fattiggården för att fullgöra arbete till
gäldande av den skuld, var i han kunde anses häfta till styrelsen. Därest han lämnade hemmet
och hädanefter försörjde sig själv, skulle styrelsen låta därvid bero.
§28.
Till protokollet skulle anteckna, att Henrika Berggrens arv efter sin avlidne broder utgjorde
efter avdrag kostander för arvsskiftet kr. 626:28, varav kontant kr. 140:30 samt resten såsom
fordran hos K.J.Landin, Morjärv.
§29.
Av extra anslaget utanordnades till diakonissan 200 kronor.
§30.
En av förste provinsialläkaren Börjesson ingiven räkning för läkarevård åt stadens fattiga
överlämnades till hälsovårdsnämnden med begäran, att nämnden ville betala densamma.
§31.
Till ett kommande sammanträde bordlades ett av herr Gullberg väckt förslag, att styrelsen
skulle ålägga sekreteraren att attestera alla räkningar för understöd, som lämnats av andra
kommuner ävensom för å hospital och andra anstalter intagna staden tillhöriga personer, samt
att tillsyningsmannen skulle attestera alla övriga räkningar.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

Justerat:
E.Lindgren
J.Gunnarsson
M.Sundström”

Protokoll februari 1914
Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2
februari 1914.
Närvarande: Herrar Brändström,
stadsingenjören och brandchefen

Bennet,

Gärde,

Fernlund

och

Sander

ävensom

§1.
Föredrogs och godkändes protokoll av den 17 nästlidne januari.
§2.
Efter föredragning av stadsfullmäktiges protokoll av den 15 december 1913, §§ 7, 8, 17, 18
och 28 beslutade nämnden ang. beviljat anslag till inköp av en stenkross: att godkänna av
stadsingenjören vidtagen åtgärd att anskaffa stenkrossen enligt förut godkänt anbud; ang.
beslutat inköp av N.A Bergbom tillhörig del av vret. 19-20: att uppdraga till stadsingenjören
att upprätta förslag till köpebrev.
§3.
Sedan drätselkammaren till stadsfullmäktige ingivit av elektricitetsverkets föreståndare
upprättat förslag till ny anordning av gatubelysningen, hade stadsfullmäktige vid
sammanträde den 15 december 1913, §3, beslutat att återremittera ärendet till
drätselkammaren med uppdrag för kammaren
1) att inkomma med utredning och förslag till omläggning av hela gatubelysningen på sätt,
som av drätselkammaren föreslagits beträffande Stor- och Stationsgatorna;
2) att inkomma med fullständigt förslag till omläggning av hela elektricitetsverket, eventuellt
till växelström och jämväl beträffande personalen, varvid drätselkammaren bemyndigades att
anlita expert för uppgörande av grunderna för omläggningen samt
3) att bemyndiga drätselkammaren att i avvaktan på detta förslag låta upprätta nya gatulampor
på de ställen, där sådana kunde anses oundgängligen erforderliga. Vid föredragning av detta
ärende beslutade nämnden att lämna elektricitetsverkets föreståndare i uppdrag att skyndsamt
inkomma med utredning och förslag rörande uppsättande av de gatulampor, som omnämnas i
sista punkten av det drätselkammaren meddelade uppdraget. Nämnden beslutade vidare att
uppdraga till electricitetsverkets föreståndare att inkomma del med förslag och yttrande till
omläggning av gatubelysningen på av stadsfullmäktige begärt sätt dels med yttrande över den
föreslagna omläggningen av elektricitetsverket.
§4.
Vid föredragning av den av stadsfullmäktige den 15 december 1913, § 24, fastställda utgiftsoch inkomststaten för drätselkammaren för innevarande år beslutade nämnden att
från stadsingenjören och stadsbyggmästaren resp. infordra arbetsplan för de i staten upptagna
vattenlednings, -gatu- och byggnadsarbetena; samt att lämna elektricitetsverkets föreståndare i
uppdrag dels att med anledning av de av stadsfullmäktige i drätselkammarens stat beträffande
rubrik 25 gjorda ändringar upprätta och inkomma med nytt förslag till stat för
elektricitetsverket dels att infordra anbud å för instrumenttavlans utvidgning erforderlig
material samt att inkomma med förslag till arbetets utförande, varjämte nämnden i
sammanhang härmed beslutade att lämna elektricitetsverkets föreståndare i uppdrag att i
samråd med stadsingenjören dels infordra anbud å stolpar, tråd och övriga effekter,
erforderliga för den av stadsfullmäktige beslutade elektrifieringen av pumpstationen, dels
uppgöra och inkomma med arbetsplan för anläggningens utförande; och borde anbuden,
åtminstone å virket föreligga nämnden till prövning och antagande å nämndens
nästkommande ordinarie sammanträde.
§5.
Bordlades till nästkommande sammanträde E.G Lindbergs begäran om återtagande i tjänst
som eldare i stadshuset.
§6.

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat av Fastighetsaktiebolaget Lejonet
härstädes gjort hembud till staden att inlösa diverse bolaget tillhöriga tomter och tomtdelar i
kvarteren Bocken, Oxen, Rönnen och Poppeln. Sedan fastighetsaktiebolaget vid förd
underhandling erbjudit sig att till staden försälja tomterna 1, 2, 3, och 5 i kvarteret Rönnen till
ett pris av tillhopa 1600 kronor, beslutade nämnden att dels med hänsyn till det låga priset
dels med anledning därav att tomterna ifråga möjligen kunde bliva för staden erforderliga för
utvidgning eller annat kommunalt ändamål samt staden genom förvärv av desamma skulle
bliva ägare till kvarteret Rönnen måtte av staden inköpas till förutnämnda pris, 1600 kronor.
§7.
Sedan i samband med behandlingen av i föregående paragraf antecknat ärende fråga bragts
på tal, att staden borde taga tillfället i akt och förvärva även de utbjudna tomterna i kvarteret
Oxen för att därigenom bliva ägare till och kunna bevara den där befintliga delen av den
naturliga park, som där finnes, beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att
omedelbart träda i underhandling med fastighetsaktiebolaget Lejonet för att erhålla tomterna
på hand, tills frågan hunne vidare utredas.
§8.
Till drätselkammaren hade stadsfullmäktige för yttrande remitterat en från lotskaptenen Emil
Bohm inkommen framställning att få för uppförande av en lotskontorsbyggnad förvärva
någon av tomterna n:r 1 i kvarteret Ankan eller n:r 7 i kvarteret Ripan eller, om detta ej läte
sig göra, byggnaden finge uppföras i kvarteret Beckasinen invid södra tullvaktstugan. Sedan
stadsingenjören i infordrat yttrande över framställningen på olika skäl hemställt om avslag å
lotskaptenens begäran att få inköpa tomtplats i något av de nämnda kvarteren och i stället
föreslagit, att tomt n:r 1 i kvarteret Ankan måtte på arrende eller mot tomträtt under 50 år
upplåtas till lotsverket mot en avgift av 375 kronor pr år, beslutade emellertid nämnden att
hos stadsfullmäktige hemställa, att, då stadsplanen över dessa kvarter enligt stadsfullmäktiges
beslut blivit ändrade och i samband därmed särskilda byggnadsföreskrifter för desamma
utarbetats för att underställas högre myndighet, lotskaptenens framställning f.n. icke måtte
föranleda åtgärd.
§9.
Hamndirektionen hade hos drätselkammaren anhållit att få köpa staden tillhörig del av
kvarteret Hägern, som nu användes av hamnen som förråds- och upplagsplats ävensom att få
gå i omedelbar författning om områdets inhägnande. Sedan först antecknats, att
hamndirektionen genom beslut den 3 september 1912 av drätselkammaren meddelats tillstånd
att inhägna det område, som hamnen önskade disponera, föredrogs stadsingenjörens i ärendet
avgivna utredning och yttrande, varav inhämtades, att större delen av det inhägnade området
utgjordes av delar av Varvsgatan och kvarteret Kajan, vilka ej kunde eller borde försäljas. Vid
slutlig behandling av detta ärende beslutade nu nämnden att på av stadsingenjören anförda
skäl avslå hamndirektionens begäran att få köpa området och i stället föreslå, att
hamndirektionen ville förhyra detsamma på ett år i sänder, räknat f.o.m. den 1 januari 1913,
mot en årlig hyra av 500 kronor.
§10.
Åkaren K.L .Karlsson hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att få på staden tillhörig
mark vid Lulsundet uppföra en bensinkällare. Sedan emellertid Karlsson numera meddelat
stadsingenjören, vilken haft ärendet under utredning, att han avstod från den gjorda
ansökningen, lades densamma utan vidare åtgärd till handlingarne.

§11.
Sedan hemmansägaren E.J.Eriksson i Björsbyn hos stadsfullmäktige anhållit om tillstånd att
få å honom tillhöriga vretan 477 a och b å Luleå stads donationsjord i Ytterviken uppföra en
mindre sommarstuga om ett rum för att användas till bostad vid sådd, skörd och i övrigt
förekommande jordbruksarbete, beslutade nämnden vid föredragning av detta ärende, att, som
ansökningen endast avsågs en för jordbruksarbetets skötande nödig byggnad och sökanden
därför icke torde kunna förvägras att uppföra densamma, hos stadsfullmäktige hemställa om
bifall till ansökningen.
§12.
Med rapport att Luleå rådstuvurätt den 22 december 1913 för lagfart åt Oskar Nyberg å 44,
27 ar av östra hälften av vretan n:r 390-396 av Luleå stads donationsjord, för vilken lagfart
hinder, som omförmäles i § 7 i Kungl. Förordningen ang. lagfart å fång till fast egendom den
16 juni 1875, mött, kungjort densamma vilande enligt § 10 mom. 2 av nämnda förordning,
sådant detta lyder den 19 november 1897, hade stadsingenjören i samma rapport meddelat att
vid verkställd jämförelse mellan kartorna av åren 1805-1807 och 1863 staden befunnits vara
ägare till den ifrågavarande vretdelen. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden,
att protest mot lagfartens beviljande skulle ingivas hos rådstuvurätten med bifogande av karta,
visande att vretdelen tillhörde staden. Nämnden beslutade vidare, i avsikt att bereda möjlighet
för drätselkammarens tjänstemän att taga del av dylika och andra kungörelser, berörande
stadens intressen, att prenumeration å Post – och Inrikes Tidningar skulle ske för kammarens
räkning.
§13.
Från J.P. Ruth inkommen begäran att få på 15 år arrendera stadens del av vret. 148-150 i
Bergviken remitterades till stadsingenjören för yttrande.
§14.
Sedan Anna Lovisa Ökvist inkommit med anhållan att få arrendera viss del av vretan 171-172
vid Lulsundet, beslutade nämnden att uppsäga nuvarande arrendatorn postvaktmästaren A.
Ruthström att frånträda arrendet den 14 mars 1915 samt att underrätta såväl Öqvist som
Ruthström att anbud å arrendet från nämnda tid kunde till drätselkammaren insändes senast
före den 1 februari 1915.
§15.
Beslutade nämnden antaga av skomakaren P.O. Sundqvist avgivet anbud att för ett pris av 90
kronor pr år verkställa den inre renhållningen av fastighet n:r 7 Örnen; och skulle genom
stadsbyggmästaren kontrakt med Sundqvist upprättas på sådana villkor, att kontraktet gäller
tills vidare för ett år i sänder, såvida icke uppsägelse å endera sidan sker senast före den 1
oktober året förut.
§16.
Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till drätselkammaren, under meddelande att vid reparation
av de elektriska ledningarne i stallet till stadshuset dessa visat sig så illa åtgångna av fukt att
elektrisk ström sannolikt gått förlorad, hemställt, att uppdrag måtte lämnas till
elektricitetsverkets föreståndare att fortast möjligt nödig besiktning av ledningarna till
förekommande av eldfara och läckage. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att
remittera framställningen till elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att så fort som
möjligt verkställa nödig besiktning av ledningarna till förekommande av eldfara och läckage.
Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att remittera framställningen till

elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att så fort ske kan verkställa besiktning av de
elektriska ledningarne i stadshuset samt därefter efter hand utföra liknande besiktning av
ledningarne i stadens övriga fastigheter i så god tid, att rapport över besiktningen i sin helhet
är nämnden tillhanda senast före den 1 instundande juli. Nämnden beslutade vidare att lämna
elektricitetsverkets föreståndare i uppdrag att framdeles hålla tillsyn däröver, att de elektriska
ledningarne i stadens fastigheter hållas i tillfredställande skick och att vid förefallande behov
göra anmälan till nämnden.
§17.
Beslutade nämnden att vederbörande stadens förvaltningar och tjänstemän skulle erhålla
underrättelse därom att nyanläggning, ändring, utvidgning eller reparation av elektrisk ledning
i stadens fastigheter skall ske medelst skriftlig till elektricitetsverkets entreprenör ställd
rekvisition, vilken emellertid skall sändas till elektricitetsverkets föreståndare för vidare
befordran till entrepenören.
§18.
Sedan stadsbyggmästaren med anläggning av framkommen anmärkning rörande den
onaturligt stora vedförbränningen i maskinistens i stadshusets bostad inkommit med yttrande i
saken, beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige om utfärdande av närmare
föreskrifter rörande den kvantitet ved, som skall tillhandahållas befattningshavare, som är
tillförsäkrad fri bostad med bränsle, varvid nämnden tillika ville hemställa, att det tages i
övervägande, om icke förmånen av fritt bränsle borde utbytas mot en i varje fall lämpligt
avvägd kontant ersättning.
§19.
Efter föredragning av från vattenledningsentrepenören Arvis Carlsson infordrad förklaring
över egenmäktigt och vårdslöst förfaringssätt vid vattenledningsarbete i fastighet n:r 46 samt
av stadsingenjören däröver avgivna påminnelser, beslutade nämnden att med uttalande av sitt
ogillande av Carlssons handlingssätt i saken meddela denne, att drätselkammaren förväntar
sig att icke vidare låter något sådant komma sig till last, då entrepenören givetvis själv är
ansvarig för de åtgärder, som dennes montörer vidtaga för hans räkning i stadens
vattenledningsnät.
§20
Föredrogs och godkändes till utbetalning en räkning å Kr. 67:65 från AB C. Brandfors å en
kamin, vilken enligt föreliggande utredning blivit av förre auktionsförrättaren K. Hamrin
rekvirerad och insatt i auktionskammaren.
§21.
Föredrogs och godkändes följande av stadsingenjören uppsatta förslag till köpe- och
bytesbrev
1) Köpebrev rörande från Fastighetsaktiebolaget Spiggen inköpt del av fastighet 191;
2) Bytesbrev rörande med J.E.Rosén avtalat ägoutbyte av delar av fastigheterna n:r 201 och
196;
3) Bytesbrev rörande med Folkets Hus Förening u.p.a. avtalat ägoutbyte av delar av
fastigheterna n:r 238 och 497 m.m.; och skulle, därest hinder av något slag till omedelbar
uppgörelse inträda, köpekontrakt genom stadsingenjörens försorg upprättas, att gälla till dess
slutlig uppgörelse kan ske.
§22

Sedan stadskamreraren anmält, att arrendetiden för den för närvarande på tio år utarrenderade
lägenheten Skataudden eller ägofig:na n:r 229-231 å Ön utlöper den 15 instundande maj,
beslutade nämnden, att som ifrågavarande lägenhet till största delen utgöres av odlad mark,
hos stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att få på nytt utbjuda lägenheten på arrende
under högst femton år. På förslag av stadskamreraren beslutade nämnden vidare att förutom
nyssnämnda lägenheten Skataudden följande lägenheter, vars arrendetid även utlöpa under
nästkommande maj månad, skulle utbjudas på den arrendeauktion, som årligen brukade hållas
under nämnda månad.
§23.
Föredrogs från stadsingenjören inlämnad skrivelse rörande av honom enligt nämndens
uppdrag verkställd underhandling med Statens Järnvägar om villkoren för leverans av vatten
från stadens vattenledning för järnvägens behov å Svartön och vid Notviken, varvid
stadsingenjören enligt följande tablå:
Vid konsumtion Kostnad enl. Föreslaget à-pris
Minisumma för järnvägen
av minst
vanl. pris
öre
att betala
100,000 kbm.
20,075:11
11,000:80,000 kbm.
16,075
12½
10,000:60,000 kbm.
12,075
14
8,400:40,000 kbm.
8,075
16
6,400:20,000 kbm.
4,075
18
3,600:samt att avgiften erlägges enligt reglementet eller kvartalsvis i efterskott, varvid likvid för de
tre första kvartalen utgår efter 14 öre och för det fjärde kvartalet med ett belopp, som uttjänar
en föregående under- eller överbetalning. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden att förklara sig villig att hos stadsfullmäktige tillstyrka detta stadsingenjörens förslag
med följande tillägg: att priset i de fall, då enligt denna prisskala det årsbelopp, Statens
Järnvägar ha att erlägga, skulle bliva större än vid en vattenförbrukning enligt närmast högre
kvantitet i skalan, icke skall sättas högre än om det uttagits med denna högre kvantitet samt att
avtalet endast skall gälla tills vidare med en ömsesidig, 2-årig uppsägningstid.
§24.
Ordföranden i komitén för uppförande för uppförande av skolhusbyggnad i Karlsvik hade
anhållit om biträde av elektricitetsverkets föreståndare för uppgörande av program och
kostnadsförslag till inledande av elektrisk belysning i den nya byggnaden därstädes. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att förklara sig icke hava något emot att
eletricitetsverkets föreståndare åtager sig detta uppdrag, i den mån hans tid så tillåter, och de
göromål, han av drätselkammaren har sig anförtrodda, icke bliva åsidosatta.
§25.
Beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att räknat f.o.m. den 1 januari 1914 antaga
extra brandmannen Johan Persson till ordinarie brandman.
§26.
Beslutade nämnden att uppdraga till Brandchefen att på lämpligaste och billigaste sätt inköpa
följande för brandkårens räkning behövliga effekter i stället för vid årets inventering
kasserade sådana: 150 m slang 1 st. motionssläde, mindre 12 st. filtar.
§27.

Beslutade nämnden, att lagfart skulle sökas å de från enskilda genom expropriation
förvärvade vretdelar å Mjölkudden, vilka ingå i det till Statens Järnvägar överlämnade
verkstadsområdet.
§28.
Sedan stadskamreraren med ledning av det av synemännen avgivna syneprotokoll rörande
stadens lägenheter å Ön ingivit förslag till vissa avtal med arrendatorerna av desamma,
beslutade nämnden betr. Skatan och Viken, lott II
Att anbud skall infordras av arrendatorn å den ersättning, han önskar erhålla för uppodling av
de 845 kvm. av lägenheten, som synemännen ansett lämpliga till odling samt att arrendatorn
må vara skyldig att mot en ersättning av 21 kronor bortrödja å lägenheten i övrigt befintlig
småskog, ris m.m.
betr.Hållhägnaden, lott I att därest icke arrendatorn, skomakaren G.P. Bergström, sluter
kontrakt senast före den 1 nästkommande april, lägenheten skall utbjudas på nytt;
betr.Hållhägnaden, lott II-IV att anbud skall infordras från arrendatorn till vilket pris, han är
villig att uppodla de 1700 kvm. av ägofig. 147 som synemännen ansett lämpliga till
uppodling; betr. Skatan och Viken, lott 8 att förfrågan skall göras, om arrendatorn är villig att
mot återbekommande av för år 1913 erlagd arrendeavgift av 6 kr. avstå från arrendet; betr.
Skatan och Viken, lott 7, att antaga arrendatorns anbud att mot en ersättning av 3 öre pr.kvm.
uppodla de 3000 kvm. av lägenheten, som synenmännen ansett lämpliga till uppodling samt
betr. Skatan och Viken, lott 6, att antaga av arrendatorn avgivet anbud att mot en ersättning av
3 öre pr kvm. uppodla de 4200 kvm. av ägofig.343, vilka synemännen ansett lämpliga till
uppodling.
Som ovan
Justeradt 16/2 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 4 februari 1914.
Närvarande: Herrar t.f borgmästaren P. Sandström, Forssgren, Flemström, Ullman,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§1.
Till ordförande under innevarande år valdes tjänstförrättande borgmästaren med 3 röster av 4
avgivna.
§2.
Protokollet för den 10 december 1913 föredrogs och justerades.
§3.
Hos byggnadsnämnden hade lokomotivföraren O.E.Malmborg anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingivna ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus och ett uthus av timmer
och spantervirke å tomt n:r 13 i kvarteret Vargen. Vid föredragning härav beslöt nämnden
bifalla ansökningen med följande villkor, nämligen att boningshuset uppfördes på 6 meters
avstånd från gatan; att brandmuren till uthusbyggnaden utfördes i enlighet med bestämmelsen
i § 42, mom.12 i gällande byggandsordning; samt att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§4.
Hos byggnadsnämnden hade C.J. Åkerlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingivna
ritningar och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n.r 1 kvarteret Ejdern. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§5.
Hos byggnadsnämnden hade Leo Ruuth anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning förändra södra gavelfasaden å boningshuset å tomt n:r 12 i kvarteret Gamen. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§6.
Hos byggnadsnämnden hade lotsen H.A. Sundvall anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning tillbygga ett trapphus till boningshuset å tomt n:r 407 i kvarteret Göken. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§7.
Hos byggnadsnämnden hade fröken Alma Ehinger anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra en magasinsbyggnad å tomt n:r 8 i kvarteret Tjädern.
Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§8.
Hos byggnadsnämnden hade Adolf och John Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingivna ritningar och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad och tillbygga en förstugubyggnad
till boningshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Katten. Vid föredragning härav beslöt nämnden
bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar
noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§9.
Uppdrogs åt stadsbyggmästaren att ifylla och till Kungl. Socialstyrelsen insända en uppgift
angående under år 1913 tillkomna och avgågna hus och lägenheter.
§10.
På av stadsbyggmästaren anförda skäl beslöt nämnden avslå en av fastighetsaktiebolaget
Lejonet gjord ansökan att få tillbygga ett trapphus till samt inreda 4 nya rum i boningshuset å
tomt n:r 5 i kvarteret Björken.
§11.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 15 december 1913 förklarat sig för sin del
godkänna den föreslagna ändringen i tomtindelningen inom kvarteret Laxen, beslöt nämndens
hos Konungens befallningshavande söka fastställelse härå.
§12.
Utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 15 december 1913, § 27, med begäran om
nämndens yttrande rörande en del föreslagna ändringar i förslaget till ändring i gällande
stadsplan beträffande södra hamnområdet bordlades till ett kommande sammanträde.

§13.
För yttrande hade stadsfullmäktige remitterat en ansökan från I. Israelsson om tillstånd till
ändringsarbeten å boningshuset å vretan n:r 169-170 vid Lulsundet. Vid föredragning härav
beslöt nämnden tillstyrka bifall till ansökningen med tillkännagivande, att arbetet redan vore
utfört.
Som ofvan
Justeras
Å tjänstens vägnar
P. Sandström”
J. O.Dahl
”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 6 februari 1914.
Närvarande: Herrar Kjellman, Grafström, Rosengren, och Hellstén, varjämte herr förste
provinsialläkaren bevistade sammanträdet.
§1.
Med slutna sedlar valdes borgmästaren A.E. Fagerlin till nämndens ordförande under
innevarande år med 3 röster av 4 avgivna.
§2.
Med slutna sedlar valdes stadsläkaren Sven Kjellman till nämndens vice ordförande under
innevarande år med 3 röster av 4 avgivna.
§3.
Protokollet för den 19 december 1913 föredrogs och justerades.
§4.
Anmälde v.ordförande, att han på begäran av dispensärnämnden utanordnat stadens bidrag till
avlåning av dispensärsköterska för Luleå stad samt hyresbidrag till densamma för år 1914
med tillhopa 660 kronor och blev denna åtgärd av nämnden godkänd.
§5.
Tillsyningsmannens rapporter för december 1913 och januari 1914 föredrogos och lades till
handlingarna.
§6.
Beslöt hälsovårdsnämnden förbjuda firmorna Johan Boholm, Johansson & Nordin, H. Kempe,
Johan Söderqvist, A. Backlund, Kurt Åberg, Ture Hagberg, Herman Dahléns eftr., Olausson
& Chernström, A. Hornberg, F.E. Sthade och A. Hertz vid vite av 50 kronor för hvardera att
skylta med födoämnen ute i fria luften. Därjämte beslöts att genom annons i ortens tidningar
utfärda ett generellt förbud för sådan skyltning.
§7.
På därom av tillsyningsmannen gjord framställning beslöt nämnden att från och med
innevarande år höja arvodet för tillsyn av fosterbarn från 25 till 50 kronor per år.
§8.
Sedan stadsfullmäktige till nämnden remitterat en av barnmorskan Amanda Johansson gjord
ansökan att komma i utnjutande av fast lön med begäran om utredning, om behovet av
ytterligare en stadsbarnmorskas anställande, beslöt nämnden meddela stadsfullmäktige, att
något sådant behov ej yppat sig.

§9.
Godkändes en räkning från första provinsialläkaren E. Börjesson å kronor 143:50 för
läkarevård åt obemedlade under stadsläkarens sjukdom.
§10.
Biföll nämnden en av Frans Lundberg gjord ansökan att få installera två vattenklosetter i
gården n:r 4 i kvarteret Elgen med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§11.
På förekommen anledning beslöt nämnden, att tvätten vid epidemisjukhuset hädanefter skulle
tillsvidare verkställas genom sköterskans försorg sen skulle hushållerskan vid
epidemisjukhuset av detta nämndens beslut erhålla del. Denna paragraf förklarades genast
justerad.
§12.
Biföll nämnden en av Karl Nordin gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i gården
n:r 2 i kvarteret Mesen med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§13.
Beslöts uppdraga åt herr Hellstén att inköpa en ny mangel till epidemisjukhuset.
§14.
Uppdrogs åt sköterskan vid epidemisjukhuset att inkomma med kostnadsförslag till nya
möbler i hennes rum.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 februari 1914.

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk, Linder, Wadstein och Hamnmästaren, hvarjämte
Stadsingenjören öfvervar sammanträdet under behandlingen af i §§ 2 och 3 här nedan
antecknade ärenden.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 14 sistlidne januari.
§2.
Komiterade för uppgörande af förslag till plan för ledning och utförande af de beslutade
hamnspårs- och dräneringsarbetena å södra hamnplanen hade uti ingifven skrifvelse föreslagit
dels att spårläggningsarbetet skulle utföras genom Statens Järnvägars försorg, hvartill
Distriktsförvaltningen förklarat sig villig, om skriftlig framställning i ärendet göres, dels att
det dräneringssystem, som vore tilltänkt i det af Hamndirektionen godkända förslaget måtte
utbytas mot ett system bestående af enkla räler, plankbeläggning emellan rälerna och täckdike
under spåret och däcken enligt skrifvelsen bifogad skiss. Vid behandling af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att hos hamnförvaltningarne i Gäfle, Sundsvall och Stockholm

begära upplysning, om sättet för hamnplanens dränering i respektive hamnar; och skulle för
ärendets största möjliga påskyndande telegrafsvar, om erforderliga upplysningar kunna
lämnas, begäras, hvarjämte Hamndirektionen skulle förklara sig villig ersätta eventuella
kostnader. Hamndirektionen beslutade vidare att ärendet i öfrigt skulle i afvaktan härå
förklaras hvilande. Protokollet blef i denna del omedelbart justeradt.
§3.
Vid pröfning af genom Stadsingenjörens försorg infordrade anbud å leverans af en
tjänstgöringsapparat beslutade Hamndirektionen på tillstyrkan af Stadsingenjören att antaga af
Aktiebolaget Tornborgt & Lundbergh afgifvet anbud att leverera 1 st. Herkulestjärnspridare
modell C för ett pris af 820 kronor. Hamndirektionen beslutade vidare att för sin del antaga af
Nya Asfalt Aktiebolaget afgifvet anbud att leverera 28 fat eller 6160 kg. Fluxfalttjära till ett
pris af 10 öre pr kg, af hvilket parti för hamnen afsetts 8 fat och för drätselkammaren 20 fat;
och utsågs Stadsingenjören att verkställa dessa beslut.
§4.
Komiterade hade inkommit med förslag till bestämmelser dels rörande sättet för debitering
och inkassering af hamnafgifter för varor, dels ock afseende hamnspårtrafikens ordnande samt
sättet för debitering och inkassering af hamnspårsafgifterna, hvarvid komiterade föreslagit: att
all debitering och inkassering af hamnafgifter för varor såväl in- som utrikes, samt
hamnspårsafgifter skall genom hamnens försorg verkställas å ett särskildt kontor vid södra
hamnen, benämndt hamnspårskontoret, hvilket skall hållas öppet för allmänheten 8 f.m. – 7 e.
m. och förses med telefon och kassaskåp; att under c:a 7 månader årligen från seglationens
början skola vid detta kontor anställas dels en tillsyningsman med ett arfvode af 150 kronor pr
månad, dels ett biträde med en månadslön af c:a 40 kronor;
att tillsyningsmannens åligganden skola vara:
1) att emottaga, numrera och efter hvarje månads slut till hamnkontoret öfversända alla
konossement eller fraktsedlar, som till hamnspårskontoret öfverlämnas;
2) att i enlighet med fastställda taxor debitera hamnafgifter för alla såväl in- som utrikes
varor;
3) att emottaga kvitton, uppbära hamnafgifter för varor från alla varuemottagare eller
varuafsändare, som icke enligt säsrkild öfverenskommelse af hamnmästaren beviljats kredit;
4) att så ofta hamnmästaren föreskrifver utskrifva och utsända räkningar till sådana
varuemottagare eller varuafsändare, som beviljats kredit,
5) att hvarje dag till hamnkontoret inlämna influtna medel;
6) att vid hvarje månads slut till hamnkontoret inlämna, förutom konossement och fraktsedlar,
såväl stamböcker för tecknade kvitton som månadsjournalen, hvilken äfven tjänstgör som
kassabok;
7) att å sön- och helgdagar göra sig underrättad om respektive ångares ankomst samt då
tillstädesvara och emottaga konossementerna; samt vidare beträffande hamnspårstrafiken:
8) att emottaga och före en viss tid på dagen, hvilken tid senare i samråd med järnvägsbefälet
fastställdes, till järnvägens godsexpediton öfversända ingångna vagnsbeställningar;
9) att omedelbart efter ingången beställning affordra beställaren skriftlig rekvisition å
beställningen,
10) att vid vagnsvexlingen emottaga och till vederbörande beställare öfverlämna beställda
vagnar samt tillse att, om färre antal vagnar vid vexlingen aflämnas än som från järnvägen
rekvirerats, de blifva i rättvisaste mån fördelade bland beställarne;
11) att så snart vagn invexlats, af vederbörande beställare affordra intyg om emottagandet,
12) att tillse det icke större antal vagnar utföras å hamnspåret än som kan för trafiken
bekvämligen rymmas;

13) att mot kvitton, uppbära hamnspårsafgiften;
14 ) att i öfrigt ställa sig de föreskrifter, som meddelas af Hamnmästaren till efterrättelse;
samt att tillsyningsmannen skall ställa en borgen af 1000 kronor. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Hamndirektionen med godkännande hvad komiterade sålunda föreslagit att
hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville medgifva hamndirektionen att utan
hinder af Stadsfullmäktiges beslut af den 9 maj 1912, §5, ordna debiteringen och
inkasseringen af hamnafgifterna för varor på nu föreslaget sätt. Protokollet förklarades i denna
del genast justeradt.
§5.
Byggnadsnämnden hade hos Stadsfullmäktige hemställt att fullmäktige till förtydligande af
sitt den 12 september 1912 fattade beslut att ingå till Kungl.Maj.t med underdånig ansökan
om fastställelse af vissa beslutade ändringar i stadsplanen måtte förklara att den begärda
fastställelse afsåge vissa uppräknade ändringar i densamma. Sedan under ärendets behandling
hos Stadsfullmäktige förslag framställts, att sådan ändring skulle göras i den föreslagna
stadsplanen, att Timmermansgatan mellan kvarteren Harren och Gersen ej skulle ingå i
nämnda kvarter samt att magasinsbyggnader skulle utgå hade Stadsfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet till Hamndirektionen och Byggnadsnämnden för yttrande rörande
nämnda föreslagna ändringar. Efter föredragning af Hamnmästaren i ärendet afgifna yttrande
beslutade Hamndirektionen att först hemställa om sådan ändring i förslaget:
att tomterna 1, 5 och 6 i kvarteret Ankan, 7 i kvarteret Ripan 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikanen
och 5 i kvarteret Laken, nu föreslagna för upplåtelse åt enskilda för affärs- och
magasinsbyggander; att tomterna i kvarteret Harren och Gersen samt tomterna n:r 1 och 2 i
kvarteret Gäddan icke måtte, såsom nu är föreslaget, afses för upplag, utan i likhet med i
föregående punkt uppräknade tomter afses för affärs- och magasinsbyggnader eller för
kombinerade affärs- och bostadsbyggnader; att i anslutning härtill Timmermansgatan mellan
kvarteren Harren och Gersen behålles och således ej ingår i nämnda kvarter. Hamndirektionen
beslutade vidare, att därest kvarteren Harren och Gersen skola bibehållas för upplag,
hemställa att Timmermansgatan i så fall måtte ingå i nämnda kvarter af den anledning att då,
förutom det att Timmermansgatan på södra sidan af staden synes vara skäligen värdelös som
trafikled, längden af de båda kvarteren efter sammanslagningen endast kommer att utgöra 130
meter, det synes onödigt att genomskära området med en gata af tvifvelaktigt värde.
§6.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i länet utslag af den 29 december 1913 på klagan
af Hamndirektionen öfver magistratens beslut den 27 oktober 1913 att förständiga
Hamndirektionen att ifråga om begagnande af stadens färjinrättning mellan Luleå och
Bergnäset tillämpa ett af stadsfullmäktige i Luleå den 17 maj 1906 fattat beslut i fråga om viss
lindring i färjafgifterna under sön och helgdagar. Sedan af utslaget inhämtats, att Konungens
Befallningshafvande funnit Hamndirektionens klagan icke till någon Konungens
Befallningshafvandes åtgärd föranleda, beslutade Hamndirektionen att hos Kungl. Maj.t
anföra besvär öfver utslaget; och skulle Settervalls Advokatbyrå i Stockholm befullmäktigas
att å Hamndirektionens vägnar uppsätta och ingifva de underdåniga besvären. Emot detta
beslut anmälde herr Falk sin reservation. Protokollet förklarades, hvad detta ärende beträffar,
genast justeradt.
§7.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärd utredning och förslag å de hamnens tjänstemän,
hvilka skulle på hamnens bekostnad erhålla tjänstetecken, beslutade Hamndirektionen i
enlighet med Hamnmästarens förslag, att sådan förmån skulle tillkomma följande tjänstemän,

nämligen hamnservis, hamnbetjänte och hamnpolis, för hvilka Hamndirektionen fastställer,
mot skyldighet för nämnda tjänstemän att bära desamma vid tjänsteutöfning under
seglationstiden. Hamndirektionen beslutade vidare lämna Hamnmästaren i uppdrag att
inkomma med förslag på lämpliga tjänstetecken för nämnda tjänstemän.
§8.
Sedan tillsyningsmannen A. Nordström gjort framställning om erhållande af en
uniformskappa på hamnens bekostnad, beslutade Hamndirektionen på hemställan af
Hamnmästaren att afslå framställningen.
§9.
Bogserångaren ”Balders” besättning hade genom befälhafvaren E.A. Sundström anhållit om
erhållande af gratifikation såsom godtgörelse för 1913 års, hufvudsakligen på öfvertid
verkställda extra insegling. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen på
Hamnmästarens förslag att tilldela besättingen en gratifikation af 230 kronor att fördelas
sålunda:
befälhafvaren
95 kronor
maskinisten
65 ”
däckkarlen
35 ”
eldaren
35 ”
§10.
Beslutade Hamndirektionen att lämna bifall till af Hamnmästaren gjord anhållan om
bemyndigande att i mån af behof inköpa de materialier, som erfordras för att med hamnens
personal utföra diverse mindre reparationer å bogserångaren, ångfärjan och mudderverket,
såsom en sats tuber till mudderverket, järnplåt, järn af olika dimensioner m.m., som under
arbetets gång visa sig vara behöfliga.
§11.
Sedan nuvarande ägaren till fastighet n:r 441 vid södra hamnen G. A. Granström förklarat sig
villig att försälja fastigheten i fråga, hvilken innehåller 176,3 kvm, för ett pris af 750 kronor,
beslutade Hamndirektionen att antaga detta anbud; och skulle köpeskillingen bestridas med i
utgiftsstaten för innevarande år under rubrik a 6 för detta ändamål afsatt beloppp af 1000
kronor. Hamndirektionen beslutade vidare på hemställan fa Hamnmästaren att öfverskottet å
anslaget, 250 kronor, skulle användas till planering och förskönande af tomten och
intilliggande område.
§12.
Svanö Aktiebolag hade hos Hamndirektionen anhållit om rätt att å norra och södra sidorna om
Granudden få anordna bommar för flottläggning af timmer samt för förädling och skeppning
af diverse trävaror äfvensom att å Smultronören få anordna och nyttja tvenne bomfästen samt
diponera därstädes hamnen tillhörigt vatten, allt i enlighet med å karta inritade linjer. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet yttrande öfver framställningen meddelat, att Hamndirektionen
genom kontrakt af den 11 juli 1891 till numera aflidne handlanden Johan Larsson i Ersnäs till
den 1 januari 1916 upplåtit Smultronören jämte intilliggande vattenområde, men att
kontraktets bestämmelser icke fullgjorts, i det arrendeafgift icke erlagts sedan år 1911, så
beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att lämna bifall till Svanö
Aktiebolags framställning på följande villkor:
1) att utfyllningar eller fasta byggander i vattnet såsom stenkistor och dylikt icke må företags
eller uppföras utan Hamndirektionens i hvarje fall lämnade medgifvande;

2) att kapning eller justering af timmer i vattnet, hvaraf föroreningar eller uppgrundningar
kunna uppstå, icke får förekomma,
3) att timret ständigt hålles fånget inom bommar, så att icke fara för trafiken uppstår genom
flottars eller enstaka timmers kringdrifvande inom hamnområdet;
4) att upplåtelsen sker endast tills vidare, eller intill dess hamnen för annat ändamål behöfver
området; samt
5) att ett årligt arrende af etthundra kronor erlägges senast den 1 december hvarje år; och
skulle genom Hamnmästarens försorg kontrakt upprättas med bolaget.
§13.
Sedn firman Larsson & Lind under uppgift att Stockholms Rederiaktiebolag Svea tillhöriga
ångarne a/s ”Brage”, ”Artemis”,”Natilus”, ”Prästo” och ”Rex” under 1913 års seglation
underhållit regulier förbindelse, den förstnämnda ångaren på traden Lübeck – Köpenhamn –
Luleå och de öfriga på traden Göteborg – Luleå, hos Hamndirektionen anhållit att i enlighet
med hamntaxan erhålla 25 % rabatt å under år 1913 för nämnda fartyg till Luleå hamnkontor
erlagda hamnafgifter, hade Hamnmästaren inkommit med följande yttrande i ärendet.
”Till Hamndirektionen i Luleå. På grund af…………”Bil. 1/1914 Vid föredragning af detta
ärende beslutade Hamndirektionen att med stöd af hvad Hamnmästaren sålunda anfört afslå
den gjorda ansökningen.
§14.
Aflägsnade sig herr Burman från sammanträdet.
§15.
Sedan Hamnmästaren inkommit med förklaring öfver Siffergranskarens anmärkningar öfver
Hamndirektionens räkenskaper för år 1913 beslutade direktionen:
2) att, sedan fullmakt för kapten Sjölander att uppbära färjpersonalens aflöningar bifogats
räkenskaperna, öfriga anmärkningar som varande ytterst obetydliga icke skulle till vidare
åtgärd föranleda; samt
1) att till Luleå Ångsåg utbetala kr. 13.96, enligt verifikation 2891 för litet utbetalt belopp.
§16.
Sedan Hamndirektionen tillsatt en särskild komité, bestående af v. konsuln H. Burman,
kammarskrifvaren N. Schönfeldt, bokhållaren Nils Hedqvist och hamnmästaren Karl Hj.
Falkland, med uppdrag att inkomma med förslag till hamntaxa för åren 1915 – 1919 äfvensom
till taxa för muddringsuppgifter för samma tidsperiod, hade nu komitén aflämnat följande:
”Förslag till taxa å hamnafgifter…………” Bil.2/1914 hvarjämte komitén tillika hemställt, att
Hamndirektionen måtte föreslå att muddringsafgifterna måtte få utgå efter samma taxa som
under innevarande tidsperiod med den ändringen, att brutet tal af ton icke skall räknas. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att i komiténs förslag till taxa för
hamnafgifter göra följande ändringar: Beträffande under rubrik B föreslagna afgifter för
varor,som i hamnen lossas eller lastas och därvid föras öfver hamninrättningen tllhörig kaj
eller brygga.
Gryn: andra slag, ris-, sago-, manna o.dl. pr 100 kg.
kr. 0.03
Kakao
” ” ”
” 0.10
Trävaror: timmer och mastträ etc.
” 1
kbm ”
0.05
Plankor, battens etc.
” 1
”
” 0.08
Grufstolpar och syllar
” 1
” ” ” 0.03;
att bestämmelsen att ”för varor, som lossas i hamnen utan att föras öfver hamninrättningen
tillhörig kaj eller brygga erlägges half afgift” skulle utgå; samt

att bestämmelsen att ”för timmer, som från Luleå älf utskeppas och utbogseras genom
Tjufholms- och Svartösunden erlägges 1 öre pr stock” skulle utgå och att i stället under rubrik
A II skulle införas en så lydande bestämmelse: ”För timmer, som i flottar bogseras genom
Tjufholms- och Svartöudden erlägges 1 öre pr stock” Hamndirektionen beslutade därefter att
godkänna förslaget till taxa för hamnafgifter med däri nu gjorda ändringar och tillägg.
Hamndirektionen beslutade vidare att med afseende å muddringsuppgifterna föreslå, att
desamma måtte få utgå efter samma taxa som under innevarande taxeperiod, dock med den
ändringen att brutet tal af ton icke räknas.
§17.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o)Sveriges Redareförenings skrifvelse med utlåtande öfver Hamndirektionens förslag till
fastställande af tidpunkten för första officiellt öppet vatten;
2:o) Hamnmästarens kassarapport för nästlidne januari månad.
§18.
Beslutade Hamndirektionen att för hamnmästaren utfärda fullmakt att å Hamndirektionens
vägnar af Tullkammaren uppbära och kvittera hamnen tillkommande bolagsersättningsmedel.
§19.
Sedan af Hamnmästaren upplyste att billigare försäkringar mot sjöskada stode att vinna för
hamnens fartyg än de nu gällande, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till
Hamnmästaren att afsluta nya sådana försäkringar på för hamnen fördelaktigaste villkor.
§20.
Beslutade Hamndirektionen att utse en suppleant i den för uppgörande af nytt reglemente för
Hamndirektionen m.m tillsatta komitén; och valdes härtill med acklamation herr Burman.
§21.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 16/2 1914
Gustaf Burström ”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 13 feb. 1914
Närvarande: Ordf.hr. A.Gullberg, hrr G.Norrby,O.Åhrström, V.Oscarsson, O.E.Wester
G.Nyberg,G.Landström, fröken Hildur Mörtzell samt undert.sekreterare.
§1.
Slöjdlärarinnan Elin Vestbergs anhållan om tjänstledighet på grund av genom läkarebetyg
styrkt sjukdom under en månads tid från och med den 18 jan. 1914 bifölls.
§2.
Slöjdlärarinnan Elin Vestberg hade i skrivelse till folkskolestyrelsen anhållit, att bidrag till
vikarien under hennes sjukdom måtte beviljas att utgå efter de grunder som äro gällande för
övriga lärare och lärarinnor. På förslag av undervisningsnämnden beslöt folkskolestyrelsen
ingå till stadsfullmäktige med hemställan, att stadsfullmäktige måtte bevilja bidrag till
avlönanden av lärarinnan Elin Vestbergs vikarie att utgå efter samma grunder, som i lag äro

bestämda för avlönande av vikarier för lärare och lärarinnor vid folk- och småskola eller med
¾ av vikariens lön.
§3.
Folkskolestyrelsen godkände de anordningar för uppehållande av fröken Elin Vestbergs
undervisningsskicklighet, som av överläraren vidtagits.
§4.
Folkskolläraren D.Ekroth hade med stöd av lagenligt läkarebetyg anhållit om förlängd
tjänstledighet från den 15 febr. till den 1 okt 1914, och biföll styrelsen denna ansökan.
§5.
Till vikarie för hr D. Ekroth under återstående del av innevarande vårtermin förordades
folkskollärare Emil Holmström.
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt med fyra röster mot fyra, varvid ordförandens röst fällde utslaget,
att icke fastställa dagstraktamente under tiden för vikarierande lärare från annan ort.
§7.
Skolstyrelsen godkände utanordningen av fyra kr i dagstraktamente för folkskolläraren Emil
Holmström.
§8.
Från ekonominämnden anmäldes att det till utanordnare utsett hrr A.Gullberg och O.
Åhrström, samt att den beslutat inköpa tvenne bord för lärarrummen i Östra skolan, en kamin
för verkstadsgården, två cyklar samt 40 st bärlådor för böcker.
§9
Från undervisningsnämnden anmäldes, att den tillafv. vik. rektor G.Norrby samt att den till
bibliotekarie vid skolbiblioteket utsett folkskollärare J.Gunnarsson.
§10.
Från 1913 års skolhusbyggnadskommitté anmäldes, att den till entreprenör för
skolhusbyggnader i Karlsvik utsett byggmästare G.A.Sehlberg i Umeå för en
kostnadsutnämnd anbudssumma av 67,164,40 kr.
§11.
Ordföranden och överläraren erhöll i uppdrag att införa 50 par gymnastikskor, med ledning av
de anbud, som överläraren infordrat.
§12.
Folkskolestyrelsen beslöt låta införa en symaskin av Huskvarnafabrikens tillverkning samt 40
st. badmössor.
§13.
Ekonominämnden fick i uppdrag att efter infordrandet av anbud inköpa ved för skolans
behov.
§14.

Folkskolläraren M. Hammarströms skrivelse om skolhusbyggnad i Bergviken remitterades till
undervisningsnämnden och ekonominämnden.
§15.
Folkskollärare M. Hammarström hade i skrivelse framhållit önskvärdheten av, att salarna i
Östra skolhuset på lämpligt sätt dekorera, och erbjudit sig att under påsklovet på prov och
utan bortavaro för skolbarnen utföra en väggmålning i salen 9. Skrivelsen remitterades efter
omröstning och med fem röster mot tre till undervisningsnämnden. Majoriteten röstade för
avslag.
§16.
Folkskolläraren E.A.Brännström hade erhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt skolstyrelsen
tilldela honom följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning etc.
Med utmärkt beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§17.
Styrelsen beslöt låta utbetala avgift till småskollärarnas ålderdomsunderstödsanstalt för
slöjdlärarinnan Elin Vestberg för år 1912 med kr.18:-, varav sju kronor skulle avdragas fröken
Vestbergs lön under år 1914.
§18.
Ett cirkulär från Nordisk Lantmannatidnings förlagsexpedition lades till handlingarna
§19.
Den från föregående sammanträde bordlagda skrivelse från föräldrar till barn i
folkskolelärarinnan Sigrid Dahls klass lades till handlingarna. (Herr Wester avlägsnade sig
från detta ärendes avgörande)
§20.
En skrivelse från Olga Rehnlund med förmälan, att hennes gosse Rudolf förvägrats deltaga i
undervisningen i folkskolans femte klass, remitterades till undervisningsnämnden, som har att
i ärendet fatta beslut.
§21.
En skrivelse från herr V.Oskarsson med förslag om tillsättandet av en gymnastikinspektör
remitterades till undervisningsnämnden.
§22.
Överläraren erhöll rätt att å folkskolestyrelsens vägnar begära biträde av stadsingenjören och
stadsbyggnämnden för utvärderingen av anskaffandet av lämpliga gymnastiklokaler.
§23.
En skrivelse från herr V.Oskarsson med begäran, att skolstyrelsedokumenten och tryckta
instruktioner tillhandahålles styrelsens ledamöter, överlämnade till överläraren.
§24.

En skrivelse från hr V.Oskarsson om annan anordning av länsbiblioteket remitterades till
biblioteksnämnden.
§25.
Till justeringsmän utsågos herr G. Åhrström och M.Lindström
Dag som ovan
Alfr. Gullberg/ P.Edw. Lindmark
Justerat:
Oskar Åhrström.
Melcher Lindqvist”
”Protokoll, fört vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 14 februari
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Bennet, Danielsson, Fernlund, Gärde, Axel Nilsson, Sander,
Sandström och J.A. Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll av den 20 december 1913.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 15 nästlidne december ang. avslag å
drätselkammarens begäran om anslag för tekniskt biträde till värderingskomité; ang beviljad
ersättning till tillsyningsmannen vid fattiggården för undermålig bostad; ang. beslutade
användning av 1913 års behållning samt avsättning av inflytande hamnmedel för amortering
av 1909 års obligationslån; ang. fastställd utgifts- och inkomststat för år 1914.
§3.
Vid förnyad föredragning av fattigvårdstyrelsens förslag till anordnande av en kommunal
arbetsinrättning, beslutade kammaren att tillsätta en komité, bestående av herrar Sander, Axel
Nilsson och stadskamreraren, med uppdrag att inkomma med förslag till yttrande i ärendet.
§4.
Vid förnyad behandling av ärendet rörande lantmäteriförrättning för utstakning av rågångar i
vattnet utanför Luleå Järnverks AB:s och Luleå Träsliperi AB:s fastigheter å Nordantillheden,
föredrogs nu av rådmannen P. Sandström införskaffat utlåtande från revisionssekreteraren
H.A. Hamilton; och beslutade kammaren, att giva hamndirektionen tillfälle att med anledning
av det inkomna utlåtandet avgiva nytt yttrande i ärendet, varvid drätselkammaren särskilt
önskade få del av de olägenheter, som hamnen och stadens intressen skulle kunna tänkas bli
tillskyndande, därest bolagen skulle få sina enligt karta preciserade anspråk uppfyllda.

§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels hälsovårdsnämndens förslag till
ordnande av tillsyningsmannen vid hälsovården löneförmåner dels maskinisten vid
pumpstationen G. Westerlunds begäran om ändring i hans löneförmåner; och beslutade
kammaren att med remisshandlingarnas återställande hos stadsfullmäktige hemställa, att
framställningarna måtte överlämnas för yttrande till den av fullmäktige tillsatta lönenämnden.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.

§6.
Arbetaren F.J. Palm, som den 15 april 1913 under makadamslagning för stadens räkning
skadat sitt högra öga, hade med företeende av läkarebetyg, utvisande att synskärpan icke torde
komma att förbättras, hos drätselkammaren anhållit om understöd av en krona pr dag, räknat
f.o.m. den 15 november 1913, så länge hon är oförmögen till arbete. Sedan antecknats, att
stadsfullmäktige genom beslut den 10 september och 16 oktober förlidet år beviljat Palm ett
understöd av en krona pr dag under tiden 15 april- 14 november 1913, beslutade
drätselkammaren att hos stadsfullmäktige hemställa, att ett understöd av en krona pr dag
måtte ytterligare få utbetalas till Palm under 6 månaders tid, räknat f.o.m den 15 november
1913. Drätselkammaren beslutade vidare att, som Palm enligt i ansökningen lämnat uppgift
förlorat sitt vänstra öga i stenarbete för statens järnvägar, verkställa utredning, om och i så fall
vilken ersättning utgår från statens järnvägar ävensom i vad fall vilken ersättning enligt
folkpensioneringen kan tillkomma honom.
§7.
Från tekniska nämnden översänd förklaring från maskinisten i stadshuset rörande påstådd
misshushållning vid värmeför brukning i stadshotellets lokaler föredrogs och lades till
handlingarna.
§8.
Bifölls stadskamrerarens begäran att få använda 1200 kronor till avlöning av skrivbiträde
under innevarande år att tagas av i utgiftsstaten för detta ändamål avsatt belopp av 2000
kronor.
§9.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 10 september 1913, § 5, beslutat att erinra
stadsingenjören E. Kinnman därom att han enligt gällande instruktion för stadsingenjören i
Luleå § 23 icke äger sysselsätta sig med enskilda uppdrag i vidsträktare omfattning än
ifrågavarande instruktion medgiver, hade stadsingenjören Kinnman i skrivelse till
drätselkammaren anhållit om förtydligande av kammarens erinran, enär han ansåg, att
bestämmelsen i § 20 om beviljande genom magistratens ordförande av ledigheter för
stadsingenjören om högst tre dagar i sänder måste vara tillkommen i avsikt att bereda honom
tillfälle att även åtaga sig mindre, enskilda uppdrag, för vilka den ordinarie fritiden icke är
tillräcklig. Vid föredragning av detta ärende beslutade drätselkammaren göra det uttalandet,
att stadsingenjören enl. kammarens uppfattning icke äger rätt att åtaga sig andra enskilda
uppdrag än som angivas i § 10 av instruktionen samt att, även om man icke kan anse det strida
mot instruktionen, att stadsingenjören använder sin lediga tid till utförande av enskilda
uppdrag, han dock under alla förhållanden icke kan anses hava rätt att åtaga sig uppdraga,
som kräva längre tidsföljd såsom kontrollantskap över större byggnadsarbeten o.dl.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ovan
Å tjänstens vägnar. K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
14 februari 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Axel Nilsson och Sandström.
§1.

Föredrogs och godkändes nämnden protokoll av den 12 nästlidne januari.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 15 december 1913 ang. bemyndigande för
drätselkammaren att förnya stadens lån å löpande räkning: ang. beslutad avsättning av 2% av
brännvinsmedlen till undertstöd av sjukkassor m.m.; ang. beslutad reglering av
stadsbokhållarens arvode; ang. avslag å herr Burmans motion om anslag till Norrbottens läns
handelskammare.
§3.
Stadsfullmäktige hade vid behandling av stadsfogdens förslag till avkortning av
kommunalutskylder för åren 1908 och 1909 på hemställan av drätselkammaren beslutat att
följande belopp skola avkortas, nämligen:
för år 1908
Kr.
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samt att beträffande de övriga utskylderna, Kr. 8711:46, påförda i särskilda utdrag av
avkortningslängderna upptagna personer, förnyade indrivningsåtgärder skola vidtagas,
eventuellt de restskyldiges försättande i konkurs, sedan likväl dessförinnan de skattebelopp,
som till stadsfogden gäldats, efter det längderna upprättats, blivit ur desamma avförda. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att hos stadsfogden göra anhållan, att han
ville vidtaga de av stadsfullmäktige begärda förnyade indrivningsåtgärderna samt att därvid
mot särskild gottgörelse eventuellt försätta de restskyldige i konkurs.
§5
Sedan stadsbyggmästaren inlämnat förteckning över för bränsleåret 1914-1915 erforderlig
kvantitet kol och koks dels för stadens eget behov dels för lasarettet och allmänna läroverket,
vilka senare anhållit om infordrande av anbud även för deras räkning, beslutade nämnden att
uppdraga till stadsbyggmästaren att infordra anbud å 500 ton kol och 500 ton koks, alternativt
kaminkoks och gaskoks, att underställas nämndens prövning.
§6
Stadskamreraren hade under påpekande att den s.k. jordskatt, som före åren 1905 uttogs för
all vretjord, efter donationsjordsuppgörelserna nämnda år bortfallit för all donationsjord utom
å Stadshertsön, hemställt om instruktion, huruvida jordskatt för Stadshertsön fortfarande skall
uttagas, trots det att Stadshertsön förklarats icke vara donationsjord. Vid föredragning härav
beslutade nämnden att remittera ärendet till nämndens vice ordförande för yttrande.
§7.
Efter föredragning av stadsfogdens yttrande över arbetaren Er.Aug. Erikssons ansökan om
avkortning av 1911 års utskylder, beslutade ekonominämnden att till nästa ordinarie
sammanträde uppskjuta ärendets slutliga behandling i avvaktan på ytterligare upplysningar
rörande sökandens ekonomiska förhållanden; och skulle stadsfogden underrättas att sökanden
beviljats anstånd med ifrågavarande utskylders erläggande till dessa stadsfullmäktige fattat
beslut i saken.
§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren Per Johans Jonsson
gjord anhållan att fullmäktige måtte bevilja avkortning eller delvis avskrivning av sökandens
utskylder för all framtid. Sedan stadsfogden meddelat att sökanden för närvarande ej resterar

för oguldna utskylder till stat eller kommun beslutade ekonominämnden, att hos
stadsfullmäktige hemställa om avslag å sökandens framställning.
§10.
Sedan Dagny Håkansson, under framhållande av hennes bostads ensliga läge å Stadshertsön,
anhållit om befrielse från erläggande av hundskatt för år 1914 för en henne tillhörig hund,
som utgjorde den endast av kvinnor bestående familjens enda skydd, beslutade
ekonominämnden att på anförda skäl lämna bifall till ansökningen.
§11.
Sedan stadskamreraren föreslagit, dels att i stadens räkenskap balanserat belopp av 792 kronor
50 öre, utgörande under åren 1908-1912 utbetalade ersättningar för olycksfall i arbete, måtte,
då föreskrift huru beloppet skall avföras saknas, få ersättas ur olycksfallsersättningsfonden,
dels att utbetalningar av olycksfallsersättningar till skadade arbetare enligt upprättade kontrakt
måtte få f.o.m. innevarande år bestridas ur ifrågavarande fond, beslutade ekonominämnden,
att hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till detta stadskamrerarens förslag.
§12.
Stadskamreraren hade uti ingiven skrivelse hemställt att följande under år 1913 influtna
köpeskillingar, nämligen
Hamndirektionen, kallbadhuset
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måtte, då dessa inkomster vare sig varit i stat beräknade eller beslut fattats om medlens
placering, få läggas till fastighetsfonden. Vid föredragning av detta ärende beslutade
ekonominämnden att bifalla, vad stadskamreraren sålunda föreslagit.
§13.
Sedan änkefru, Amalia Fellenius hos drätselkammaren begärt anstånd med infriande av de
reverser å donationsjordslösen, vilka utfärdats dels av henne dels av hennes avlidne man,
gårdsägaren J.Fellenius, på så sätt att hon skulle äga att den 1 instundande april erlägga 50
kronor i avbetalning och därefter 50 kronor var tredje månad, tills skulden jämte ränta blivit
till fullo gäldad, beslutade ekonominämnden att lämna bifall till ansökningen.
§14.
Stadsvaktmästaren H. Öström hade hos drätselkammaren begärt anstånd med inlösen av till
betalning förfallen donationsjordsrevers till innevarande års slut med skyldighet att genast
erlägga förfallen ränta. Sedan antecknats att kapitalskulden utgjorde Kr. 89:50 och
ränteskulden Kr. 22:93 beslutade ekonominämnden att lämna bifall till ansökningen.

§15.
Antecknades, att Leo Ruuths Boktryckeri skulle för ökning av upplagan å stadsfullmäktiges
tryck från 120 till 140 ex. äga rum uppbära pr 8-sidigt ark ytterligare 30 öre, eller i ett för allt
Kr. 29:50 pr sådant ark.
§16.

Från Folkbibliotekets i Luleå styrelse inkommen ansökan om anslag av 350 kronor till
läsrumsverksamheten remitterades till stadskamreraren för yttrande i samband med förslag till
fördelning av de för innevarande år till dylika ändamål avsatta brännvinsmedel.
§17.
Ekonominämnden hade med anledning av fru Sofie Johanssons begäran om förhöjning av
städningsarvodet för auktionskammarsalen från nu utgående kr. 7:50 till 10 kronor pr månad
uppdragit till föreståndaren för auktionskammaren, stadsfiskal E. Hallberg, att införa anbud å
städningen. Sedan stadsfiskalen meddelat, att fru Johansson i så fall hellre behåller nuvarande
arvode än riskerar att mista städningen, då hon är beroende av denna inkomst, beslutade
ekonominämnden att medgiva att fru Johansson fortfarande får tillsvidare anlitas för utförande
av ifrågavarande städning mot nu utgående arvode, kr. 7:50 pr månad.
§18.
Länsbokhållaren A. Holm hade i genskap av utredningsman i boet efter avlidne rådmannen
B.Sundström till drätselkammaren överlämnat ett belopp av femtusen kronor i AB Luleå
Folkbanks depositionsbevis n:r 1078, vilket belopp enligt rådman Sundströms testamente
skall ställas under drätselkammarens vård och handhavande för att på i testamentet angivet
sätt användas. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att mottaga den
ifrågavarande fonden; och skulle erkännande härå lämnas länsbokhållaren Holm.
§19.
Föredrogs och utanordnades följande räkningar: A.V. Hamilton, arvode för utlåtande kr. 50:Konungens Befallningshavande, kostnad för i Norrbottens läns kungörelse tillkännagivande
kr.10:§20.
Från förste provinsialläkaren Emil Börjesson inkommen räkning å 2 kronor för läkarevård åt
polismannen Erik Strandell beslutade nämnden överlämna till hälsovårdnämnden.
§21.
Från stadskassören J.O. Dahl inkommet förnyelsekvitto å Nya Försäkrings AB Hansas
garantiförsäkringspolis n:r 8414 överlämnades till ordföranden för förvaring.

Justeras
A.Ljungberg ”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 14
febr.1914.
§1.
En från folkskolestyrelsens remitterad skrivelse från Olga Rehnlund med förmälan, att
hennes son Rudolf förvägrats deltaga i undervisningen i folkskolans femte klass,
överlämnades till överläraren, som erhöll att avgöra frågan.

§2.
Nämnden beslöt avstyrka folkskollärare hr.Hammarströms förslag om dekorering av en del
salar i Östra skolan, men ville nämnden senare uppta frågan om skolsalarnas prydande på
annat sätt till behandling.
§3.
Från folkskolestyrelsen hade till nämnden remitterat en skrivelse från hr M.Hammarström om
skolhusbyggnad å Bergviken samt en skrivelse från hr V. Oskarsson om tillsättandet av en
gymanstikinspektör, både för yttrandes medgivande. Nämnden beslöt bordlägga båda dessa
skrivelser i avvaktan på förslag till anskaffande av gymnastiklokaler för stadens skolor.
Dag som ovan
Justerat:
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark
Hildur Mörtzell
O.E.Wester”
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 16
februari 1914.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Gärde och Sander ävensom föreståndaren
för elektricitetsverket.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 2 innevarande år.
§2.
Föredrogs från Fastighets AB Lejonet erhållet anbud att till Luleå stad
§3.
Beslutade nämnden på hemställan av elektricitetsverkets föreståndare att inköpa 100 st små
mätare, därav 25 st från E.E.G. till ett pris av kr. 27:50 pr st och 75 st från Siemens till ett pris
av kr 5:25 pr st, allt fritt Luleå; 8 st kortfackskåp med 6500 kort och tillhörande ledningskort
från Axel Wibel, Stockholm, till ett pris av tillsammans kr 148:78, varjämte nämnden
beslutade godkänna av elektricitetsverkets föreståndare vidtagen åtgärd att från Siemens
inköpa 10,000 par båglampskol till ett pris av kr 1022:50.
§4.
På hemställan av föreståndare beslutade nämnden att inköpa 9 st flambågslampor med 60
timmars bränntid till ett pris av c:a 1080 kronor.
§5.
Elektricitetsverkets föreståndare hade på grund av den mängd arbeten, som förelågo, hos
drätselkammaren anhållit att få från den 12 nästlidne januari tills vidare till den 1 juli anlita ett
extra skrivbiträde mot en timlön av 20 öre. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden att lämna bifall till framställningen; och skulle medel tagas av i verkets utgiftsstat
avsatt anslag till diverse utgifter”
§6.

Från båglampskolaren Helmer Wikström inkommen framställning att bliva antagen i ordinarie
tjänst som maskinist m.m remitterades till elektricitetsverkets föreståndare för yttrande.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från förre eldaren i stadshuset
E.G.Lindberg ingiven framställning med begäran att stadsfullmäktige ville besluta att
upphäva det beslut, som fattats av drätselkammaren, rörande Lindbergs entledigande från
eldaretjänsten i stadshuset.Vid behandling av detta ärende föredrogs först av
elektricitetsverkets föreståndare avlämnad infordrad uppgift rörande den vid verket sysselsatta
extra personalen, varav framgick, att någon stadigvarande anställning för Lindberg icke finnes
att tillgå vid verket. Sedan vidare av ett från stadskamreraren inkommet yttrande antecknats
bl.a, att någon annan stadigvarande plats, lämplig för Lindberg och som drätselkammaren
äger tillsätta, f.n. icke finnes, sedan han avslagit tillbudet att bliva antagen till brandman vid
stadens brandkår, beslutade nämnden, under uttalande tillika, att det vore nämndens avsikt att,
i den mån sådant vore möjligt, bereda Lindberg tillfällig anställning i stadens tjänst, till dess
han kan erhålla fast tjänst på annat håll, hemställa att Lindbergs framställning måtte lämnas
utan avseende.
§8.
På tillstyrkan av elektricitetsverket föreståndare beslutade nämnden att antaga av mekanikus
J.P. Johansson avgivet anbud att köpa en av de vid elektricitetsverket befintliga tvenne
Schuckerts dynamomaskiner, exclusive schuntrevstat och tillhörande instrumentering, för ett
pris av 700 kronor pr extra kontant.
§9.
Sedan elelktricitetsverkets föreståndare erinrat om nödvändigheten att underhandlingar om
markhyra öppnas med de markägare, som beröras av den blivande högspänningsledningen till
pumpstationen, beslutade nämnden att lämna stadsingenjören i uppdrag att i samråd med
elektricitetsverkets föreståndare utstaka linjen och kartlägga densamma; att upprätta
förteckning över de markägare, som beröras av anläggningen samt att träda i förberedande
underhandling med resp. markägare rörande villkoren för högspänningsledningens
framdragande över resp. ägoområden. Nämnden beslutade vidare, att då arbetet vore av
brådskanden art, bemyndiga stadsingenjören att anlita nödigt schaktmästeribiträde.
§10.
Föredrogs hamndirektionens protokoll av den 14 nästlidne januari med hemställan, att
drätselkammaren ville uppdraga till elektricitetsverkets föreståndare att utföra av
stadsfullmäktige vid sammanträde den 15 december 1913, § 4, beslutad utvidgning och
omändring av hamnområdets belysningsnät för en kostnad av 4900 kronor; och beslutade
nämnden lämna bifall till hamndirektionens hemställan.
§11.
Från elektricitetsverkets föreståndare inkomna skrivelser dels rörande gatubelysningens
ordnande dels rörande elektricitetsverkets skötsel, ekonomi och personal bordlades till ett
kommande sammanträde.
§12.
Föreståndaren för elektricitetsverket, R. Bergman, hade i sin skrivelse till drätselkammaren
anhållit om en löneförhöjning av 1000 kr. pr år, räknat f.o.m. den 1 mars d.å. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att då i av särskilda komiterade till
stadsfullmäktige avlämnat förslag till omorganisation av drätselkammarens tekniksa

förvaltning bl.a ifrågasattes en omreglering av föreståndarens för elektricitetsverkets tjänst,
nämnden icke anser sig böra avgiva något yttrande i saken förrän i samband med av
stadsfullmäktige infordrat yttrande rörande den föreslagna omorganisationen.
Som ovan
Justeradt den 6/3 1914.
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström ”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 16 februari 1914.

Närvarande: Herrar Burström, Linder, Falk och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 10 innevarande februari.
§2.
Sedan Hamndirektionen vid sammanträde den 10 innevarande februari beslutat att hos vissa
hamnförvaltningar begära upplysning om sättet för hamnplanens dränering på respektive
platser, bestämdes nu att Hamnmästaren skulle verkställa ifrågavarande beslut.
§3.
Antecknades, att ledamoten herr Wadstein under hand åtagit sig att vid sin nu företagna resa
till Göteborg för Hamndirektionens räkning taga kännedom om där och eventuellt i Malmö
förekommande system för hamnplanens räkning.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att förklara detta protokoll genast justeradt.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
Justeradt 10/3-1914
K.H. Santesson
Gustaf Burström”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 19 febr.1914.

Närvarande:Ordf. Domprost J.Hansson, herr G.Åhrström, V.Oskarsson och A.Gullberg,
folkskollärare G.Landström samt undert.sekr.
§1.
Från stadsfiskalen hade inkommit anmälan, att gossen Tor Mårten Julius Lifbom vid besök i
badhuset den 6 febr innevarande år tillgripit dels penningar- sammanlagt elva kronor-, dels en
kupongbok, innehållande 9 st biografbiljetter. Lifbom hade vid förhör inför stadsfiskalen
erkänt dessa tillgrepp. Till nämndens sammanträde hade arb. K.G.E.Lifbom kallats att jämte
sonen Tor Mårten Julius infinna sig. Vid förhöret erkände gossen ånyo de gjorda tillgreppen
men med det tillägget, att han gått till badhuset i avsikt att stjäla. Dessutom erkände han, att
han i början av samma vecka förskingrat 3 kr, som fadern lämnat honom för inköp av mat,
samt att han vid ett tillfälle i början av år 1913 tagit en krona ur kassalådan i
Rosvikskompaniets försäljningslokal. Vid sist nämnda tillfälle hade han lämnat 50 öre till

Lorents Norlin. Av samtalet med fadern om gossens framtid, att fadern ej fört någon tillsyn
alls över sin son, utan denna hade helt fått sköta sig själv. Under flera dygn i sträck hur han ej
alls besökt hemmet, utan att fadern gjort sig underrättad om var han befann sig. Nämnden
beslöt, att gossen skulle tillsvidare intagas å stadens fattigvård, och lämnat åt hrr Oscarsson
och Lindmark i uppdraga att noga göra akt på hans uppträdande, samt att, ifall hans
uppförande, samt att, ifall han uppförde sig väl, skaffa honom anställning, sedan han erhållit
avgångsbetyg från skolan. Skulle gossens uppförande göra anledning till förnyade
anmärkningar, ville nämnden ta under omprövning frågan om hans sändande till
återförbättringskolonien Hall.
§2.
Överläraren anmälde, att flickan Syster Helga Johansson, som för närvarande går i fjärde
klassen i härvarande folkskola, vid flera tillfällen på bedrövligt sätt skaffat sig pengar och nu
senast stulit en klocka, som hon pantat å pantbanken. Nämnden beslöt inkalla Syster
Johansson jämte målsman till nämndens sammanträde den 23 febr. kl. 5.e.m.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 24 februari 1914.
Närvarande:Herrar
Hamnmästaren.

Burström,

Burman,

Linder,

Wadstein

och

Nilsson

äfvensom

§1.
Efter föredragning af genom Hamnmästarens försorg införskaffade telegrafiska upplysningar
rörande sättet för dränering af hamnplan och hamnspår i Stockholm, Gäfle och Sundsvall,
föreslog hr Wadstein, som vid sin nyss gjorda resa till Göteborg och Stockholm å dessa
platser studerat där rådande dräneringssytem, att dräneringen skulle ordnas medelst kajplanets
lutnig mot öppna rännstenar och vattnets afledande från dessa till gatubrunnar och
afloppsledning; och beslutade Hamndirektionen att godkänna detta herr Wadsteins förslag.
§2.
Beslutade Hamndirektionen beträffande utförande af de beslutade hamnspårarbetena, dels att
framställning skulle göras hos Statens Järnvägar att spårläggningsarbetet måtte utföras genom
järnvägens försorg på hamnens bekostnad, dels att uppdrag skulle lämnas till ingenjören J.A.
Wadstein att uppgöra härför erforderliga ritningar och approximativ materialberäkning.
§3.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterar en från Lotskaptenen E.Bohm
öfversänd afskrift af Kungl.Lotstyrelsens skrifvelse till lotskaptenen i Luleå den 19 april 1912
i fråga om utbyte af lotsverket tillhöriga förrådsskjulet vid södra hamnen mot af staden
nyuppfördt förrådshus vid södra båthamnen, däri Kungl. Styrelsen meddelade, att styrelsen
med anledning af stadsfullmäktige den 9 februari 1911 fattade beslut medgifvit
öfverlämnande till staden af lotsverkets förrådsskjul m.m mot det af staden år 1911 uppförda
förrådshuset, under villkor att ifrågavarande förrådshus blefve lotsverkets egendom. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet yttrande under framhållande dels att Kungl.Lotsstyrelsen alltså icke
godkänt transaktionen på de villkor, som angifvits i Stadsfullmäktiges beslut den 9 februari
1911, dels att inga skäl förefinnas till ytterligare medgifvanden från stadens sida, hemställt, att
Hamndirektionen ville föreslå Stadsfullmäktige att förklara sig, efter att hafva tagit del af

Kungl.Lotsstyrelsens skrifvelse af den 19 april 1912, icke finna skäl att göra ändring eller
tillägg till i ärendet redan fattadt beslut, hvarför frågan om ifrågasatt utbyte förfaller. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att med remisshandlingarnas
återställande hos Stadsfullmäktige hemställa om bifall till Hamnmästarens förslag.

Justeradt den 10/2 1914
Gustaf Burström ”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Stadsfullmäktige i Luleå den 26 februari 1914.

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordförande samt herrar Flemström, Thurfjell,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Lindgren, Flodmark och Hansson.
§1.
Utsagos Herr G. Andersson och fröken Holm att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3
instundande mars klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de
vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 7 och 29 sistlidne januari förda protokoll.
§3.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Fattigvårdstyrelsen anhållit, att enär tvekan
uppstått, huruvida stadsläkaren jämlikt sin instruktion vore berättigad till ersättning för vård
av å fattiggården intagna främmande kommuners understödstgare. Stadsfullmäktige ville
besluta, att framställningen ej skulle till någon åtgärd föranleda. Vid behandling av detta
ärende beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 19 röster mot 5, som avgåvos för bifall till
beredningsnämnden förslag, att återremittera detsamma till Fattigvårdstyrelsen med anhållan
om uppgift, på vad sätt Styrelsen för sin del ansåge ifrågavarande bestämmelser böra tolkas.
§4.
Uti hos Stadsfullmäktige väckjt motion hade herr Burman föreslagit, att då den av
Drätselkammaren tillsatta kommittén för värdering av stadens egendom numera avsagt sig
detta uppdrag, Stadsfullmäktige måtte tillsätta en ny värderingskommité samt till ledamöter i
densamma insätta bankkamrer H. Flodmark, scahktmästaren O. Sander och
lantmäteriauskultanten G. Harald Högström. Herr Burman hade vidare föreslagit: att detta
uppdrag måtte få betraktas såsom ett förtroendeuppdrag och sålunda bliva oavlönat; att till
kommitténs förfogande måtte genom Drätselkammarens försorg ställas allas de böcker och
handlingar, som finnas å drätselkontoret och som för uppdragets fullgörande krävas; att åt
stadsbyggmästaren och stadsingenjören uppdrages att lämna kommittén all den tekniska hjälp,
som kommittén kan vara i behov av samt att kommittén anmodas att före den 1 januari 1915
hava fullgjort sitt uppdrags och till Stadsfullmäktige inkommit med sin berättelse. På
beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige dessa förslag med den ändring
beträffande näst sista punkten, att Drätselkammaren får i uppdrag att genom

stadsbyggmästaren och stadsingenjören lämna kommitén all den tekniska hjälp, varav
kommittén kan vara i behov.
§5,
Vid föredragning av en från elektricitetskommitén inkommen utredning rörande ordnandet av
överloppsströmmens användning beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden,
att överlämna densamma till Drätselkammaren vid Stadsfullmäktiges sammnträde den 15
december 1913 givna uppdrag.
§6.
Carl Grubbens hade, sedan han genom Luleå Rådstuvurätts laga kraft vunna utslag av den 9
december 1912 förpliktats att den 1 april samma år till Luleå stad avträda 1,088,5 kvm av
vretan n:o 79-80, hos Stadsfullmäktige anhållit, att fullmäktige ville såsom ersättning för å
vretan nedlagd nödig och nyttig förbättring bevilja sökanden kr. 183:58 eller samma belopp,
som skulle tillkommit sökanden vid eventuell förlikning med staden i
donationsjordprocesssen om vretdelen i fråga. Sedan stadsingenjören i infordrat yttrande
framhållit, att till följe det dåliga underhåll vretdelen betsåtts under de senaste 10 å 12 åren
marken vid avträdet till staden icke torde kunna anses hava, varit av större värde än den var,
när staden på sin tid upplät densamma, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt
om avslag å framställningen. Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
§7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkamamren för yttrande remitterat en från lotskaptenen E.
Bohm inkommen framställning att få för uppförande av en lotskontorsbyggnad förvärva
någon av tomterna n:o 1 i kv. Ankan eller n:o 7 i kv. Ripan eller, om detta ej låter sig göra, att
byggnaden finge uppföras i kv. Beckasinen invid södra tullvaktsstugan. Sedan
stadsingenjören i infordrat yttrande på olika skäl hemställt om avslag å lotskaptenens begäran
att få inköpa tomtplats i något av de nämnda kvarteren och i stället föreslagit, att tomt n:o 1 i
kv. Ankan måtte på arrende eller mot tomträtt under 50 år upplåtas till lotsverket mot en
avgift av 375 kronor pr år, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att då
stadsplanen över dessa kvarter enligt Stadsfullmäktiges beslut blivit ändrad och i samband
därmed särskilda byggnadsföreskrifter för desamma utabetats för att underställas högre
myndighet, lotskaptenens framställning f.n. icke måtte föranleda åtgärd. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
§8.
Uti Avgivet yttrande över en av hemmansägaren E. J. Eriksson i Björsbyn hos
Stadsfullmäktige gjord begäran om tillstånd att få å honom tillhöriga vretan n:o 477 a och b å
Luleå stads donationsjord i Ytterviken uppföra en mindre sommarstuga om ett rum för att
användas till bostad vid förekommande jordbruksarbete, hade Drätselkammaren hemställt, att
som ansökningen avsåge endast en för jordbruksarbetets skötande nödig byggnad och
sökanden därför icke torde kunna förvägras att uppföra densamma, Stadsfullmäktige måtte
bifalla ansökningen. Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla ansökningen.
§9.
Sedan stadsingenjören med anledning av framkommen anmärkning rörande den onaturligt
stora vedförbrukningen i maskinistens i stadshuset bostad inkommit med yttrande i saken,

hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige föreslagit utfärdande av närmare föreskrifter
rörande den kvantitet ved, som skall tillhandahållas befattningshavare, som är tillförsäkrad fri
bostad med bränsle, varvid Kammaren tillika hemställt, att det borde tagas i övervägande, om
icke förmånen av fritt bränsle borde utbytas mot en i varje fall lämpligt avvägd kontant
ersättning. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att remittera detsamma till Lönenämnden.
§10.
Sedan stadskamreraren anmält, att arrendetiden för den för närvarande på tio år utarrenderade
lägenheten Skataudden eller ägofigurerna n:o 229-231 å Ön utlöper den 15 instundande maj,
hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit, att som ifrågavarande lägenhet till
största delen utgöres av odlad mark, Drätselkammaren måtte bemyndigas att få på nytt
utbjuda lägenheten på arrende under högst 15 år. På Beredningsnämndens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige vid behandling av detta ärende att meddela Drätselkamamren det begärda
bemyndigandet.
§11.
Av Hamndirektionen särskilt utsedda kommitterade hade uppgjort förslag till bestämmelser
dels rörande sättet för debitering och inkassering av hamnavgifter för varor, dels och avseende
hamnspårstrafikens ordnande smat sättet för debitering och inkassering av
hamnspårsavgifterna, varvid kommitterade föreslagit: att all debitering och inkassering av
hamnavgifter för varor, såväl in- som utrikes, samt hamnspåravgifter skall genom hamnens
försorg verkställas å ett särskilt kontor vid södra hamnen, benämnd hamnspårskontoret, vilket
skall hållas öppet för allmänheten 8 f.m – 7 e.m och förses med telefon och kassaskåp: att
under cirka 7 månader årligen från seglationens början skola vid detta kontor anställas dels en
tillsyningsman med ett arvode av 150 kronor pr månad, dels ett biträde med en månadslön av
cirka 40 kronor. Därjämte hade kommitterade framlagt detaljerat förslag rörande åligganden,
som böra tillkomma ovannämnda tillsyningsman. Vid föredragninga av detta ärende hade
Hamndirektionen beslutit att med godkänande av vad kommitterade sålunda föreslagit hos
Stadsfullmäktige göra hemställan, att Fullmäktige ville medgiva Hamndirektionen att utan
hinder av Stadsfullmäktiges beslut av den 9 maj 1912, § 5, ordna debiteringen och
inkasseringen av hamnavgifterna för varor på nu föreslaget sätt. På Beredningsnämndens
hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Hamndirektionen sålunda föreslagit. Ett av Herr G.
Andersson väckt förslag, att hamnspårkontoret skulle hållas öppet mellan klockan 7 f.m och 8
e.m, blev av Stadsfullmäktige med 13 röster mot 11 avslaget.
§12.
Som utfärdade taxor för uppbärande av hamn- och muddringsavgifter i Luleå upphöra att
gälla med innevarande års utgång, hade Hamndirektionen till stadsfullmäktige överlämnat
förslag till ny taxa för hamnavgifter i staden Luleå att gälla under åren 1915-1919, med
hemställan att Stadsfullmäktige ville utverka fastställelse å densamma. Därjämte hade
Hamnndirektionen med avseedne å muddringsavgifterna föreslagit att fastställelse utverkas
därå att desamma få under tiden 1915-1919 utgå efter samma taxa som under innevarande
taxeperiod, dock med den ändring, att brutet tal av ton icke skall räknas. Vid föredragning av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin del
godkänna de uppgjorda taxeförslagen smat uppdrogo åt Hamndirektionen att å deras vägnar
hos vederbörande myndighet begära faststälellse av dessa förslag att gälla under åren 19151919.
§13.

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat dels Hälsovårdsnämndens förslag till
ordnande av tillsyningsmannens vid hälsovården löneförmåner, dels maskinisten vid
pumpstationen G. Westerlunds begäran om ändring i hans löneförmaåner, Hde
Drätselkammaren beslutit att till Stadsfullmäktige återställa handlingarna, med hemställan att
framställningarne måtte överlämnas för yttrande till den av Fullmäktige tillsatta lönenämnden.
Vid ärendets behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan avBeredningsnämnden
Drätselkammarens förslag.
§14.
Sedan sysslomännen i K.E. Karlssons i Bergnäset konurs utverkat stämning å Luleå stad till
härvarnde rådstuvurätt och dess sammanträde den 30 instundande mars med yrkande om
förpliktelse för staden att till konkursboet utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande
resterande köpeskilling för ett till Hamndirektionen levererat parti timmer, beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att befullmäktiga Hamndirektionen eller
den Hamndirektionen i sitt ställe förordnade att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarne en från Frälsningsarméns slumstation inkommen
redogörelse över dess verksamhet i Luleå under år 1913.
§16.
En skrivelse från E. Hartzell med begäran om anstånd med erläggande av 1913 års
kommunalutskylder beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren, som äger
att i ärendet besluta.
§17.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Konungens Befallningshavande med
tillkännagivande att revisionen av Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning
tager sin början den 9 instundande mars.
§18.
En skrivelse från Adolf Eriksson i Karlsvik rörande en förut inlämnad begäran om avkortning
av utskylder beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren.
§19.
Till Magistraten överlämnades en framställning från Fredrika Renlund rörande städningen i
polisstationen.
§20.
Till Lönenämnden remitterades:
1:o) En framställning från tillsyningsmannen V. Oskarsson om ersättning för tillsyn till
förekommande av olycksfall i arbete;
2:o) En begäran om löneförhöjning från föreståndaren för elektricitetsverket
§21.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från maskinisten vid elektricitetsverket H. Wikström rörande hans
tjänsteråliggande;
2:o) Luleå Fabriks- och Hantverkarförenings begäran om anslag till stipendier för bevistande
av Baltiska, utställningen;

3:o) N.E. Unbergs begäran om tillstånd att taga en del träd för uppförande av en sjöbod å
Småskär;
4:o) E.M. Wikströms och N.A.Erikssons begäran att få uppföra byggnader å vretan N:o 451;
5:o) A.A. Anderssons begäran att få förvärva tomt N:o 19 i Seminariekvarteret:
6:o) En framställning från Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar att få inköpa stadens
del av tomt N:o 6 i kvarteret Sillen.
§22.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Folkskolestyrelsens framställning om bidrag till avlöning av vikarie för slöjdlärarinnan
Elin Westberg;
2:o) Styrelsens för pantlånekontoret årsberättelse för 1913.
Som ovan

Justeradt:
Per Segerstedt
Georg Anderssn
Siri Holm”

På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.Holm

” Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 28 februari 1914.

Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Gullberg, Rignell och Gunnarsson, fru Sundström,
diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 30 januari föredrogs och justerades.
§2.
Avslogs Johanna Grafströms framställning om förhöjning i understödet till 8 kronor per
månad.
§3.
Efter därom gjord framställning beslöt styrelsen tillerkänna stallkarlen Axel Andersson eller
annan lämplig person för vård och underhåll av A.L. Nilssons barn 20 kronor i månaden att
utgå från och med mars.
§4.
Beslöt styrelsen förklara sig icke hava något att invända emot en sådan förändring i fråga om
upprättande av röstlängd för val till riksdagens andra kammare, att sådan längd upprättades
allenast de år, då nya val skulle äga rum, samt eljest när sådana val till följd av kammarens
upplösning erfordrades.
§5.

En från pensionsnämndens ordförande ingiven framställning om vidtagande av åtgärder i
syfte att medellösa pensionssökande måtte avgiftsfritt bekomma erforderliga läkareintyg
beslöt styrelsen överlämna till stadsfullmäktige med hemställan om bemyndigande för
styrelsen att i de fall styrelsen prövar skäligt betala sådant läkareintyg.
§6.
Överläraren hade i ingiven skrivelse hemställt, att styrelsen ville med hänsyn till den såväl
fysiska som psykiska vanvård för vilken flickan Magda Olivia Helena Stenberg vore utsatt,
utackordera henne i annat hem. Vid föredragning härav beslöt styrelsen, som väl medgåve, att
flickan Magda Stenberg vore i behov av bättre vård än den hennes fattiga hem kunde giva
henne, att framställningen icke skulle till någon styrelsens åtgärd föranleda, enär styrelsen
ansåge sig sakna befogenhet att skilja henne från hemmet. Detta beslut fattades med 3 röster
mot 3 genom ordförandens utslagsröst.
§7.
Beslöt styrelsen, att C.E.Thurfjell skulle få leverera likkistor och A. Melin svepningar till
fattigvården i överensstämmelse med av dem avgivna anbud.
§8.
På hemställan av stallkarlen Karl Alfred Lindqvist, vars hustru vore i behov av hospitalvård,
beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för hennes vård å någon statens anstalt för
sinnessjuka, under villkor att Lindqvist förbunde sig att månadsvis i förskott till styrelsen
inbetala det belopp, vartill hospitalavgiften för månaden belöpte.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna Sorsele kommuns förklaring i fattigvårdsmål rörande
Betty Amanda Juliana Persson, varuti kommunen förklarat sig godkänna kravet och samtidigt
varmed å understödet avbetalts 50 kronor, och beslöt styrelsen genom sin sekreterare göra
förfrågan hos Sorsele fattigvårdstyrelse, huruvida densamma önskade, att stämning med
yrkande om barnuppfostringsbidrag uttoges å barnets fader.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län
utslag i fattigvårdsmål rörande J.E.Svedberg.
§11.
Beslöt styrelsen att hos Kungl.Kammarrätten överklaga Konungens Befallningshavandes i
Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande I.V.Granbom.
§12.
Åt sekreteraren uppdrogs att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Hj. N. Bergström
och förklaring i fattigvårdsmål rörande Oskar Emil Nillson.
§13.
Uppdrogs åt sekreteraren och tillsyningsmannen att granska förteckning över personer, som
böra befrias från mantalspenningars utgörande år 1914.
§14.
Föredrogs utdrag av hamndirektionens protokoll den 14 sistlidne januari, § 12, rörande att
årligt understöd till änkan Anna Lovisa Lundqvist å 200 kronor och beslöt styrelsen hos

hamndirektionen göra framställning om ersättning för det understöd, styrelsen i avvaktan på
hamndirektionens beslut förskjutits.
§15.
På hemställan av Jukkasjärvi fattigvårdstyrelse beslöt styrelsen sända 6 ex. av
arbetsanstaltskomiterades utlåtande samt härför genom postförskott uttaga 10 kronor.
§16.
Beslöt styrelsen bekosta N:O.L.Wikströms besök hos läkare i och för måttagning av ett
träben.
§17.
Anmälde tillsyningsmannen, att garverigesällen Nils Rikard Lundin på grund av krossår i
huvudet måst intagas å fattiggården den 4 februari samt att kostnaden för hans vård och
underhåll utsökts hos Westra Emterviks socken och blevo dessa åtgärder av styrelsen
godkända.
§18.
Anmälde tillsyningsmannen, att Frans Oskar Engfors den 19 februari intogs å fattiggården för
fullgörande av arbete till gäldande av den skuld, vari han häftade till styrelsen, och blev denna
åtgärd godkänd.
§19.
Anmälde tillsyningsmannen, att norske undersåten Johannes E.Sneve (Moen) intogs å
fattiggården den 19 februari och blev genom magistratens försorg hemförpassad till Norge
den 22 i samma månad. Åtgärden godkändes.
§20.
Anmälde tillsyningsmannen, att C.G.K. Lifboms son Tor Mårten Julius blivit på hemställan
av baranvårdsnämnden intagen å fattigården den 19 februari och blev denna åtgärd av
styrelsen godkänd.
§21.
Beslöt styrelsen söka få Lambert Lehtinen omyndigförklarad och skulle till förmyndare
föreslås stadsfiskalen Ebbe Hallberg.
§22.
Godkändes ett med Anna Berlin upprättat kontrakt angående förhyrning av styrelsen tillhörig
Husqvarna stickmaskin.
§23.
Anmälde tillsyningsmannen, att följande personer avlidit å fattiggården, nämligen den 9
februari: Brita Henrika Berggren den 18 februari: Isak Olof Enström
§24.
Herr Gullberg meddelade, att han i egenskap av förmyndare för J.Erikssons barn innehade ett
belopp av kr. 31:67 för en försåld jordlott och beslöts, att medlen skulle insättas å bank för
Elin Maria Erikssons räkning att användas på sätt förmyndaren funne lämligt.
§25.

Föredrogs och godkändes listan över extra understöd under februari månad.
§26.
Beslöt styrelsen höja Eva Fillbergs understöd från 10 till 13 kronor i månaden, enär hon nu
vore 77 år gammal, och skulle Sundsvalls fattigvårdsstyrelse härom underrättas.
§27.
På därom gjord framställning beslöt styrelsen, att C.G.Möllers understöd skulle få utgå med
kontant 25 kronor per månad och skulle Sundsvalls fattigvårdstyrelse härom underrättas.
§28.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 109 kronor.
§29.
Anmälde herrar Rignell och Gullberg, att inventering numera verkställts å fattiggården,
expeditionen samt hos diakonissan.
§30.
Beslöt styrelsen låta göra en anknytning från expeditionens telefon till diakonissans bostad.
§31.
Beslöts inköpa en hyvelbänk av herr Georg Isaksson för ett pris av 10 kronor.
§32.
Beslöt styrelsen, att innan anvisning å skolagning lämnades understödstagare, vederbörande
vårdare skulle härom underrättas.
§33.
Antecknades, att fröken Björkman infann sig å sammanträdet.
§34.
För tillsyningsmannens räkning skulle inköpas en portfölj för ett pris av högst 10 kronor.
§35.
Föredrogs och godkändes diakonissans rapporter för januari och februari.
§36.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för C.A Dahlströms vård å Sandträsk sanatorium
samt att nödig utrustning skulle lämna honom.
§37.
Avslogs J.A. Enmarks begäran, att styrelsen skulle betala resterande hyra för K.J. Norlin.
§38.
Godkändes med en del smärre ändringar, som framgå av resp. distriktsrådprotokoll,
understödslistorna för mars, slutande å följande belopp:
för I distriktet
kr. 356:66
” II ”
kr. 416:75
” III ”
kr. 271:75
” IV ”
kr. 272:50

§39.
Till handlingarna lades ett från drätselkammaren överlämnat meddelande angående
tillvägagångssättet vid nyanläggning, ändring, utvidgning eller reparation av elektrisk ledning
i stadens fastigheter.
Som ovan
Justeras:
E.Lindgren
Alfr.Gullberg
M.Sundström”

Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

Protokoll mars 1914
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6
mars 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson ävensom
stadsingenjören och stadsbyggmästaren; varjämte elektricitetsverkets föreståndare deltog i
behandlingen av i § 3 av detta protokoll antecknat ärende.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 14 sistlidne februari.
§2
Föredrogs och lades till handlingarne inkommit utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 29
januari 1914, § 19, ang. beviljad fri elektrisk belysning till skridskobana.
§3.
Sedan elektricitetsverkets föreståndare enligt erhållet uppdrag infordrat anbud å leverans av
för högspänningsledningen till pumpstationen erforderliga ledningsstolpar och strävor
föredrogs nu vid anbudens öppnande fört protokoll jämte följande tablå över de inkomna
anbuden:
”Anbud å ledningsstolpar - - - - - - ”Bil./ 1914. Vid prövning av anbuden beslutade nämnden i
enlighet med vad elektricitetsverkets föreståndare i avgivet yttrande tillstyrkt att antaga
följande anbud
Herman Petterssons i Gäddvik anbud att leverera 250 st. ledningsstolpar av furu med 10 m.
längd och 7” toppdiameter samt 25 st. stolpar av furu med 12 m. längd och 7” toppdiameter
till ett pris av 10 resp. 12 kronor pr. st. fritt levererade längs linjen, med rätt för leverantören
att verkställa leveransen på vinterföre, samt
N.J.O. Nords i Gemträsk anbud att leverera 75 st. strävor av furu med 10 m. längd och 5”
toppdiameter till ett pris av 4 kronor pr. st., levererade fritt banvagn Boden, allt i
överensstämmelse med i kungörelsen utfärdade bestämmelser och anbud. Nämnden beslutade
vidare att uppdraga till elektrictetsverkets föreståndare att ombestyra såväl upprättande av
kontrakt med de antagna leveranstörerna som ock att besiktiga och mottaga det levererade
virket.
§4.

Sedan nämnden med anledning av framkomna, anmärkningar mot saluhallens ekonomi tillsatt
en komité, bestående av stadskamreraren, stadsbyggmästaren och ledamoten Danielsson med
uppdrag att inkomma med utredning och förslag till åstadkommande av ett bättre ekonomiskt
utbyte av saluhallen, hade komiterade nu inkommit med utlåtande och förslag i saken. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige
av handlingarne i ärendet i enlighet med vad komiterade föreslagit hemställa det fullmäktige
ville besluta att saluhallsbyggnaden skall omändras enligt närlagd av stadsbyggmästaren
utarbetad ritning alt. A för en kostnad av 3000 kronor enligt bifogat kostnadsförslag att
målning av saluhallen skall verkställas för en kostnad av 2100 kronor enligt samma
kostnadsförslag samt att ett tilläggsanslag av 360 kronor anvisas för att under av komiterade i
utlåtandet angiven förutsättning eventuellt användas till inredning av en särskild fiskhall i
saluhallen. Nämnden beslutade vidare att omedelbart uppsäga de nuvarande kontrakten med
hyresgästerna i saluhallen.
§5.
Sedan byggnadsnämnden till stadsfullmäktige överlämnat en från Robertviks Ångsåg,
Wiklund & Sjödin gjord anhållan om tillstånd att få på staden tillhörig av firman arrenderad
del av vretan 132 uppföra en provisorisk kontorsbyggnad, hade stadsfullmäktige remitterat
ansökningen till drätselkammaren för yttrande. Efter föredragning av stadsingenjörens över
ansökningen avgivna yttrande beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande
hos stadsfullmäktige hemställa, att sökandens begäran måtte beviljas med skyldighet dock för
firman att borttaga byggnaden, när staden så påfordrar.
§6.
Stadskamreraren hade i skrivelse av den 21 maj 1913 hemställt om förvärv av eventuellt i
enskild hand befintlig del av kvarteret Fisken. Sedan stadsingenjören i avgivet yttrande
meddelat, att det enligt verkställd undersökning visat sig, att, sedan staden den 19 juli 1906 av
Brandfors sterbhus inköpt dess del av fastighet n:r 161 inom nämnda kvarter, ehuru köpet ej
blivit lagfaret, staden numera vore ensam ägare till hela kvarteret Fisken, beslutade nämnden
att låta härvid bero; dock skulle lagfart omedelbart sökas å den vid nämnda tillfälle förvärvade
fastigheten.
§7.
Av t.f. jägmästaren i Bodens revir avgiven kassaredogörelse för år 1913 avseende
förvaltningen av Luleå stads skog föredrogs och lades till handlingarne.
§8.
Stadsbyggmästaren hade inlämnat följande arbetsbeskrivning för utförande av diverse
reparationer i stadens hus under innevarande år:
”Arbetsbeskrivning - - - - - - - - - - Bil. 2/ 1914. Efter föredragning punktvis av beskrivningen
beslutade nämnden att med godkännande av densamma uppdraga till stadsbyggmästaren att
till den 23 instundande mars kl. 12 midd. Infordra anbud å arbetenas utförande.
§9.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att för därtill i utgiftsstaten för
innevarande år avsatta medel utföra dels grusning av flickskoletomten i den omfattning
stadsfullmäktige bestämt dels indragning av vatten- och avloppsledning i köket till
maskinistens i stadshusets bostad.
§10.

Uppdrogs till stadsbyggmästaren att på för staden förmånligaste sätt försälja den numera
obehövliga filt, som förut använts i fästvåningens damsalonger i stadshuset.
§11.
Vid förnyad behandling av frågan om inköp av de Fastighets AB Lejonet tillhöriga tomterna i
kvarteret Oxen, beslutade nämnden, sedan upplyst blivit, att det visat sig omöjligt att
nedbringa det av bolaget fordrade priset att lägga anbudet utan vidare åtgärd till handlingarne.
§12.
Sedan stadsingenjören i rapport meddelat att hamndirektionen för makadamanslagning uttager
sten från lilla Mjölkuddsberget, beslutade nämnden att av hamndirektionen uttaga en
ersättning efter 75 öre pr kbm. Slagen makadam, med föreskrift tillika att stenen skall uttagas
till fullt djup och i nivå med nuvarande bottenplan, varför om sektion utspränges högre upp i
berget, utsprängningen skall fotsättas med lodräta väggar ned till bottenplanen.
§13.
Beslutade nämnden att göra hamndirektionen erbjudande att av drätselkammaren köpa
maskinkrossad makadam till ett pris av kr. 5:50 pr. kbm., levererad på upplagsplats invid lilla
Mjölkuddsberget.,
§14.
Sedan stadsingenjören i skrivelse erinrat därom att 342, 5 kvm. av fastighet n:r 161, fallande
inom kvarteret Loket icke vore i stadens ägo, beslutade nämnden att genom stadsingenjören
gå i underhandling med ägaren, L.A.Wallmark, om inköp av ifrågavarande vretdel
§15.
Beslutade nämnden att till N.G Ruthström på ytterligare 5 år, räknat från den 3 augusti
innevarande år, utarrendera stadens del av tomt n:r 6 i kvarteret Karpen mot en arrendeavgift
av 10 kronor pr. år och mot villkor att det omkring lägenheten uppsatta stängslet målas.
§16.
Beslutade nämnden att till G.V Sandorf och Augusta Burman gemensamt utarrendera 1120
kvm. av stadens del av vretan n:r 130 öster om järnvägen på ett år i sänder, räknat f.o.m. den
14 mars 1914 mot en arrende avgift av 15 kronor pr. år.
§17.
Uppdrogs till ordföranden och stadskamreraren att utfärda av stadsingenjören E.Kinnman
begärt tjänstgöringsbetyg.
§18.
Sedan brandchefen till drätselkammaren överlämnat berättelse över Luleå stads brandväsende
under år 1913, beslutade nämnden att översända densamma till stadsfullmäktige.
§19.
Från I. Byström inkommen begäran att få förvärva staden tillhörig del av fastighet n:r 201,
som faller inom tomt n:r 2 i kvarteret Sillen m.m. remitterades till stadsingenjören för
yttrande.
§20.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från E.Ruthberg m.fl. inkommen
skrivelse med begäran om framdragande till Bergviken av ledningar för elektrisk

innerbelysning. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att remittera
framställningen till elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att inkomma med yttrande
över densamma ävensom över de tvenne förut till elektricitetsverkets föreståndare översända
ansökningar i enahanda syfte, vilka remitterats den 20 maj 1912 resp. den 13 augusti 1913 för
erhållande av föreståndarens yttrande.
§21.
Överjägmästaren i Luleå distrikt hade med begäran om utlåtande till drätselkammaren
översänt en till Kungl.Domänstyrelsen ställd ansökan från arbetaren E.H.Persson att få å
Tjuvholmen arrendera ett område om 400 kvf. För uppförande av en villabyggnad. Som
emellertid ansökningen icke syntes beröra drätselkammaren och dess förvaltning, beslutade
nämnden vid föredragning av ärendet att översända handlingarne i ärendet till
hamndirektionen med anhållan att direktionen ville till överjägmästaren avgiva det begärda
utlåtandet
§22.
Föredrogs och godkändes
1) av brandchefen upprättat kontrakt med brandmannen Johan David Persson samt
2) av stadsbyggmästaren upprättat kontrakt med P.O. Sundqvist ang. renhållning i fastighet
n:r 7 Örnen.
§23.
Stadsfullmäktige hade den 15 november 1897 beslutat, att till J. Carlsson m.fl. på 30 år
upplåta ett område inom kvarteret Stören för anläggande av en tvättinrättning med cirkelsåg
mot villkor bland annat att området, därest icke i enlighet med uppgivna ändamålet
tvättinrättning för allmänhetens behov därstädes hålles i verksamhet, skulle till staden
återfalla utan lösen före upplåtelsetidens utgång, varjämte innehavaren skulle hava att för
upplåtelsen till staden erlägga en avgift av etthundra kronor om året. Som emellertid
stadskamreraren under framhållande att tvättinrättningen för länge sedan upphört och ersatts
med sågverksrörelse samt stadsfullmäktige tydligen fastställt den låga arrendeavgiften av 100
kronor pr år för att underlätta just tvättinrättningens verksamhet hemställt om höjning av
arrendeavgiften, hade stadsingenjören i avgivet yttrande föreslagit att arrendeavgiften för
området, som innehåller 10908 kvm, måtte f.o.m. innevarande år sättas till 300 kronor pr. år.
Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att, då kontraktet måste anses vara
förverkat, f.o.m. år 1914 bestämma den årliga arrendeavgiften till 300 kr. och skulle området
utarrenderas för ett år i sänder eller om innehavaren, Luleå Ångsåg så önskar, för en tid av 5
år och därefter för ett år i sänder med lämplig uppsägningstid.
§24.
Brandmannen Oscar Lundberg hade till drätselkammaren ingivit av brandchefen tillstyrkt
ansökan om tjänstledighet under sex månader f.o.m. den 1 instundande april för fullgörande
av sin värnplikt. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden med bifall härtill, att
Lundberg skulle under den sålunda beviljade tjänstledigheten äga av sin avlöning uppbära 5
kr. pr månad. Nämnden uppdrog vidare till brandchefen att anställa vikarie med en avlöning
uppgående till högst Lundbergs fulla avlöning med avdrag av de 5 kronor, Lundberg äger
uppbära.
§25.
Med anledning av det väntade kungabesöket den 12 innevarande mars månad hade
mottagningskomitén genom stadsbyggmästaren J. Wikberg gjort muntlig framställning dels
att de elektriska lamporna i fästsalens ljuskronor måtte få utbytas mot nya sådana dels att

tillstånd måtte meddelas komitén att få å stadens belysningsstolpar uppfästa flaggstänger i
behövlig mängd. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att lamporna i
frågavarande ljuskronor skulle få utbytas mot metalltrådslampor om 16 normalljus under
förutsättning att dylika lampor finnas i lager hos elektricitetsverket. Sedan vidare av
stadsbyggmästaren upplysts, att elektricitetsverkets föreståndare förklarat hinder icke möta att
uppsätta förutnämnda flaggstänger å belysningsstolparna, beslutade nämnden att lämna
komitén tillstånd att efter samråd med elektricitetsverkets föreståndare uppsätta desamma.
Som ovan
Justeradt den 23 mars 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K. Brändström”
K.H. Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammaren ekonominämnd i Luleå den 8
mars 1914.
§1.
Föredrogs och godkändes ekonominämndens protokoll av den 14 sistlidne februari.
§2.
Som det visat sig, att vid varje betalningstermins slut ett mycket stort antal strömräkningar ej
äro betalda i rätt tid hade elektricitetsverkets föreståndare i skrivelse till drätselkammaren
hemställt, att kammaren ville bestämma, att å räkning, som ej betalas senast förfallodagen
skall läggas en indrivningsavgift av 1 krona och dessutom eventuellt en avstängningsavgift av
1 krona för varje mätare. Vid föredragning av detta ärende beslutade ekonominämnden att på
så sätt bifalla framställningen att, när ledning avstängts på grund av utebliven likvid en avgift
av 2 kr. skall av abonnenten erläggas, innan strömledningen ånyo tillkopplas.
§3.
Under framhållande av ett flertal olägenheter som vidlåter nuvarande tillvägagångssätt för
debitering av övervatten, hade stadsingenjören i skrivelse hos drätselkammaren hemställt, att
drätselkammaren ville bestämma, att debiteringen av övervatten skall verkställas sålunda:
att debiteringstermin räknas pr år från 1 oktober ena året till 1 oktober andra året,
att avgiften för övervatten uttages i kvartalet oktober – december för det avslutade hyresåret
samt att under övergångstiden år 1914 debiteringsterminen skall utgöra 3 kvartal, 1 januari – 1
oktober.
§4.
Beslutade ekonominämnden att till överläraren E. Lindmark för ett politiskt föredrag uthyra
fästsalen mot villkor att golvet beklädes med papp samt att, förutom vanlig hyra, 5 kr,
erlägges för pappen och ersättning lämnas för den extra kostnad, som pappens påläggande kan
förorsaka staden.
§5.
Sedan stadsfiskalen inkommit med genom hans försorg infordrade anbud å städning och
skurning i polisstationen jämte vid desammas öppnande fört protokoll, beslutade nämnden att
antaga Fredrika Renlunds anbud att tillsvidare utföra städning och skurning av polisstationens
lokaler till ett pris a 14 kronor pr månad såsom varande det lägsta av de inkomna anbuden.
§6.
I av magistraten tillstyrkt förteckning hade stadsfiskalen hemställt om bemyndigande att få för
polisstationens räkning anskaffa 1 st. väggur och 1 st. registerbok samt verkställa reparation

av 1 st. uniformsmössa åt konstapel n:o 11 Johansson; och beslutade nämnden att med bifall
härtill uppdraga till stadsfiskalen att verkställa beslutet.
§7.
Bordlades H.Jensens begäran om befrielse från erläggande av hundskatt för en honom
tillhörig hund.
§8.
På förslag av stadskamreraren bestämdes följande uppbördsterminer för kommunalutskylder
för innevarande år:
30 mars – 4 april 8 – 13 juni 7 – 12 september
§9.
På
hemställan
av
stadskamreraren
beslutade
nämnden
beträffande
donationsjordsuppgörelserna, att uppdrag skulle lämnas till kanslisten R.Lund att, i den mån
sådant utan större kostnad eller olägenhet kan ske, ombestyra inteckning till säkerhet för
avgäldens erläggande i de vretor, för vilka dylik avgäld skall erläggas.
§10.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren med begäran om yttrande översänt av
lokomotiveldaren K.O.Sjöholm gjord anhållan om avkortning av resterande
kommunalutskylder för år 1912. Sedan antecknats dels att stadsfogden uppgivit sökandens
resterande oguldna utskylder till 89 kronor 35 öre dels att Sjöholms familj under sökandens
sjukdom erhållit understöd av staden fattigvård, beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige
tillstyrka bifall till ansökningen.
§11.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av arbetaren Er. Aug. Eriksson
ingiven ansökan om avkortning av honom påförda kommunalutskylder för år 1911, hade
stadsfogden i avgivet yttrande meddelat, att sökandens resterande oguldna
kommunalutskylder utgjorde 37 kronor 23 öre. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden, att då sökandens om sig lämnade uppgifter visat sig riktiga och ömmande
omständigheter således måste anses föreligga, hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till
ansökningen på så sätt, att resterande oguldna utskylder för år 1911 eller 37 kronor 23 öre
måste avkortas.
§12.
Sedan stadsingenjören E.Kinnman och stadsbokhållaren A.Glaas inkommit med infordrade
förklaringar rörande vattenlednings och gatuarbetenas utestående fordringar, blevo dessa nu
föredragna, därvid antecknades, att fordringarna indrivits med följande undantag:
Vattenledningen.
H.Jönsson
7:70
J.Eriksson
4:25
N.OElgström
0:75
M.P.Eriksson
6:Kr.18:70
Gatuarbeten
N.O.Elgström
Kr.761:25
E.Kinnman
160:90
Luleå Bryggeri
3:-

G.Abrahamsson
A.F.Lagergren
E.v.Garreltz
Mjöfjärdens fältspat AB
Luleå älvs flottningsförening
AB Eminent
A.Wolff
Folkskoleseminarium

20:5:10
2:30:7:60
1:10
26:50
74:05

Vid ärendets behandling beslutade nämnden beträffande posten Folkskoleseminariet, Kr.
74:05, att, då arbetet vore utfört å stadens egen fastighet, kostnaden skulle påföras fastigheten
i fråga, n:r 411 Göken; beträffande posten E.v.Garreltz, Kr. 2:- att, då arbetet bestått uti
grusning av gata, staden själv skall vidkännas kostnaden. Nämnden beslutade vidare dels att
uppdraga till stadskamreraren att ombestyra bevakning av stadens fordran i N.O.Elgströms
konkurs dels att i övrigt uppskjuta behandlingen av ärendet till ett kommande sammanträde,
till vilken tid ytterligare indrivningsåtgärder skulle genom stadskamrerarens försorg vidtagas.
§13.
Sedan stadskamreraren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till
tillvägagångssätt vid upphandling av beklädnadseffekter för poliskåren, beslutade nämnden
att remittera ärendet till stadsfiskalen med anhållan om yttrande.
Som ovan
Justerat
A.Ljungberg ”
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 mars 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Linder Wadstein, Falk och Nilsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 16 och 24 nästlidne februari.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 29 januari 1914, § 10, angående afslag å väckt motion
om ångfärjans elektrifiering;
2:o) Drätselkammarens protokoll den 2 februari 1914, § 17, angående rekvisition af elektriska
installationer;
3:o) Drätselkammarens protokoll af den 16 februari 1914, § 10, angående utförande genom
Elektricitetsverkets föreståndare af beslutad utvidgning af hamnbelysningen.
§3.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande:
1:o) Drätselkamamrens protokoll den 14 februari 1914, § 4, angående utstakning af rågångar i
vattnet för bolagens fastigheter å Nordantillheden;
2:o) Från Drätselkamamren inkommen, till Kungl.Domänstyrelsen ställd ansökan af E.H.
Persson att få arrendera område å Tjufholmen;

3:o) Drätselkammarens protokoll den 2 februari 1914, § 9, angående uthyrning till hamnen af
förrådsplats vid södra hamnen.
§4.
Infann sig Stadsingenjören å sammanträdet.
§5.
Stadsingenjören hade uppdrag af drätselkammaren i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt,
att Hamndirektionen ville utse en person för sitt tillsammans med honom uppgöra förslag till
kontakt rörande af Stadsfullmäktige beslutad försäljning af å fastighet 474, Bodellska villan,
befintligt lager af grus m.m. Med bifall härtill beslutade Hamndirektionen att till sitt ombud
utse Hamnmästaren.
§6.
Sedan Stadskamreraren, som på sin tid erhållit Hamndirektionens uppdrag att verkställa i
Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 april 1913, § 10, beslutad annonsering efter det okända
ägarne till i tullmagasinen befintligt parti stångjärn, hemställt om befrielse från uppdraget,
enär något passande lagrum för sådan annonsering ej kunnat återfinnas och annonsering
dessutom torde vara obehöflig. Med bifall härtill beslutade Hamndirektionen att uppdraga till
Hamnmästaren att på auktion försälja järnpartiet.
§7.
Sedan Hamnmästaren genom förfrågan hos Kungl.Lotsstyrelsen erfarit att frågan angående
uppförande genom lotsverket af en fyr å Lillieudden tills vidare förklarats hvilande, då
disponibla medel saknades till anläggningens utförande, beslutade Hamndirektionen att tills
vidare uppskjuta uppförande af den motvarande fyren å Hamnholmen. Med anledning häraf
beslutade hamndirektionen vidare på hemställan af hamnmästaren: att ännu en lysboj af
samma typ och till samma kostnad, som de i årets stat upptagits, anskaffas; att medel härtill
tagas af det anslag 3350 kronor, som upptagits i årets stat till fyranläggning å Hamnholmen;
att öfverskottet öfverföres till 1915 års stat; samt att med upphäfvande af Hamndirektionens
beslut i ärendet den 14 januari 1914, uppdrag lämnas Hamnmästaren att hos Kungl.
Lotsstyrelsen begära tillstånd att på föreslaget sätt få utbyta nuvarande lysbojarne mot fyra
stycken A.G.A.- lysbojar.
§8.
Sedan Hamnmästaren infordrat anbud å 250 famnar ved för ångfärjans behof, beslutade
Hamndirektionen att af de tre inkomna anbuden, nämligen från A.G. Johansson, Ture
Hagberg och Robertviks ångsåg, antaga det af Robertviks ångsåg afgifna anbudet, såsom
varande det för hamnen förmånligaste; och skulle antecknas att leveransen afser 250 famnar
spinkved fritt upplagd å kaj vid färjstället till ett pris af kr. 6.25 pr famn om 108 kbf.
§9.
Hamnmästaren hade genom annons i ortstidningarne infordrat anbud å förbrukningsartiklar
för år 1914, därvid följande anbud inkommit:
Wesslings färghandel
Aktiebolaget C. Brandfors
Oskar Olsson
C.W Forssman
K.A. Lind

På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att antaga: Oskar Olssons anbud
i sin helhet; Aktiebolaget C. Brandfors anbud i hvad det afser packningar, bomolja, talg,
consistensfett, spik, skrufvar, metaller, af alla slag, tågvirke, trä- och stenkolstjära,
smergelduk och trassel; K.A. Linds anbud i hvad det afser lyshållningseffekter samt maskinoch sylinderolja; samt C.W Forssmans anbud i hvad det afser segelduk och dref.
§10.
Stadsfullmäktige hade med anledning af de anmärkningar, som Konungens
Befallningshafvande gjort vid granskning af det af Stadsfullmäktige den 16 oktober 1913 på
förslag af Hamndirektionen antagna förslag till ny hamnordning för Luleå beslutat att
återremittera detsamma till Hamndirektionen för yttrande. Vid behandling af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att, i anslutning till det beslut, som af Stadsfullmäktige vid
sammanträde den 26 nästlidne februari fattats rörande debitering som inkassering af
hamnafgifter för varor, föreslå att hamnordningens § 4 får följande ändrade lydelse
”Befälhafvare å ångfartyg, som hit göra reguliera turer, äro endast första gången på året de hit
anlända pliktiga att själfva eller genom ombud inställa sig å hamnkontoret för vederbörlig
anmälan; dock skall för hammnafgifters debitering befälhafvaren likaledes själf eller genom
ombud för hvarje resa å hamnkontoret omedelbart efter ankomsten aflämna specificerad
förteckning öfver innehafvande last. Innehar fartyget last af eldfarliga ämnen, åligger det
befälhafvaren att sådant för hvarje gång anmäla, samt ställa sig till efterrättelse hvad
hamnkaptenen med anledning häraf finner nödigt föreskrifva” Hamndirektionen beslutade
vidare föreslå, att Stadsfullmäktige ville besluta, att titeln ”hamnmästare” måtte utbytas mot
”hamnkapten” och att i enlighet härmed i förslaget till hamnordning ordet hamnmästare på
alla ställen utbytas mot hamnkapten af följande skäl: Hamndirektionen föreslår ändringen af
praktiska skäl. Vid tiden för platsens tillsättande första gången hade motsvarande
befattningshafvare i de flesta hamnstäder titeln hamnmästare. I mån som sjöfartsnäringen
utvecklats hafva större kraf ställts å så väl fartygs- som motsvarande hamnbefäl. I de under
senare tider utarbetade hamnordningarne har därför benämningen hamnmästare ändrats till
hamnkapten, hvilket innebär att befattningsinnehafvaren bör först och främst besitta samma
kompetens som en fartygsbefälhafvare. Hamnmästaretiteln har bibehållits för den närmast
hamnkaptenen stående tjänstemannen. Den officiella benämningen på befattningens
innehafvare är sålunda härstädes numera icke blott oriktig utan äfven vilseledande för såväl
trafikanterna som för enskilda eller myndigheter, som af vederbörande befattningsinnehafvare
kunna hafva anledning begära upplysningar i tjänsteärenden. Benämningen blir därför, enligt
Hamndirektionens mening, ändras såväl i hamnordningen som i öfriga instruktioner eller
reglementen där den förekommer och hvilka för öfrigt, i likhet med hamnordningen stå under
omarbetning.
§11.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne februari månad.
§12.
Sedan Hamndirektionen vid sammanträde den 14 januari 1914 lämnat särskilda komiterade i
uppdrag att dels rörande utvidgning och förändring af spårsystemet å södra hamnplanen
inkomma med plan öfver arbetenas ledning etc., dels ock rörande iordingställande af
hamnpiren inkomma med plan äfven öfver detta arbete, hade komiterade nu inlämnat följande
skrifvelse: ”Till Hamndirektionen .” Bil. 3/ 1914.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att godkänna, hvad komiterade
sålunda föreslagit. Hamndirektionen beslutade vidare att godkänna af herr Wadstein uppsatt
skrifvelse till statens Järnvägars distriktsförvaltning jämte tillhörande 4 st. ritningar

§13.
Föredrogs och bordlades Drätselkammarens protokoll den 6 mars 1914, § 12, angående
ersättning till staden för hamnens stentagning vid lilla Mjölkuddsberget.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarne Drätselkammarens protokoll den 6 mars 1914, § 13,
med anbud att försälja makadam till hamnen till ett pris af kr. 5.50 pr kbm, levererad på
upplagsplats vid lilla Mjölkuddsberget.
§15
På tillstyrkan af Hamnmästaren bifölls af hamnbokhållaren B. Fridström ingifven ansökan
om tjänstledighet under tiden 14 april – 9 maj innevarande år med bibehållande af lön och
tjänstgöringspenningar.
§16.
Bifölls Hamnmästaren K. Hj. Falklands begäran att få ställa uppbördsborgen af
stadskamreraren K.H. Santesson och stadskassören J.O. Dahl och i stället utbekomma förut
ställd säkerhet och skulle borgenhandlingen förvaras hos Ordföranden.
§17.
Beslutade Hamndirektionen på muntlig hemställan af Hamnmästaren att en dykaredräkt jämte
skor och diverse tillbehör skulle inköpare för en kostnad af c:a 250 kronor.
§18.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren: att underrätta
ångbåtskommisionärerna och järnvägens godsexpeditions föreståndare att deras uppdrag med
inkassering etc. upphört; att verkställa annonsering af befattningarne som tillsyningsman och
biträde å hamnspårskontoret; samt att upprätta hyreskontrakt med A.Burman angående
hamnspårskontor; och skulle annonseringarna till förutnämnda befattningar vara åtföljda af
Hamnmästarens yttrande.
§19.
Beslutade Hamndirektionen bifalla af Hamnmästaren K.Hj. Falkland begärd tjänstledighet
under tiden 15 – 26 innevarande mars med hamnservisen C. Friberg som vikarie.
§20.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§21.
Beslutade Hamndirektionen att ur räkenskaperna afskrifva följande belopp af 1912 års
räkenskaper:
A.Wikström, ved
kr. 7:20
H.Rutberg, ”
” 11:40
O.Johansson, ”
” 1:40
20:af 1913 års räkenskaper:
Larsson & Lind, kontorsplats
” 10:A.Westerlund, bogsering
” 15:J.Sandström,
”
” 10:Stufveribolaget, kettingsslinga
” 14:50
49:50

§22.
Föreslog herr Falk, att Hamndirektionen skulle låta den extra hamnpolis, som vintertid
tjänstgör som tillsyningsman vid hamnen, ingå i stadens poliskår som ordinarie poliskonstapel
med aflöning af hamnen mot det att den bevakning m.m., som utöfvats af tillsyningsmannen
öfvertages af poliskåren; och beslutade Hamndirektionen att genom Hamnmästaren träda i
underhandling med Stadsfiskalen i saken.
§23.
Frambar ordföranden till hr Wadstein, som på grund af förflyttning icke vidare kan deltaga i
Hamndirektionens förhandlingar, direktionens tack för den nitiska och insiktsfulla arbete, han
nedlagt vid utöfvande af sitt ledamotskap.
Som ofvan
Justeradt den 24/3 1914.”
Å tjänstens vägnar K.H Santesseon

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 11 mars 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Lindqvist, Ahlström och Gullberg, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström samt tillsyningsmannen.
§1.
Godkände styrelsen ett av herr Rignell uppgjort förslag till viss bokföring å expeditionen av
lämnade understöd avseende att underlätta en jämförelse mellan de verkliga och de i staten
beräknade utgifterna.
§2.
Herr Rignell, vilken erbjudit sig att till en början ombesörja den i föregående paragraf
omförmälda bokföring, anhöll nu att bliva befriad från uppdraget att vara föreståndare i III
distriktet. Med bifall härtill beslöt styrelsen utse herr Ahlström till föreståndare för nämnda
distrikt.
§3.
Beslöt styrelsen förorda fröken Sundberg att tjänstgöra såsom vårdare kunde komma att utses
efter herr Ahlström.
§4.
I och för den beslutade bokföringen å expeditionen beslöt styrelsen, att rekvisitioner å sådana
varuslag, som icke kunde genast värdesättas, skulle utskrivas i två exemplar, av vilka det ena
skulle omedelbart återställas till expeditionen med åsatt pris.
§5.
Beslöts att för innevarande år prenumerera på 40 ex. av Vårdarebladet.
§6.
Anmälde tillsyningsmannen att Oskar Sjöberg avlidit å Sandträsks sanatorium den 10 mars.
§7.
Antecknades, att herr Lindgren infann sig å sammanträdet.

§8.
Sedan Betty Persson numera fått anställning som tjänsteflicka, beslöt styrelsen ansvara för
kostnaden för hennes barns utackordering med intill 5 kronor per månad.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län
utslag i fattigvårdsmål rörande Alma Fägnell.
§10.
Beslöt styrelsen, att Anna Sofia Andersson, vilken begivit sig till Över Kalix och där
omhändertagas av fattigvårdsstyrelsen, omedelbart skulle hämtas och intagas å härvarande
fattiggård.
§11.
Sedan styrelsen hos stadsfullmäktige anhållit, att enär tvekan uppstått, huruvida stadsläkaren
jämlikt sin instruktion vore berättigad till ersättning för vård av å fattiggården intaga
främmande kommuners understödstagare, stadsfullmäktige ville uttala sin åsikt om huru
instruktionen i berörda hänseende borde tolkas, beslöto stadsfullmäktige vid sammanträde den
26 februari 1914 återremittera ärendet till styrelsen med anhållan om uppgift, på vad sätt
styrelsen för sin del ansågs ifrågavarande bestämmelser böra tolkas. Vid föredragning härav
beslöt styrelsen göra följande uttalande. På grund av bestämmelsen i mom. 10 synes det
styrelsen, att stadsläkaren äger åtnjuta arvode för läkarevård, som i momentet nämnes, vilket
arvode av styrelsen betalas och för vilket styrelsen gottgöres genom vederbörande kommuns
inbetalning efter krav. Skulle däremot en person, om vilkens hemortsrätt det tvistas,
sedermera tilldömas Luleå stad, och styrelsen i ett sådant fall redan utbetalt läkararvode, bör
detta av stadsläkaren återbäras eller vid därefter skeendet utbetalningar till honom avdragas.
Bestämmelsen i mom. 5, att stadsläkaren skall utan ersättning bestrida sjukvården å stadens
fattiggård, är till sin lydelse så generellt avfattad, att det vid ett första påseende icke synes
böra råda någon tvekan om dess innebörd. Styrelsen anser likväl att vid en jämförelse med
mom. 10 detta 10:de mom.10 synes med fog kunna utgöra ett undantag från 2:a momentet, i
de fall då läkarevård erfordras för å fattiggården intagen medellös sjuk från främmande ort,
och anse styrelsen att läkaren sålunda även i detta fall skulle äga utbekomma arvode. Man
tänkte sig den inkonsekvens, som ligger däri, att en sådan nu nämnd person, vilken erfordrade
läkarevård under exempelvis två veckors tid men tillhörde öppna fattigvården första veckan
och slutna fattigvården andra veckan, skulle äga erhålla läkarevård under andra veckan utan
ersättningsskyldighet för hans hemkommun, medan kommunen finge vidkännas kostnaderna
för vården under första veckan, och detta därför att personen i fråga av en eller annan
anledning – kanske just för att kunna beredas bättre vård – måst förflyttas på fattiggården.
Mot detta beslut, som fattades med 5 röster mot 2, reserverade sig herrar Gullberg och
Lindqvist.
§12.
Beslöts, att Alfred Emil Johansson Pekulas gosse skulle t.v. under 14 dagar få vistas å
fattiggården om dagarna, medan modern verkställde sömnadsarbete i staden.
§13.
Beslöt styrelsen att därest stadskassören J.O. Dahl ufärdade ansvarsförbindelse för stallkarlen
Karl Alfred Lindqvists hustrus vård å någon statens anstalt för sinnessjuka, styrelsen skulle

förbinda sig, att hålla Dahl skadelös, för den händelse Lindqvist ej fullgjorde betalningen av
stadgade hospitalavgifter.
§14.
Beslöt styrelsen uttala sig för ett möte med vårdarna samt uppdrog åt ordföranden och v.
ordföranden att utlysa mötet.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Justeras
J.O Dahl
E.Lindgren Melcher Lindqvist Alfr.Gullberg”

”Protokoll, fört vid folkskolestyrelsens sammanträde den 13 mars 1914.

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hr O.Åhrström, A.Wärnman, M.Lindqvist, fröken Hildur
Mörtzell, hrr V.Oscarsson och O.E.Wester, fröken Märta Bucht, hr G.Landström, samt
undert.sekr.
§1.
Till den ordinarie läraretjänst vid Luleå folkskolor, som på lagstadgat sätt varit ledigförklarad,
hade vid ansökningstidens slut anmält sig tre sökande, nämligen e.o. folkskolläraren A.A.
Rydorff, vik.folkskolläraren E.A.Brännström, båda från Luleå, samt e.o. folkskolläraren
A.G.Andersson från Surte. Folkskolestyrelsen beslöt uppföra dem på förslag å följande
ordning.
1.A. A.Rydorff
2.E.A.Brännström
3.A.G.Andersson
§2.
Styrelsen beslöt att redan vid detta sammanträde företaga val av ordinarie folkskolelärare.
§3.
Till ordinarie lärare vid folkskolan inom Luleå skoldistrikt valdes enhälligt den å första
förslagsnamnet uppförda sökanden, e.o. folkskoleläraren Arvid August Rydorff från Luleå.
§4.
Undervisningsnämnden hade avstyrkt bifall till folkskolläraren M. Hammarströms förslag om
dekorering av skolsalar men förklarat sig åter senare inkomma med förslag till skolsalarnas
dekorering. Styrelsen beslöt biträda nämndens mening.
§5.
F. Småskollärarinnan Ellen Vingårds anhållan om tjänstgöringsbetyg remitterades till hennes
förmyndare.
§6.
I avklarat utslag hade regeringsrätten lämnat fröken Ellen Vingårds besvär över
folkskolestyrelsens åtgärd att avstänga henne från tjänstgöring utan avseende. Styrelsen beslöt
lämna en avskrift av handlingen till fr. Vingårds förmyndare.

§7.
Ett protokollsutdrag fr. Stadsfullmäktige med meddelande, att skolbarnen vissa tider ha fri
tillgång till skridskobanan, lades till handlingarna.
§8.
Från Drätselkammarens tekniska nämnd hade genom protokollsutdrag meddelat att det åligger
stadens förvaltningar och nämnder att vid nyanläggning, ändring, utvidgning och reparation
av elektrisk ledning i stadens fastigheter avlämna skriftlig till elektricitetsverket entreprenör
ställd rekvisition, vilken emellertid skulle sändas till elektricitetsverkets föreståndare för
vidare befordran till entrepenören. Folkskolestyrelsen beslöt lägga protokollsrapport till
handlingarna men beslöt dessutom hos drätselkammarens tekniska nämnd anhålla om närmare
förklaring, huruvida denna bestämmelse avser alla arbeten, även smärre sådana och de som
fordra stor skyndsamhet.
§9.
En förteckning över dövstumma inom distriktet lades till handlingarna.
§10.
Vaktmästaren i Östra folkskolan Vilhelm Lund hade i en till stadsfullmäktige ställd skrivelse
anhållit om förbättring av sina löneförmåner. Folkskolestyrelsen beslöt med anledning av
denna skrivelse och med hänvisning till den framställning om löneförhöjning som i okt - 1913
gjordes av såväl vaktmästare Lund som vaktmästaren i Västra folkskolan D. Nilsson att hos
stadsfullmäktige hemställa, att ett personligt lönetillägg för år 1914 måtte beviljas båda
vaktmästarna med 100 kr. åt vardera.
§11.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa en mindre reparation av en dörr i fru
Amanda Forséns lägenhet.
§12.
Till justeringsmän utsågos hrr O.Åhrström och V.Oscarsson.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg / P. Edw. Lindmark
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
Oskar Åhrström”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 18 mars 1914.
Närvarande: Herrar Sandström, J.A.
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.

Forsgren,

O.

Forsgren,

A.O.

Wahlgren,

§14.
Protokollet för den 4 februari föredrogs och justerades.
§15.
Hos byggnadsnämnden hade Luleå lasarettsdirektion anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning verkställa diverse yttre reparationsarbetetn å gamla lasarettsbyggnaden. Vid

föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§16.
Hos byggnadsnämnden hade J.F. Sundgren anhållit att få i enlighet med ingifven ritning
uppföra en ny spismur boningshuset å tomt n:r 375 i kvarteret Ankan. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§17.
Hos byggnadsnämnden hade J.F Sundgren anhållit att få i enlighet med ingifven ritning och
tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 12 a i kvarteret Tärnan.
§18.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden P. Lalander anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifna ritningar och tomtkarta uppföra ett tvåvåningars boningshus av trä å tomt n:r 2 i
kvarteret Aborren. Vid föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen enär bygganden
enligt de företedda ritningarna vore stridande emot § 37 i gällande byggnadsordning.
§19.
Hos byggnadsnämnden hade stufvaren I. Byström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta inreda en tvättstuga i norra delen af uthusbyggnaden å tomt n:r
2 i kvarteret Sillen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor,
att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets
utförande.
§20.
Hos byggnadsnämnden hade snickaren J.F. Almqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset äfvensom att få uppföra
ett uthus och en afträdesbyggnad å tomt n:r 4 i kvarteret Sillen. Vid föredragning häraf beslöt
nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga
delar noggrant iakttager vid arbetets utförande.
§21.
Hos byggnadsnämnden hade Johan Landström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta uppföra en mindre afträdesbyggnad å tomt n:r 2 i kvarteret
Ejdern.Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§22.
Af. Kungl.Öfverintendentsämbetet ingifven protest emot den föreslagna stadsplaneändringen i
Östermalm remittereades till stadsingenjören för yttrande.
§23.
Hos byggnadsnämnden hade A.F. Torstensson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta påbygga boningshuset å tomt n:r 7 i kvarteret Laxen med en
frontespis mot Stationsgatan och tillbygga en veranda emot gårdsplanen samt att få inreda ett
vindsrum. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§24.
Sedan Förste Lantmätaren H.K Brändström hos Konungens Befallningshafvande anfört
besvär öfver stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att till idrottsföreningen
Kamraterna i och för anordnade af en idrottsplan för en tid af 20 år upplåta kvarteret Loet
jämte del af Prästgatan hade besvären öfverlämnats till nämnden för yttrande. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bordlägga ärendet till ett kommande sammanträde.
§25.
Föredrogs ett af särskildt utsedda komiterade upprättadt förslag till särskilda
byggnadsföreskrifter enligt § 41 i stadsplanelagen för den del af stadens donationsjord å
Mjölkudden, som ligger mellan planlagda staden och verkstadsområdet å Notviken, hvilket
förslag af stadsfullmäktige remitterats till byggnadsnämnden, och beslöt nämnden bordlägga
detta ärende till ett kommande sammanträde.
§26.
Till stadsingenjören öfverlämnades för yttrande ett från stadsfullmäktige remitteradt förslag
till vissa ändringar i den föreslagna stadsplanen.
§27.
Hos byggandsnämnden hade apotekaren J.F. Grafström om tillstånd att få med frångående af
den 24 oktober 1913 godkänd ritning i enlighet med nu ingifven ritning och tomtkarta
tillbygga boningshuset å tomt n:r 4 i kvarteret Göken. Vid föredragning häraf beslöt nämnden,
enär tillbygganden skulle komma att uppföras å område, som enligt gällande stadsplan vore
afsedd till gata, öfverlämna ärendet till stadsfullmäktiges pröfning, med tillkännagifvande, att
från nämndens sida hinder för bifall till ansökningen ej förefunnes.
§28.
Sedan till nämndens kännedom inkommit, tat det vore tvifvelaktigt, huruvida den i protokollet
för den 4 nästlidne februari, § 13, omförmälda, I. Israelsson tillhöriga byggnad å vretan n:ris
169 – 170 icke vore att betrakta såsom nybyggnad, beslöt nämnden, att det af nämnden vid
sistnämnda sammanträde beslutade yttrandet icke skulle till stadsfullmäktige afgifvas förrän
närmare upplysningar i ärendet införskaffats.
Som ofvan
Justeradt den 16 april 1914
Å tjänstens vägnar
På Nämndens vägnar
J.O.Dahl
Axel Fagerlin”
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
23 mars 1914.
Närvarande: Herrar
stadsbyggmästaren.

Brändström,

Bennet,

Sander

och

J.A.

Nilsson

ävensom

§1.
Föredrags som godkändes nämndens protokoll av den 6 innevarande mars.
§2.
Beslutade nämnden, att, då en av nämndens ledamöter såsom anbudsangivare vore förändrad
att deltaga i prövningen av de inkomna anbuden å diverse reparationsarbeten i stadens

fastigheter, ajournera sammanträdet att fortsättas onsdagen den 25 innevarande mars kl. 1
e.m.
Som ovan
Justeradt den 6//4 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
H.K. Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
23 mars 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström och Axel Nilsson ävensom
stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 8 innevarande mars.
§2.
Sedan stadsbyggmästaren genom annons i Svenska Dagbladet infordrat anbud å för staden,
läroverket och lasarettet erforderliga kvantiteter kol och koks, föredrogs först vid anbudens
öppnande fört protokoll och följande av stadsbyggmästaren upprättade
” Tablå över inkomna anbud--------” Bil. 3/1914:
Vid härefter företagen prövning av anbuden, beslutade nämnden att antaga R.Asplunds anbud,
i vad det avsåg leverans av 500 ton Lochgelly Cowdenbeath ångkol till ett pris av 17 sh 11 d.
pr eng. ton 500 tom prima tvättad kaminkoks (murton) till ett pris av 29 sh 6 d. pr ton, allt cif
Luleå, norra kajen. Nämnden beslutade vidare, att Asplund skulle ställa lämplig borgen för
leveransens fullgörande; och skulle kontrakt upprättas genom stadsbyggmästarens försorg.
Som ovan
Justeras
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H. Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen å Luleå den 24 mars 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk och Nilsson ävensom hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 10 innevarande mars.
§2.
Sedan sysslomännen i E.E. Karlssons i Bergnäset konkursutverkat stämning å Luleå stad till
härvarande rådstuvurätt och dess sammanträde den 30 instundande mars med yrkande om
förpliktelse för staden att till konkursboet utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande
resterande köpeskilling för ett till hamndirektionen levererat parti timmer, hade
stadsfullmäktige beslutat att befullmäktiga hamndirektionen eller den hamndirektionen i sitt
ställe förordnade att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång. Vid föredragning av detta
ärende beslutade hamndirektionen att befullmäktiga e.o. hovrättsnotarien A.Bexell eller den
han i sitt ställe förordnade att föra hamndirektionens talan; och skulle utdrag av detta
protokoll gälla honom såsom fullmakt. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§3.

Sedan firman Johansson & Nordin utverkat stämning å Luleå stad till härvarande rådstuvurätt
och dess sammanträde den 30 i denna månad med yrkande om förpliktelse för staden att till
firman utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande resterande köpeskilling för ett till
hamndirektionen levererat parti timmer, hade stadsfullmäktige beslutat att befullmäktiga
beslutat att befullmäktiga hamndirektionen eller den hamndirektionen i sitt ställe förordnade
att föra staden talan i rättegången. Vid föredragning av detta ärende beslutade
hamndirektionen att befullmäktiga e.o. hovrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe
förordnar att föra hamndirektionens talan i frågavarande rättegång; och skulle utdrag av detta
protokoll gälla honom såsom fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§4.
Sedan Nils Settervalls advokatbyrå meddelat, att Svea Hovrätt genom dom den 20
innevarande mars bifallit L.Possehls på sin tid mot Luleå stad anhängiggjorda talan rörande
utbekommande av rabatt å för ångf. Christian Michelsen till staden erlagda hamnavgifter,
beslutade hamndirektionen att lämna advokatbyrån i uppdrag att hos Kungl.Maj:t anmäla
missnöje emot domen; och skulle protokollet vad detta ärende beträffar genast justeras.
§5.
Enär de reparationer och övriga arbeteten, som utföres å hamnens verkstad äro av den
uppfattning, att en fullgod maskinarbetare och smed därvid har ständig sysselsättning, hade
hamnmästaren hemställt, att maskinisten J.Eriksson måtte t.v. befrias från sin maskinisttjänst
för att i stället sysselsättas i verkstaden, att eldaren Wikström måtte få uppehålla Erikssons
tjänst samt att en eldare i Wikströms ställe anställdes med en avlöning av 100 kronor i
månaden under seglationstiden. Vid föredragning av detta ärende beslutade hamndirektionen
att bifalla hamnmästarens framställning med det tillägg, att Wikström skall äga, att så länge
han uppehåller maskinisttjänsten, uppbära vikariatersättning med det belopp, som utgör
skillnaden mellan begynnelsearvodet för maskinist och den lön, Wikström nu åtnjuter.
Hamndirektionen beslutade vidare, att de ökade avlöningskostnader, som härigenom
förorsakas, skola påföras de konton, å vilka motsvarande belopp inbesparas genom att
hamnen vid egen verkstad utför förekommande reparationer.
§6.
Till förekommande av de olägenheter, som nu vidlåda särskilt nattfärjningen mellan staden
och Bergnäset hade hamnmästaren föreslagit, att ångfärjans personal måtte utökas med en
person, vilket skulle åstadkomma att tillräcklig personal skulle finnas för att göra även
nattetid erforderliga turer, varvid nu anställd färjkarl, som förmedlat nattrafiken, skulle
indragas. Hamnmästaren hade vidare föreslagit, att nuvarande vinchskötaren J.Landström,
som vore i besittning av nödiga kunskaper såväl att föra färjan som att sköta dess maskin, i
enlighet härmed skulle placeras å ångfärjan med åliggande att jämte en annan av besättningen
tillbringa natten ombord för att vara till hands att efter tillsägelse ombesörja färjningen
antingen med rodd- eller ångfärja, allt efter trafikanternas önskan. Vid behandling av detta
ärende beslutade hamndirektionen att, då genom den föreslagna anordningen lindring i den
nuvarande långa arbetstiden tillika kunde beredas färjepersonalen, lämna bifall till
hamnmästarens förslag. Hamndirektionen beslutade vidare att uppdraga till hamnmästaren att
vidtaga de ändringar i telefonanordningarna, som den nya anordningen av nattrafiken krävde.
§7.
Stadsingenjören E.Kinnman hade anhållit om tjänstgöringsbetyg; och beslutade
hamndirektionen att uppdraga till ordföranden och sekreteraren att utfärda det betyg, att
Kinnman under den tid han varit hamnens tekniska biträde till direktionens belåtenhet
fullgjort detta sitt uppdrag. Herr Falk anhöll få till protokollet antecknat, att han, då han

endast sedan innevarande års början varit ledamot av direktionen, icke ansåg sig kunna
deltaga i behandlingen av detta ärende.
Som ovan
Justeradt den 14/4 -1914
Å tjänstens vägnar
Gustav Burström”
K.H. Santesson
”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i
Luleå den 25 mars 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Sander samt stadsbyggmästaren.
§3.
Sedan stadsbyggmästaren enligt uppdrag genom annons i ortstidningarne infordrat anbud å
diverse förut beslutade reparationsarbeten i stadens fastigheter, blevo dessa nu föredragna
jämte följande av stadsbyggmästaren över desamma upprättad.
”Tablå -----------------------------” Bil.4/1914.
Vid prövning av dessa anbud beslutade nämnden. beträffande målningsarbeten
1) att antaga O.Olssons anbud för ett pris av 1129 kronor utföra utbjuda arbeten i stadshuset
enl. punkterna 1-5, 7-28 i arbetsbeskrivningen.
2) att antaga J.A.Nilssons anbud att till ett pris av sammanlagt 556 kronor 17 öre utföra
utbjudna arbeten i fastigheterna 361 Kycklingen (punkterna 29-32 i arbetsbeskrivningen), 411
Göken (p.37-39), 435 Kråkan (p.40), 88 Tjädern (p 46), Brandchefsbostaden (p.47-51),
Brandstationen (p.51-55) och Flickskolan (p.56-58);
3) att avstå övriga anbud; samt
4) att uppdraga till stadsbyggmästaren att under hand träffa avtal rör.utförande av beslutade
arbeten å pumpstationens byggnader;
beträffande snickeriarbetena
1) att antaga J.Johanssons anbud att till ett pris av sammanlagt 2399 kronor utföra dels
utbjudna arbeten i stadshuset (punkterna 1-5, 7-23 och 24-28) med undantag av reparation av
nubbstensbeklädnaden å terrassbyggnaden (punkt 6), dels utbjudna arbeten i fastigheterna 361
Kycklingen (p. 29-32), 7 Örnen (p. 33-35), 411 Göken (p. 36-39), 435 Kråkan (p.40-41),
Östra baracken (.42-44), Brandchefens bostad (p.47-51), brandstationen (p.52-55) och
pumpstationens byggnader 8p.60) samt att verkställa förekommande tjärstrykning till ett pris
av 9 öre, vattrivning av tak till ett pris av 75 öre, omläggning av golv till ett pris av 1 krona 65
öre, allt pr kvm. samt under punkt 24 upptagen justering av smygpanel till ett pris av 6 kronor
pr luft.
2) att avslå N.E.Larssons anbud såsom varande för högt:
3) att uppdraga till stadsbyggmästaren att under hand söka träffa avtal om utförande till
billigare pris av följande arbeten reparation av nubbstensbeklädnaden å stadshusets
terrassbyggnad (p. 6) reparationer i byggnaderna å Gyltzauudden (p.45). Nämnden beslutade
vidare att med å arbetsbeskrivningen upptagen reparation av saluhallens tak skulle anstå för
att utföras i samband med saluhallens eventuella omändring. Nämnden beslutade slutligen att
uppdraga till stadsbyggmästaren att upprätta kontrakt med de antagna entrepenörerna att
underställas nämndens godkännande.
Som ovan
Justeradt den 6 april 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 mars 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden, samt Herrar Flemström, Thurfjell,
Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Åhrström, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind,
Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson,
Sölvén, Gillqvist och Widlund, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg,
Carlgren, Hellsten, Flodmark, Hansson, Edström och Hage, av dessa hade Herr Westerberg ej
anträffats, Herr Hellsten var frånvarande utan anmält laga förfall och de övriga hade anmält
sig förhindrande att bevista sammanträdet.
§1.
Utsagos Herr Lind och Fröken Svensson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 31 i denna
månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra emot
det vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 26 nästlidne februari förda protokoll.
§3.
Stadsingenjören hade på uppdrag av Byggnadsnämnden utarbetat förslag till en del ändringar
i gällande byggnadsordning, avseende att underlätta bebyggandet av stadsdelen Östermalm, så
lydande:
Förslag till förändringar i stadens byggnadsordning till följe ändring av stadsplanen i
Östermalm
_______________________
Fjärde kapitlet.
Om tomter.
§19.
1.
2. Som stadsplanen endast delvis är grundad på viss tomtindelning, som därmed står i
omedlebart sammanhang, skall byggnadsnämnden handlägga frågor om övriga kvarters ------§26.
1.Obebyggd tomt, tomtdel eller sådan tomt, å vilken byggnad fått uppföras inom tomtgränsen,
bör mot gata --------undanskaffas. Å hörntomt skall stängslet i hörnet avskäras så, att
avskärningsplanet bliver lika med det i § 41 stadgade för byggnader. För övrigt ------------§29.
1.---------2.---boningsrum. För de kvarter, för vilkea enligt stadsplanen bestämmelser finnas om att
byggnaderna skola läggas fristående och i vilka således granne ej kan få bygga mot
angränsande tomtgräns, må minsta avstånd från densamma vara 6 meter.
3.--------Femte kapitlet.
Om byggander.
§37.
1.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Boningshus skall hålla minst 11 meter i längd och 7,5 meter i bredd utom å Gültzuudden
eller stadsdelen norr om Repslagargatan och väster om Residensgatan samt stadsdelarne norr
om Lulsundsgatan, där motsvarande mått skall vara minst 7,s och 4,s meter.-----------------

§43.
1.--------------------------------------------------------------------------------2----------------------------------------------------------------------------------3.--------------------------------------------------------------------------------4.----------------------------------------------------djup under jordytan.
Grundmur av beton för stenvägg skall upptill vara 0, i meter tjockare än blivande vägg samt
stå på en 30 cm, bredare betonplatta av minst 30 cm. tjocklek.
5-----------------------------------------------------------------------6.------------------------på gatans eller tomtens lutningsförhållanden--------------7.------------------------icke hålla mer än 3,5 meter i höjd;
Uti hus av tre våningars höjd:
60 cm i första och 45 cm i andra och tredje våningen;
Uti hus av fyra våningars höjd:60 cm i första och andra 45 cm i tredje och fjärde våningen;
Samt i källare----------------------------------------------------------------Mittelmur----------till hud av 4 eller våningars höjd: 60 cm. mellanvägg av trä--------------8.----------------av sten eller beton och-------------------------------------------§45.
1.---------minst 1,35 meters bredd utom för förbindelsetrappa i enfamiljshus, vilken endast
behöver vara 1,10 meter bred, och i hus--------§50.
1.-----bjälke. Den skall vara murad botten------------§52.
1.---------------------------------------2.Byggand i gatulinjen vid gata eller --------------------Ej heller f¨år dylik färg vid ny beklädnad av äldre sådana hus användas.
Luleå i september 1913.
Erik Kinnman
Vid behandling av detta förslag hade Byggnadsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville
antaga och hos Konungens Befallningshavande söka fastställelse såväl å ovan omförmälda
som ock å nedannämnda ändringar, vilka Nämnden på förslag av stadsbyggmästaren för sin
del godkänt, nämligen:
§44.
1.-------------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------------3. Till fyllning av trossbottnar må endast torra och tjänliga ämnen användas. Trossfyllning
mot skorstenspipa eller eldstad skall dock bestå av brandfritt ämne, t.ex. kalk eller
sandfyllning. Under trossbotten------------------------------4.------------------------------------------------------------------§46.
Alla vindar över nybyggda såväl bonings- som uthus skola vara rymliga samt göras ljusa--------glaspannor.
2-------------------------------------------------------------------------------3------------------------------§47.
1.Byggnad--------------tryggande. Där asfaltpapp----------------och därefter vart femte år
överstrykas med asfalttjära. Tak av så kallad takved få ej vidare användas. Ej heller få tak av
stickor eller bräder finnas.
2. ------------------------------------------------------------------------------g--------------------------------------------------------------------------------

§49.
1.------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------3.---------------------------------------------------------------------------------------4.-------------------------5------------------------------------------------------------6. Rör från eldstad skall ledas in i
skorstenen och få ej----vägg.
§52.
1.Den byggande åliggaer att å byggnad åt allmän plats eller gata noga iakttaga lämplig
fönster- och portindelning.
2.--------------------------------------------------------------------------------------------------3----------Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Byggandsnämndens förslag.
§4.
Sedan slöjdlärarinnan Elin Westberg hos Folkskolestyrelsen anhållit, att bidrag till vikarien
under hennes sjukdom måtte beviljas att utgå efter de grunder, som äro gällande för övriga
lärare och lärarinnor, hade Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bevilja bidrag till avlönande av hennes vikarie att utgå efter samma
grunder, som i lag äro bestämda, för avlönande av vikarier för lärare och lärarinnor vid folk
och småskola, eller med tre fjärdedelar av vikariens lön. Vid ärendets behandling beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för ifrågavarande tillfälle bevilja
det begärda bidraget samt bestämde, att erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering.
§5.
Styrelsen för pantlånekontoret hade inkommit med berättelse över kontorets verksamhet för år
1913 samt därvid beträffande användningen av årets vinst Kr. 961:57 föreslagit, att som det
vore nödvändigt att å kontorets inventarier, vilka sedan kontoret öppnades avskrivits med
endast 5 procent per år och senast bokförts till ett värde av Kr. 754:61, företaga en större
avskrivning, av vinsten finge reserveras 300 kronor för avskrivningar å inventarierna samt att
återstoden måtte få för kontorets rörelse bibehållas. På beredningsnämndens hemställan
biföllo Stadsfullmäktige, vad Styrelsen sålunda föreslagit.
§6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från förre eldaren i stadshuset E.G.
Lindberg ingiven framställning med begäran att Stadsfullmäktige ville besluta att upphäva det
beslut, som fattats av Drätselkammren rörande Lindbergs entledigande från eldaretjänsten i
stadshuset. Vid behandling i Drätselkammaren av detta ärende hade först föredragits av
elektricitetsverkets föreståndare avlämnad uppgift rörande den vid verket sysselsatta
personalen, varav framinge, att någon stadigvarande anställning för Lindberg icke funnes att
tillgå vid verket. Sedan vidare av ett från Stadskamreraren inkommet yttrande antecknats
bland annat, att någon annan stadigvarande plats, lämplig för Lindberg och som
Drätselkammaren äger att tillsätta, f.n icke finnes, sedan han avslagit tillbudet att bliva
antagen till brandman vid stadens brandkår, hade Drätselkammaren, under uttalande att det
vore Kammarens avsikt att i den mån så vore möjligt bereda Lindberg tillfällig anställning i
stadens tjänst, till dess han kan erhålla fast tjänst på annat håll, hemställt, att Lindbergs
framställning måtte lämnas utan avseende. Vid ärendets föredragning biföllo Stadsfullmäktige
på hemställan av Beredningsnämnden Drätselkammarens förslag. Sedan Drätselkammaren
med framkomna anmärkningar mot saluhallens ekonomi tillsatt en kommité med uppdrag att
inkomma med utredning och förslag till åstadkommande av ett bättre ekonomomiskt utbyte av
saluhallen, hade kommiterade inkommit med utlåtande och förslag i ärendet. Vid
föredragning härav hade Drätselkammaren beslutit att med överlämnande till

Stadsfullmäktige av handlingarne i ärendet i enlighet med vad kommiterade föreslagit
hemställa det Fullmäktige ville besluta;
att saluhallsbyggnaden skall omändras enligt av stadsbyggmästareen utarbetad ritning, alt. A.,
för en kostnad av 3,000 kronor enligt bifogat kostnadsförslag; att målning av saluhallen skall
verkställas för en kostnad av 2,100 kronor enligt samma kostnadsförslag; samt att ett
tilläggsanslag av 360 kronor anvisas för att under av kommitterade i utlåtandet angiven
förutsättning eventuellt användas till inredning av en särskild fiskhall i saluhallen. Vid
behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammmaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att erforderliga medel
skulle uttaxeras.

§8.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterar en från lotskaptenen E.Bohm översänd
avskrift av Kungl. Lotstyrelsens skrivelse till lotskaptenen den 19 april i fråga utbyte av
lotsverket tillhöriga förrådsskjulet vid södra hamnen mot av staden nyuppfört förrådshus vid
södra båthamnen, däri Kungl. Styrelsen meddelat, att styrelsen med anledning av
Stadsfullmäktiges den 9 februari 1911 fattade beslut medgivit överlämnande till staden av
lotsverkets förrådsskjul m.m mot det av staden år 1911 uppförda förrådshuset, under villkor
att ifrågavarande förrådhus bleve lotsverkets egendom. Sedan hamnmästaren i avgivet
yttrande under framhållande dels att Kungl. Lotsstyrelsen alltså icke godkänt transaktion på
de villkor, som angivits i Stadsfullmäktige beslut den 9 februari 1911, dels att inga skäl
förefinnas till ytterligare medgivanden från stadens sida, hemställt, att Hamndirektionen ville
föreslå Stadsfullmäktige att förklara sig, efetr att hava tagit del av Lotsstyrelsens skrivelse av
den 19 april 1912, icke finna skäl att göra ändring eller tillägg i ärendet till redan fattat beslut,
varför frågan om ifrågasatt utbyte förfaller, hade Hamndirektionen beslutit att hos
Stadsfullmäktige hemställa om bifall till hamnmästarens förslag. Vid behandling av detta
ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att remittera, detsamma
till Drätselkammaren för utredning, med vilken rätt Lotsverket innehar det område, vara dess
gamla förrådskjul är uppfört.
§9.
I enlighet med av Stadskamreraren framställt förslag hade Drätselkamamren hemställt, dels
att i stadens räkenskaper balanserat belopp av 792 kronor 50 öre, utgörande under åren 19081912 utbetalade ersättningar för olycksfall i arbete, måtte, då föreskrift huru beloppet skall
afföras saknas, få ersättas ur olycksfallsersättningsfonden, dels att utbetalningar av
olycksfallssersättningar till skadade arbetare enligt upprättade kontrakt måtte få från och med
innevarande år bestridas ur ifrågavarande fond. På beredningsnämndens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige dessa Drätselkamamrens förslag.
§10.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkamamren remitterat en av arbetaren Per Johan Jonsson
gjord anhållan om avkortning eller delvis avskivning av sökandens utskylder för all framtid.
Sedan Stadsfogden meddelat, att sökanden för närvarande ej resterar för oguldna utskylder till
stat eller kommun, hade Drätselkammaren hemställt om avslag å sökandens framställning.
Vid behandling av ärendet biföllo Stadsfullmäktig på hemställan av Beredningsnämdnen
Drätselkamamrens förslag, men beslöto tillika att överlämna framställningen till
taxeringsnämnden.
§11.

Sedan firman Johansson & Nordin utverkat stämning å Luleå stad till härvarande rådstuvurätt
och dess sammanträde den 30 i denna månad med yrkande om förpliktelse för staden att till
firman utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande resterande köpeskillingen för ett till
Hamndirektionen levererat parti timmer, beslöto Stadsfullmäktige på Beredningsnämndens
hemställan att befullmäktiga Hamndirektionen eller den Hamndirektionen i sitt ställe
förordnade att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång. Protokollet blev i denna del
genast justerat.
§12.
Sedan förste lantmätaren H.K Brändström hos Konungens Befallningshavande anfört besvär
över Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 29 sistlidne januari fattade beslut rörande den
elektriska installationsverksamheten i staden, hade Konungens Befallningshavande infordrat
Stadsfullmäktiges icke klagande ledamöters yttrande över besvären. Vid behandling av
ärendet beslöto Satdsfullmäktige icke klagande ledamöter på hemställan Av
Beredningsnämnden att förklara sig sakna anledning att vidare yttra sig i ärendet.
§13.
Sedan Hamndirektionen hos Kungl. Maj.t anfört underdåninga besvär över Konungens
Befallningshavandes utslag den 29 december. 1913 angående viss lindring i färjavgifter sönoch helgdagar för begagnande av stadens färjeinrättning mellan Luleå och Bergnäset, hade
Konungens Befallningshavande infordrat Stadsfullmäktiges yttrande över besvären. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att såsom sitt yttrande endast
framhålla, att ifrågavarande av Stadsfullmäktige beslutade nedsättning i biljettprisen, vilken
icke torde medföra någon minskning i inkomster av färjeinrättningen, syntes vara både
lämplig och väl befogad.
§14.
Efter förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av fattigdom eller sjuklighet böra
befrias från mantalpenningars utgörande för år 1914, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan
av Beredningsnämnden att för sin del godkänna densamma.
§15.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna en från kaptenen
C Skarstedt inkommen avsägelse av uppdraget att vara suppleant i Drätselkammaren samt
utsago lokomotiveldaren A.A. Ahlström till suppleant i hans ställe för tiden intill 1917 års
slut.
§16.
Föredrigs och lades till handlingarna utdrag av Drätselkammarens protokoll den 2 januari
1914 angåedne val av ordförande och vice ordförande i kammaren samt dess fördelning i
olika nämnder.
§17.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i länet den 11 i denna månad givna utslag på
besvär av förste lantmätaren H.K. Brändström över Stadsfullmäktiges beslut den 20 november
1913 angående avkortning av arbetarne O. V. Is’ och I. O. Lindqvists kommunalutskylder,
genom vilket utslag överklagade beslutet upphävts; och beslöts att överlämna utslaget till
Drätselkammaren för dess kännedom.
§18.

Till Lönenämnden remitterades en framställning om löneförhöjning från vaktmästaren vid
östra folkskolan W. Lund.
§19.
Till Beredningsnämnden remitterades revisionsberättelse över Luleå utskänkningsbolags
räkenskaper och förvaltning för försäljningsåret 1913.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Vagnkarlen A. Högmans begäran att få köpa ett tomtområde å stadens mark å Hertsön;
2:o) Fröken Anna Svenssons begäran om förnyelse av kontraktet med staden rörande
upplåtelse av elementärläroverkets för flickor lärohus m.m.
3:o) L.A.Holmqvist begäran att få köpa ett jordområde av stadens mark å Hertsön;
4:o) Lovisa Bomans framställning om reparation av grunden till boningshuset å fastigheten
n:o 153a;
5:o) Fastighetsbolaget Brages m.fl:s anbud om överlåteande på staden av vretan n:o 825;
6.o) Johan Bodins begäran om avkortning av kommunalutskylder.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.Holm”
Justeradt:
Anna Svensson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 mars 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Wester, Gullberg och Lindqvist, fröken Björkman,
fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 28 februari och 11 mars föredrogos och justerades.

§2.
Beslöt styrelsen att följande vedpriser skulle gälla under detta år, nämligen
för stadens understödstagare:
barrved
björkved
kajved
spinkved

13 kronor per famn
17:50 ” ”
”
10:” ”
”
7:” ”
”

för andra kommuners understödstagare:
barrved
15 kronor per famn
björkved
18:50 ” ”
”
kajved
12:- ” ” ”
spinkved
8:- ” ” ”

§3.
Beslöt styrelsen erlägga 13 årsavgifter till Svenska Fattigvårdsförbundet. Så att äfven
suppleanterna måtte erhålla förbundets tidsskrift.
§4.
Vaktmästaren B.A Larzon hade anhållit om en månads förlängd tjänstledighet, hvaraf 21
dagar skulle utgöra semester. Styrelsen beslöt att så tillvida bifalla hans ansökan, att den
begärda ledigheten beviljades, men skulle Larzon äga att åtnjuta endast 14 dagars semester.
§5.
Listan öfver utackorderade barn under 1:a kvartalet föredrogs och godkändes.
§6.
Beslöt styrelsen från Robertsviks sågverk inköpa 100 famnar spikved till ett pris å kr. 5.50 per
famn.
§7.
Beslöt styrelsen, att anbud å leverans af lifsförnödenheter m.m för den inre och yttre
fattigvården skulle infordras före den 15 april, hvarefter utskottet fick i uppdrag att bryta
inkomna anbud och förbereda deras pröfning.
§8.
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län utslag i fattigvårdsmål rörande J.Hej
föredrogs och lades till handlingarna.
§9.
Till sekreteraren öfverlämnades för afgifvande af infordrade påminnelser och förklaringar
handlingar i fattigvårdsmål rörande K. Häggström, Johannes Blomberg, Karl Aug. Lundberg,
Anders Öberg, Anna Magdalena Hedström, Karl Georg Burström familj, Gerda Vilhelmina
Malmgren, Anna Sofia Andersson och Gustaf Adolf Palén.
§10.
Beslöt styrelsen att öfverklaga Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande Oskar Johansson.
§11.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län tvenne utslag i
fattigvårdsmål rörande Oskar Johansson.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen att Erik Isaksson Hvit måst på grund af sjukdom intagas å
fattiggården den 17 mars och beslöt styrelsen att utöka kostnaden för hans vård och underhåll
hos Neder Luleå kommun.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen att Karl Georg Rönnbäck intogs å fattiggården den 23 mars för
att fullgöra honom anvisadt arbete och blef denna åtgärd godkänd.
§14.

Anmälde tillsyningsmannen att J.F Degerman måst intagas å fattiggården den 29 mars och
blef denna åtgärd godkänd.
§15.
Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under mars.
§16.
Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades kr.83:§17.
Godkändes understödslistorna för april, slutande å följande belopp:
för
I distriktet
kr.
”
II
”
”
”
III
”
”
”
IV
”
”

370:60
416.75
259:50
243:50

§18.
Uppdrogs åt herrar ordföranden och Gullberg att efter utredning bestämma, huruvida Sven
Voltär skulle erhålla ett resebidrag till Stockholm å högst 20 kronor.
§19.
Beslöts, att understödet till F.O. Rosendahl och hans hustru skulle utbetalas endast under
förutsättning, att de afhyste hos dem inneboende manfolk och skulle de härom underrättas
genom polis.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
Som ofvan
Justeras:
å tjänstens vägnar
Melcher Lindkvist
J.O. Dahl
M.Sundström
Axel Ahlström”
”Protokoll, fört vid folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 31 mars 1914.
Närvarande:Ordf. rektor G.Norrby, hr O.E.Wester, fröken Hildur Mörtzell samt undert.sekr.
§1.
Folkskolelärare A.Forsén hade begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden erhålla honom
så följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga att upprätthålla diciplin och att i övrigt leda ungdomarnas uppfostran Med beröm
godkänd.
Nit
Med utmärkt beröm godkänd
Vandel
Hedrande
§2.
Folkskollärare A.W.Falk hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela honom
följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga, etc
Med utmärkt beröm godkänd

Nit
Vandel

Justerat:
Hildur Mörtzell
O.E.Wester”

Berömligt
Hedrande
Dag som ovan
Gunnar Norrby
P.Edw.Lindmark

Protokoll april 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren.

§1.
Protokollet för den 6 februari föredrogs och justerades.
§2.
Borgmästaren anhöll att till protokollet få uttala sitt missnöje med att han under sin vistelse
vid 1914 års riksdag valts till nämndens ordförande, då han kunde beräknas vara borta från
samhället under sammanlagdt cirka ett halft år.
§3.
Biföll nämnden en af August Carlsson gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i
fastigheten n:r 13 kvarteret Hästen, med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§4.
Beslöt nämnden ålägga ägaren till fastigheten n:r 258 i kvarteret Braxen att inom en månad
efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit måla arbetslokalerna i slaktaren Axel
Hultqvists korffabrik äfvensom laga golfvet och arbetsborden.
§5.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rappport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. De af slaktaren J.E. Widmark här i staden förhyrda korffabriks
och matvarubutikslokalerna inspekterades denna dag af länsveterinären hvarvid följande
anmärkningar gjordes: ”I korffabriken: den i kokrummet anbragta provisoriska kötthängaren
borttages, lokalerna uppmålas. I butiken: nytt bord för köttvarornas uppläggning och ny
styckkubb anskaffas” Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson Hälsovårdtillsyningsman”
Efter föredragning häraf beslöt nämnden förelägga ägaren af fastigheten att inom en månad
från delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna.
§6.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid af länsveterinären denna dag företagen inspektion inom
firman A. Backlunds korffabrikslokaler anmärktes: ”att arbetslokalerna behöfva uppmålas,
likaså det innanför butiken belägna magasinet. ”Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson
hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden förelägga A. Backlund att

inom en månad efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta
bristerna.
§7.
Beslöt nämnden på grund af länsveterinären vid inspektion gjorda anmärkning anmoda firman
Johansson & Nordin att anskaffa en bättre och snyggare köttkubb i sin butik.

§8.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå” Idag inspekterades Hansson & Shernströms korffabrik af
länsveterinären hvarvid anmärktes:” att arbetslokalen skall målas samt det hörn i butiken
hvarest köttvarorna äro hängande. ”Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson
Hälsovårdstillsyningsman.” Efter föredragning häraf beslöt nämnden förelägga fastighetens
ägare, fru Lova Grape, att inom en månad från delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit
måla arbetslokalerna äfvensom det hörn i butiken, där köttvarorna vore upphängda.
§9.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå”. Vid inspektion af länsveterinären idag inom firman Erica
Burmans korffabrik anmärktes: ”att väggarne i arbetsrummet skola lagas och fernissas, taket
skall målas. I öfrigt skola alla arbetslokalerna uppsnyggas och målas ” Luleå den 9 mars 1914.
Wilh. Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman.
§10.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion idag af länsveterinären inom slaktaren
A.A.Harlins korffabrikslokaler anmärktes: ”att fabrikslokalerna behöfva uppmålas, samt att
ett nytt arbetsbord skall anskaffas i det yttre arbetsrummet. Muren i rökrummet skall
repareras.”Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson Hälsovårdstillsyningsman.” Efter
föredragning häraf beslöt nämnden förelägga Harlin att inom en månad från delfåendet vid
vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna.
§11.
Tillsyningsmannens rapporter för februari och mars föredrogos och lades till handlingarna.
§12.
Beslöt nämnden låta i stadens tidningar införa den sedvanliga fosterbarnsannonsen.
§13.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Jägmästare Å. Berg anmälde pr telefon den 26 dennes att han
öfvervarit en föreställning å ”Elite Biografen” och att han funnit luftväxlingen i lokalen
synnerligen otillfredställande. Den elektriska fläkten hade ej används och på hans uppmaning
till vaktmästaren att öppna dörren under tiden mellan föreställningarna hade denna svarat
honom snäsigt och ohöfligt. På grund af denna anmälan besökte undertecknad ofvannämnda
biograf lördagen den 28 dennes kl. ½ 9-½ 10. Publiken var fåtalig c:a 20 personer. Den
elektriska fläkten igångsattes icke under tiden mellan föreställningarna och några andra
ventilationsanordningar företogs icke heller. Atmosfären var dock ej så synnerligen osund,

antagligen beroende på att besökarne ej voro så många, men dock långt ifrån god.” Då det i
alla fall bör finnas föreskrifter i detta hänseende så anhålles att nämnden utfärdar
bestämmelser i fall den anser sig äga befogenhet härtill.”Luleå den 29 mars 1914. Wilh.
Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden rikta en
uppmaning till ägaren af biografen att vidtaga åtgärder för bättre luftväxling i lokalen.
§14.
Godkändes en räkning från handlanden Aurén å kr. 236:28
§15.
Till handlingarna lades ett meddelande från drätselkammarens tekniska nämnd angående
tillvägagångssättet vid rekvisition å utförandet af nyanläggning, ändring eller reparation af
elektriska ledningar i stadens fastigheter.
§16.
Anmälde stadsläkaren, att hustrun till en hotellvaktmästare Axelsson, åtföljd af en annan
kvinna, infunnit sig å epedemisjukhuset och därifrån med våld aflägsnat ett makarna Axelsson
tillhörigt flickebarn, som vårdades å sjukhuset för sharlakansfeber, oaktadt fara kunde
förefinnas, att barnet ännu vore smittförande. Ett försök att polisens bistånd återföra barnet
från mormoderns bostad , dit det blifvit fördt, misslyckades på den grund, att våld icke kunde
användas med hänsyn till den risk, som det ännu sjuka barnet därvid kunnat löpa. Med
anledning häraf beslöt nämnden uppdraga åt tillsyningsmannen att söka förmå modern att
återföra barnet till sjukhuset och att, därest detta icke lyckades, härom göra anmälan till
nämndens ordförande. För att för framtiden förhindra obehöriga personer att komma in på
epidemisjukhuset beslöt nämnden därjämte att anbringa en lucka å ytterdörren samt låta lägga
en bom på insidan af densamma.
§17.
Ang. möbler
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl
Å nämndens vägnar
A.Ljungberg”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
6 april 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Gärde och Sander äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 23 och 25 sistlidne mars.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 februari 1914 beträffande §§ 7, 8 och 10.
§3.

Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren öfversändt en från N.E. Unberg
inkommen skrifvelse med begäran att få afgiftsfritt eller mot billig afgift afverka 25 st. träd å
Småskären för uppförande af en sjöbod. Sedan vid föredragning af dettta ärende först
antecknats, att stöd icke funnes för sökandens uppgift, att Småskären donerats till Luleå
fiskare, utan af K.Maj.t på sin tid lagts under staden till dess gemensamma bästa, beslutade
därefter Nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka att fullmäktige ville på så sätt bifalla
sökandens begäran att Drätselkammaren måtte bemyndigas att låta för hans räkning utstämpla
25 st. träd mot en ersättning af 75 öre pr. träd. Nämnden beslutade vidare att anmoda
Revirförvaltaren att omedelbart verkställa utstämpling af de ifrågavarande träden. Protokollet
förklarades hvad detta ärende genast justeradt.
§4.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från distriktchefen vid Statens
Järnvägar härstädes inkommen framställning att få för järnvägens änke- och pupillkassans
räkning inköpa stadens del af tomt n:r 6 i kvarteret Sillen, hade Stadsingenjören i afgifvet
yttrande, under framhållande, att framställningen afser reglering af tomt n:r 6 i nämnda
kvarter, för hvilken reglering för sökanden fattas staden tillhöriga del af fastighet n:r 182 inom
tomten, innehållande i vidd 8,5 kvm eller 96 kvf, tillstyrkt tomtdelens försäljning till ett pris
beräknadt efter zonvärdet, 25 öre pr. kvf. eller 24 kronor. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige tillstyrka
bifall till detta Stadsingenjörens förslag. Protokollet förklarades i denna del omedelbart
justeradt.
§5.
Föredrogs och bordlades från Stadsfullmäktige remitterad från vagn- och stallkarlen Ax.A,
Andersson om förvärf af tomt i Östermalm.
§6.
Hos Stadsfullmäktige hade E.M Wikström och Nils Anders Eriksson i särskilda skrifvelser
anhållit om tillstånd att få å vretan n:r 451 af Luleå stads donationsjord uppföra hvar sitt
boningshus enl. bifogade planritningar och tomtkarta. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att med hänvisning till byggnadsordningen för Luleå stad, 2 kap. § 7,
återsända ansökningarna till Stadsfullmäktige med det yttrande att, då dessa uppenbart icke
afse byggnader i förening med jordbruk, utan endast uppförande af bostadshus, nämnden
under sådana förhållanden icke kan tillstyrka bifall till desamma, så länge den öfver detta
område tillämnade planen, hvilken Byggnadsnämnden fått i uppdrag att utarbeta, icke är
färdig och fastställd.
§7.
Sedan framställning från vederbörande gjorts om beredande af lokal för ett lotskontor hade
Stadsbyggmästaren i enlighet med uppdrag inkommit med ritning och kostnadsförslag till
inredning af ett sådant kontor om 2 rum i västra delen af saluhallen. Vid föredraging af detta
ärende beslutade Nämnden, att därest förmånligt bindande aftal på längre tid kan träffas
rörande uthyrning af lokalen hos Stadsfullmäktige hemställs om anvisande af ett anslag af
1700 kr. för anordnande af ett lotskontor i saluhallen enl. den af stadsbyggmästaren utarbetade
ritningen.
§8.
Beslutade nämnden att bifalla en af brandchefen gjord framställning om inköp af 1000 m.
s.k.Hackethaltråd för utbyte under innevarande år af en del bristfälliga brandskåps- och
larmledningar, hvilket utbyte skulle draga en kostnad af c:a 90 kronor.

§9.
Beslutade nämnden att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att till nästa ordinarie
sammanträde till nämnden inkomma dels förut begärd ny specialstat för elektricitetsverket för
innevarande år dels med äfvenledes förut begärdt förslag till disposition af de medel som
Stadsfullmäktige den 15 december 1913 anslagit för upprättande af nya gatulampor på de
ställen inom staden, där sådana kunde anses oundgängligen erforderliga.
§10.
Föredrogs Stadsfullmäktige protokoll den 26 februari 1914 § 5, hvaruti till drätselkamamaren
öfverlämnas en från elektricitetskomitén till Stadsfullmäktige inlämnad utredning rörande
ordnandet af öfverloppsströmmens användning för att behandlas i samband med det
drätselkammaren vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 15 december 1913 gifna uppdrag
ang. utredning och förslag till omläggning af gatubelysningen och af elektricitetsverket; och
beslutade Nämnden att remittera ärendet till Elektricitetsverkets föreståndare för yttrande i
samband med öfriga uppdrag i ärendet.
§11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat båglampskolare H. Wikström
inkommen skrifvelse rörande tjänstgöring och aflöning vid elektricitesverket. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden remittera framställningen till
Elektricitetsverkets föreståndare för skyndsamt yttrande hvarvid Nämnden önskade erhålla
dels kännedom om anledningen till att maskinist Andersson ej uppehåller den befattning,
hvari han är anställd och skälen till att han försatts ur tjänstgöring dels en fullständig
redogörelse för, hur Andersson skött sig vid utöfvande af sin tjänst hos elektricitetsverket.
§12.
Godkändes J.F. Johanssons räkning å kr.436:50 för rep.arbete i pumpstationen.
§13.
Till Stadsingenjören remitterades
1:o) S. Engströms m.fl. skrifvelse rörande framtagande af Pilgatan;
2:o) Arvid Karlssons anhållan om tillstånd att anordna vattenklosett i fastighet n:r 303 Gripen.
§14.
Afslog Nämnden en begäran från lotskaptenen E.Bohm att få låna en staden tillhörig
pantograf.
§15.
Godkändes af Stadsbyggmästaren upprättade kontrakt med
1:o) J.Johansson och O.Olsson rörande reparationer i Stadshuset:
2:o) J.Johansson och J.A. Nilsson rörande diverse reparationer i stadens öfriga fastigheter.
§16.
Anhöll Stadsingenjören E.Kinnman om tillstånd att för Piteå stad utföra ett mindre uppdrag
rörande ordnande af dess vattenledning, hvarvid han ämnade använda påskhelgsdagarne för
en resa till Piteå och äfven i öfrigt utföra arbetet på från tjänsten ledig tid. Med anledning
häraf förklarade sig drätselkammaren icke hafva något att erinra mot att stadsingenjören
utförde uppdraget på sätt han mundtligen uppgifvit och utan åsidosättande af sin tjänst hos
staden.

Justeradt den 4 maj 1914
H.K Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 6 april 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk, Nilsson och Hamnmästaren
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Vid ansökningstidens för tillsyningsmannabefattningen utgång hade inkommit 28 st.
ansökningar från nedannämnda personer:
1) Fritiof Lindkvist, Gällivare
2) Emil Vikström, Nikkola
3) A.B. Vestman, Porjus
4) Axel Björk, Luleå
5) Richard Hezekielson, Boden
6) O.V. Larsson, Hvitvattnet
7) Herman Dahlén, Luleå
8) E. Nordkvist, Nederkalix
9) E.F. Holmdal, Luleå
10) John Olsson, ”
11) Henning Djärf, Kiruna
12) P.A. Lund, Boden
13) Gottfrid Andersson, Luleå
14) Aug. Lövgren,
”
15) Adde Sundberg, Sunderby St.
16) Gösta Hellström, Luleå
17) H. Sundling,
“
18) K.A. Jacobson, Sundom
19) Sigurd Eriksson, Luleå
20) A. Tobisson,
”
21) K.G. Eriksson, ”
22) N.A. Hällgren, Piteå
23) N.J Landh, Luleå
24) Erik Hartzell, Malmberget
25) Klas Sundén, Witsaniemi
26) Ernst H. Möller, Luleå
27) Simon Ohlsson, ”
28) Hilding Backteman, ”
Efter att hafva genomgått och granskat ansökningarne hade Hamnmästaren föreslagit
nedannämnde trenne personer i följande ordning:
1) Aug. Lövgren, Luleå
2) K.G. Eriksson, ”

3) Axel Björk,
”
Vid behandling af ärendet beslutade Direktionen godkänna det af Hamnmästaren upprättade
förslaget, hvarefter Axel Björk med tre röster mot två valdes att tills vidare uppehålla
befattningen.
Herr Falk lät till protokollet anteckna att han röstat på Lövgren. Herr Burman lät likaledes
anteckna att han röstat på Björk. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§3
Sedan Hamnmästaren i skrifvelse framhållit att de båda öppna varuskjulen å norra kajen
tarfvade reparation, beslutade Direktioen uppdraga åt Stadsbyggmästaren att snarast inkomma
med förslag till dess iordningställande.
§4.
Uppdrogs åt hamnmästaren att till ungefärligen samma priser som under fjoråret inköpa
följande materialier:
12 st. prickstänger
30 ” kärrskalmar
30 ” kärrfötter
62 ” båtshakskaft
8 ” björkstockar
§5.
Beslutade Direktionen antaga att af Ernst Nilsson underhand lämnat anbud om leverans af:
40 st. pålar, 6 meter långa med 5” topp till ett pris af 2 kr. pr. st.
68 st. dito ”
”
” 4” topp till ett pris af 2,50 pr. st.
§6.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att till en kostnad af icke öfverstigande kr. 110:- anskaffa en
linoleummatta till hamnspårskontoret.
§7.
En från herr Burman inkommen skrifvelse med framställan om att Hamndirektionen måtte gå
i författning om uppförandet af en fiskhall vid södra hamnen, remitterades till
Stadsbyggmästaren och beslutade Direktionen uppdraga åt honom att snarast inkomma med
förslag till en dylik fiskhall, åtföljdt af ritningar och kostnadsberäkning.
§8.
Bemyndigades Hamnmästaren antaga lämpligt biträde för hamnspårskontoret.

Som ofvan
Justeradt 14/4 1914
Gustaf Burström”

Efter uppdrag
Hamnm. Falklund

”Protokoll, fördt vid undervisningsnämndens sammanträde den 8 april 1914.
Närvarande:ordf. Rekrot G. norrby, fröken Hildur Mörtzell, hr O.E. Wester samt
undertecknad sekr.

§1.
Folkskolärarinnan Beda Elisabeth Gustafsson hade hos skolstyrelsen anhållit om
tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela henne så följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga att i skolan upprätthålla
ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig
Nit
Berömlig
Vandel
Hedrande
§2.
Småskollärarinnan Gertrud Maria Ingeborg Ridderstråle hade hos skolöverstyrelsen anhållit
om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§3.
Småskollärarinnan Nanna Edvina Höglander tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§4.
Folkskollärare Otto Gotthard Bohlin tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Berömlig
§5.
Småskolläraren Nils Vilhelm Nilsson tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömligt
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§6.
Småskollärarinnan Eleonora Magnusson tilldelades av nämnden så lydande vitsord
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga etc.
Med beröm godkänd
Nit
Med beröm godkänd
Vandel
Hedrande
§7.
Småskollärarinnan Elin Sjölander tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga etc.
Berömlig

Nit
Vandel

Berömligt
Hedrande

§8.
Till folkskolestyrelsen hade inom bestämd tid inkommit sju ansökningar från lärare och
lärarinnor inom distriktet om stipendier för bevistande av årets akademiska sammankomster.
Undervisningsnämnden beslöt i första förslagsnamnet uppföra småskollärarinnan Nanna
Höglund med hänsyn till hennes långa och synnerligen väl vitsordade tjänstgöring, och då hon
enligt nämndens uppfattning när hon göra sig till godo dess undervisning, som meddelas vid
dessa kurser, andra namnet uppförde nämnden folkskolläraren O. Bohlin och i tredje
folkskolläraren A. Rydhoff. De övriga sökanden uppsattes i nedanstående ordning:
småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle, småskolläraren N.V. Nilsson, småskollärarinnorna E.
Magnusson och Elin Sjölander.
Dag som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 14 april 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk och Nordberg ävensom hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollen för den 23 sistlidne mars och innevarande april.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 26 ferbruari 1914, § 12, med uppdrag för
hamndirektionen att å fullmäktiges vägnar hos vederbörande myndighet begära fastställelse
av utarbetad ny taxa för hamnavgifter och muddringsavgifter för tiden 1914 - 1919; och
uppdrogs till hamnmästareen att före ärendets expedierande till Konungens
Befallningshavande med nödigt biträde ombestyra utarbetande av de räkenskapsutdrag, som
enligt föreskrift skola åtfölja dylika taxeförslag.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne
1) Utdrag av stadsfullmäktiges protokoll av den 26 februari 1914, § 11, angående debitering
och inkassering av hamnavgifter för varor genom hamnkontoret.
2) Staten Järnvägars skrivelse av
den 31 mars 1914 angående utförande för hamnens räkning av beslutade
spårläggningsarbeten; och skulle genom sekreterarens försorg 4 st. blåkopior anskaffas av de
den sistnämnda skrivelsen bilagda ritningar.
§4.
Baningenjören Ludvig Hjelm hade i skrivelse hos hamndirektionen gjort förfrågan huruvida
Statens Järnvägar kunde få hyra hamnens mudderverk efter islossningen innevarande vår för
verkställande av en del uppmuddringar intill viadukterna å Svartön. Vid fördragning härav
beslutade hamndirektionen med bifall till framställningen bestämma hyran för mudderverket
incl. bogserbåt till 250 kronor om dagen.
§5.

Vid förnyad föredragning av drätselkammarens protokoll av den 2 februari 1914, § 9,
angående uthyrning till hamnen av förrådsplats vid södra hamnen, beslutade hamndirektionen,
sedan hamnmästaren i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till drätselkammarens gjorda anbudet
att till hamnen uthyra ifrågavarande område, i vidd utgörande 24392 kv. fot., på ett år i
sänder, räknat f.o.m. den 1 januari 1913 mot en årlig hyra av 500 kronor.
§6.
Vid förnyad behandling av drätselkammarens protokoll av den 14 februari 1814, § 4,
angående lantmäteriförrättning för utstakning av rågångar i vattnet utanför Luleå Järnverks
AB:s och Luleå Träsliperi AB:s fastigheter å Nordantillheden, beslutade hamndirektionen att
med översändande av hamnmästarens yttrande i ärendet meddela drätselkamamren, att
hamndirektionen vidhåller sin först uttalade mening i ärendet.
§7.
Sedan hamnmästaren, med anledning av väckt förslag att låta den extra hamnpolis, som
vintertiden tjänstgör som tillsyningsman vid hamnen, inträda i stadens poliskår som ordinarie
konstapel, efter underhandling med vederbörande befäl vid poliskåren, inkommit med
yttrande i ärendet, beslutade hamndirektionen att lämna bifall till det väckta förslaget på så
sätt, att den ene av de två extra hamnpoliser, som sommartid tjänstgöra vid hamnen, får
genom polisbefälets försorg antagas till ordinarie poliskonstapel i stadens poliskår, varvid
hamnen bekostar hans avlöning och naturaförmåner enligt fastställd lönestat mot villkor att
poliskåren övertager de åligganden, som handhafts av tillsyningsmannen och garanterar att
hamnen är ständigt bevakad.
§8.
Sedan överjägmästaren i Luleå distrikt till drätselkammaren för yttrande översänt en till
Kungl. Domänstyrelsen ställd ansökan från arbetaren E.H Persson att få Tjuvholmen
arrendera ett område om 400 kv. fot för uppförande av en villabyggnad, hade
drätselkammaren översänt handlingarne i ärendet till hamndirektionen med anhållan att
direktionen ville till överjägmästaren avgiva det begärda utlåtandet. Vid föredragning av detta
ärende beslutade hamndirektionen att med närslutande av hamnmästaren i saken avgiva
yttrande till överjägmästaren avgiva det utåtande, att hamndirektionen för sin del ville avstyra
att holmen helt eller delvis upplåtes till annan person, i synnerhet som Konungens
Befallningshavande medgivit att den fortfarande må av hamnen användas till visst ändamål
och det tillika är av stor vikt att alla för trafiken genom Tjuvholmssundet störande faktorer
såsom flaggstänger, ljusskenet från bostäder o.dl. i största möjliga mån undvikas.
§9.
Till hamnmästaren remitterades för yttrande
1:o) Baltiska Trävaru Ab begäran om restitution av för högt erlagd hamnavgift för
bogserångaren ”Kalix”
2:o) B.Ridderstråles rapport över granskning av ångbåtskommissionäernas och hamnkontorets
debiteringar av hamnavgifter under år 1913.
§10.
Beslutade hamndirektionen bemyndiga hamnmästaren att anskaffa
1:o) den plank, som erfordras dels för fullbordande av östra långkajen dels för reparation av
plankgolven å övriga kajer;
2:o) 1 st. Odhners räknemaskin;
3:o) 6 st. c:a 7 fot långa trädgårdssoffor;
4:o) 60 m gummerad slang för utlämning av vatten.

§11.
Sedan herrar Wadstein och Schönfeld avsagt sig uppdraget att tillhöra den komité, som
erhållit hamndirektionens uppdrag att utarbeta nytt reglemente för direktionen m.m beslutade
hamndirektionen att med godkännande av avsägelserna i deras ställe utan herrar Burman och
Falk; och förklarades protokollet vad detta ärende beträffar genast justerat.

§12.
Maskinisten å ångfärjan J.Eriksson hade i skrivelse till hamndirektionen anhållit att till honom
utgående avlöning måste höjas f.o.m. den 1 maj 1914 till 2000 kr. för år räknat. Vid
föredragnng av detta ärende beslutade hamndirektionen för yttrande, varvid hamndirektionen,
ehuru Eriksson enl. § 10 i gällande lönereglemente är skyldig att utan särskild ersättning åt
staden utföra det arbete, som honom ålägges, vore villig att för det mera krävande arbete, han
genom sin verksamhet i hamnens verkstad utfört och under året komme att utföra, lämna
honom skälig ersättning, som dock först sedan hamnmästaren inkommit med yttrande, komme
att till beloppet bestämmas.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarne
1:o) Hamnmästarens kassarapport för mars månad;
2:o) Lagfartshandlingar förande förvärv av fastighet n:r 441.
§14.
Godkändes av tillsyningsmannen Axel Björk ställd uppbördsborgen, utfärdad av O.Linder,
Carl A.Flemström, Atle Burman, Larsson & Lind, I.Byström, K.A. Lind, Rudolf Isaksson, C.
Lindgren, J.Nygren och Berhard Wenner.
§15.
Eldaren Alf Wikström hade hos hamndirektionen anhållit om löneförhöjning av 20 kr. pr
månad f.o.m. den 3 april 1914. Vid föredragning härav beslutade hamndirektionen att med
hänvisning till sitt den 24 sistlidne mars, § 5, fattade beslut i ärendet läggs framställningen till
handlingarne.
§16.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§17.
Beslutade hamndirektionen att icke utbetala en av F.Schönfeldt och N.Hedqvist såsom
komittéledamöter fordrad ersättning utgörande arvode för arbete med uppgörande av förslag
till hamntaxa.
Justeradt 12/5 1914
Gustaf Burström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 16 april 1914.

Närvarande: Herrar Fagerlin, O.Forssgren, Flemström, A.O. Wahlgren, stadsbyggmästaren
och stadsingenjören.
§29.
Protokollet för den 18 mars föredrogs och justerades.
§30.
Hos byggnadsnämnden hade E.Nyström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 14 kvarteret Hästen.
§31.
Hos byggnadsnämnden hade J.V. Hedlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga uthuset å tomt n:r 6 i kvarteret Åkern. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iaktogos vid arbetets utförande.
§32.
Hos byggnadsnämnden hade L.J. Andersson anhållit om tillstånd att få å brandmuren till
stenhuset å tomt n:r 3 i samma kvarter. Sedan det antecknats, att ägaren till tomt n:r 2 i
kvarteret Ripan upptaga en dörröppning emot tomt n:r 3 i samma kvarter. Sedan det
antecknats, att ägaren till tomt n:r 3 förklarat sig icke hafva något att erinra mot ansökningen
och vid det förhållande, att brandmur icke ännu behöft uppföras, därest byggnaden varit af trä,
beslöt nämnden lämna det begärda tillståndet dock endast tillsvidare som med villkor, att
öppningen försåges med järndörr.
§33.
Hos byggnadsnämnden hade P. Lalander anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 2 i kvarteret Aborren. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§34.
Hos byggnadsnämnden hade C-F Landström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning uppföra en ny skorstensmur i boningshuset å tomt n:r 200 a i kvarteret Stören.
Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§35.
Från stadsbyggmästearen hade inkommit en så lydande anmälan:
”Till Byggnadsnämnden i Luleå------” se bil.A. Efter föredragning häraf beslöt nämnden
anmäla förhållandet till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande mot fru
Eriksson.
§36.
Anmälde stadsbyggmästaren, att ägaren till fastigheten n:r 2 i kvarteret Gripen, predikanten
N. Lundbäck, utan nämndens tillstånd igensatt en dörr å fashörnet och i stället upptagit ett
fönster äfvensom att ändrat butiksfönstren i rummet vid samma hörn till vanliga fönster. Med
anledning häraf beslöt nämnden dels att ålägga Lundbäck att inom två månader efter
delfåendet vid vite af 50 kronor hafva återställt byggnaden i dess förra skick.

§37.
Anmälde stadsbyggmästaren att målaren J.A.Nilsson låtit utan nämndens tillstånd inreda ett
rum å vinden i boningshuset å tomt n:r 253 i kvarteret Aborren. Med anledning häraf beslöt
nämnden dels att anmäla förhållandet till allmänna åklagaren med begäran åtals anställande
mot Nilsson dels att ålägga Nilsson att inom två månader efter delfåendet vid vite af 50
kronor hafva återställt byggnaden i dess förra skick.
§38.
Anmälde stadsbyggmästaren, att ägaren till fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen fru A.
Backlund, låtit utan nämndens tillstånd inreda ett kök å vinden äfvensom en del andra rum,
hvilka användes som bostadsrum. Med anledning häraf beslöt nämnden dels att anmäla
förhållandet till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande mot fru Backlund dels
att ålägga fru Backlund att inom två månader efter delfåendet vid vite af 50 kronor hafva
återställt byggnaden i dess förra skick.
§39.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren till fastigheten n:r 5 i
kvarteret Räfven postiljon E.M. Bergman att inom två månader efter delfåendet vid vite af 25
kronor hafva låtit dels uppföra en brandmur mellan västra gårdsbyggnaden och uthuset dels
borttaga ett å tomten befintligt skjul.
§40.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 2 i kvarteret
Uttern, grosshandl. C.A Govenius, att inom två månader från delfåendet vid vite af 50 kronor
hafva låtit borttaga ett å nämnda tomt uppfördt skjul.
§41.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 12 i kvarteret
Tigern, fastighetsbolaget Spiggen att inom två månader efter delfåendet vid vite af 25 kronor
för styrelsens ordförande hafva låtit borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul.
§42.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren till fastigheten n:r 405 i
kvarterret Göken, Sven Justinus Siewertz att inom två månader från delfåendet vid vite af 25
kronor hafva låtit borttaga ett å nämnda fastighets skjul. Därjämte beslöt nämnden, enär
skjulet vore uppfördt utan tillstånd, hos allmänne åklagaren hemställa om åtals anställande
mot Siewertz.
§43.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 4 i kvarteret
Pelikanen, fröken Maria Åkerström att inom två månader från delfåendet vid vite af 25 kronor
hafva låtit borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul.
§44.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 3 i kvarteret
Pelikan, fru M.K. Sundström att inom två månader från delfåendet vid vite af 25 kronor hafva
låtit borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul.
§45.

Beslöt nämnden med begäran om åtals anställande till allmänna åklagaren anmäla, att
hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson nästlidet år utan nämndens tillstånd tillbyggt och
ändrat boningshuset å tomt n:r 13 i kvarteret Hästen.
§46.
Beslöt nämnden ålägga nuvarande ägaren till fastigheten n:r 13 i kvarteret Hästen, A.
Carlsson, att inom två månader efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva återställt
boningshuset i det skick detsamma hade, innan det af förre ägaren utan nämndens tillstånd
tillbyggdes och förändrades, därest han ej före nämnda tid kunde visa, att nämndens tillstånd
till förändringsarbetena erhållits.
§47.
Den till byggnadsnämnden från stadsfullmäktige remitterade komitéutredningen med
anledning af herr Falks motion rörande eventuella förändringar i stadsingenjörens och
stadsbyggmästarens instruktion m.m. öfverlämnades för yttrande till stadsingenjören och
stadsbyggmästaren.
§48.
Beslöt nämnden, att innan dess yttrande till stadsfullmäktige afgåfves, anmoda
stadsbyggmästaren att afgifva en skriftlig redogörelse öfver tillkomsten af I. Israelssons
ansökan att få tillbygga boningshuset å vretan n:ris 169-170.
Justeradt
Axel Fagerlin”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 april 1914.
Närvarande: Ordf. hr. A. Gullberg, hr O.Åhrström, G.Norrby, G.Nyberg, fröken Hildur
Mörtzell, hr V.Oscarsson, O.E.Wester och G.Landström samt undert. sekr.
§1.
Hr Wester och fröken Hildur Mörtzell erhölls i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Till protokollet antecknades att före besvärstidens utgång den 16 april 1914 inga beröm
inkommit över hr A.Rydhoffs val till ordinarie folkskollärare.
§3.
Folkskolläraren E. Holmström hade anhållit om betyg över sin tjänstgöring som vik. lärare vid
Luleå folkskolor från den 1 dec 1913, och beslöt folkskolestyrelsen tilldela honom så lydande
vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att
i övrigt leda ungdomarnas uppfostran
Med utmärkt beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§4.

Folkskolestyrelsen beslöt till ansökan ledigförklarad en e.o. lärartjänst vid Karlsviks folkskola
samt en kombinerad skolköks- och slöjdlärarinnetjänst vid stadens och Karlsviks folkskolor.
§5.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att i samråd med stadsingenjören låta för det i staten
upptagna beloppet av av 500:- kr.verkställa de mest nödvändiga planeringsarbetena på Östra
skolans och Mjölkuddsskolans gårdsplaner.
§6.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att i händelse av behov låta inrätta ny köksspis i fröken
Envéns lägenhet.
§7.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att låta verkställa inköp av undervisningsmateriell för
ett belopp motsvarande ¾ av det staten upptagna anslaget.
§8.
Ekonominämdnen erhöll i uppdrag att låta utreda frågan om bostad för vaktmästaren i Östar
skolan och till styrelsen inkomma med förslag.
§9.
Överlärarens anhållan att få verkställa inskrivning av nybörjare på våren bifölls.
§10..
Anna Liljas anhållan, att hennes son Gustav Adolf måtte befrias från vidare skolgång, blev av
styrelsen avslagen.
§11.
I Kungl. Majt:s utslag med anledning av folkskolestyrelsens besvär över verkställt avdrag å
restriktionen av statsbidarg för år 1913 hade till handlingarna, och beslöt folkskolestyrelsen
ånyå till Konung. Bef:de i Norrbottens län med anhållan att utfå statsbidrag till lärarinnan
Fanny Eklunds avlönande under tiden 15/1-1/6 1912 med 192.59 kr.
§12.
Folkskollärarinnan Georgina Dahl anhållan om tjänstledighet för sjukdom under tiden 1-8
april 1914 bifölls.
§13.
Från Ekonominämnden anmäldes att densamma till leverantör av ved till skolorna antagit
handl. Ture Hagberg, och att den lämnat stadsbyggmästaren i uppdrag att infordra anbud å
förut betsämda reparationer i skolans lägenheter.
§14.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att antaga entrepenörer för reparationsarbetena, i händelse
tiden ej skulle medgiva ett uppdrag till styrelsens nästa sammanträde.
§15.
Styrelsen beslöt i enlighet med ekonominämndens förslag att i stället för de föreslagna
dörrarna till källarvåningens sidokorridorer låta upprätta dörr i trappan till mittkorridoren samt

att låta samt att låta spika svarta tavlor direkt på väggarna i de salar; som under sommaren
skola repareras.
§16.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma fått tjänstgöringsbetyg för lärarna A.
Forsén, A.W.Falk, O.Bohlin och N.V Nilsson samt för lärarinnorna Nanna Höglander,
Gertrud Ridderstråle, Beda Carlsson, Anna Magnusson och Elin Sjölander, varjämte den till
landstingets skolkommité insänt förslag till stipendiater vid årets akademiska sommarkurser.
§17.
Skolstyrelsen beslöt låta anskaffa nya gardiner till nedre våningens lärosalar i Västra skolan.

§18.
Ekonominämnden erhölll i uppdrag att utreda frågan om inrättande av tvättstuga i Västra
skolans källarvåning samt mer anordnande av elnätsuppvärmning i nämnda skolhus.
§19.
Folkskolestyrelsen beslöt till chefen för Kungl. Norrbottens regemente ingiva anbud å injöp
av den för nästkommande av Luleå skoldistrikt förhyrda förrådsförvaltarbostaden vid
Notvikens exercisplats till ett pris av 2025:- (tvåtusentjugofem) med framställning att
densamma måste få kvarstå under minst fem år, och skulle utdrag ur protokollet betraktats
som anbud. Protokollet förklarades å denna punkt genast justeradt.
§20.
Folkskolestyrelsen beslöt i händelse dess anbud å förrådsförvaltarbostaden vid Notviken
skulle bliva antaget, ingå till Stadsfullmäktige med anhållan om beslutets godkännande.
Dag som ovan.
Justerad:
Hildur Mörtzell”
Alfred Gullberg/P.Edw. Lindmark
”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 17 april 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk, Nilsson, och Nordberg ävensom hamnmästaren.
§1.
Sedan stadsfullmäktige den 29 januari 1914 beslutit att till C.V. Andersson försälja staden
tillhöriga delar av tomt n:r 5 i kvarteret Tjädern, hade drätselkammaren, sedan
stadsingenjören i skrivelse upplyst, att i området inginge hamnen tillhöriga fastigheten n:r 93,
innehållande i vidd 112,48 kvm, hemställt om godkännande därav, att drätselkammaren i
enlighet med stadsfullmäktiges beslut försäljer jämväl ifrågavarande hamnen tillhörig del mot
det att hamndirektionen erhåller mot fastighetens storlek svarande del av köpeskillingen eller
506 kronor 16 öre.
§2.
Bemyndigades hamnmästaren att för hamnspårskontoret inköpa
1 st.skrivbord
6 ” stolar
1 ” dokumentskåp

§3.
Sedan hamnmästaren inkommit med yttrande över maskinisten J.Erikssons frmaställning om
löneförhöjning beslutade hamndirektionen att avslå densamma. I enlighet med vad
hamnmästaren i yttrandet anfört, beslutade vidare att tilldela Eriksson ett belopp av 500
kronor för innevarande år såsom extra ersättning för det ökade ansvarsfulla arbete, han under
innevarande år utfört och kommer att utföra i hamnens smedja och verkstad, vilket belopp
skall utgå med 300 kronor av anslaget till mudderverkets reparation och 100 kronor av
motsvarande anslag för färjan och bogserångaren hvardera.
§4.
Föredrogs från stadsingenjören inkommet förslag till dränering av södra hamnplanen jämte
kostnadsförslag, slutande å 11600 kronor. Med godkännande härav beslutade
hamndirektionen vidare att godkänna de priser, som AB Luleå Kol & Materialaffär i följande
under hand avgivna anbud av 17/4 1914. begärt för leverans av för anläggningen erforderliga
rör.
”Herr Stadsingenjör E. Kinnman----- ” Bil.4/1914.
Hamndirektionen beslutade vidare lämna stadsingenjören i uppdrag att verkställa rekvisition å
dess effekter.
§5.
Beslutade hamndirektionen att den av A. Björk ställda borgensförbindelsen skulle förvaras
hos ordföranden.

Justeradt den 12/5 1914
Gustaf Burström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 19 april 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström,Wester, Gunnarsson, fru Sundström, fröken
Björkman och undertecknad Gullberg, som utsågs att föra dagens protokoll då ordinarie sekr.
genom annat uppdrag var hindrad närvara. Tillsyningsmannen närvar vid sammaträdet.
§1.
Inkomna anbud å matvaror till fattiggården voro:
A.J. Boholms slutande å
kr.2307:46
Ture Hagbergs
” ”
kr.2334:86
K.Lindqvists
” ”
kr.2458:29
Och beslöt styrelsen på beredningsutskottets förslag, att antaga hr Hagbergs anbud.
§2.
Till leverantör af bröd för fattiggårdens behof antogs bagaren John Hansson.
§3.
Tvänne anbud å matvaror till understödstagare hade inkommit, näml. Ture Hagberg med 12
1/4 % rabatt och K.Lindqvist med 12 % rabatt och beslöt styrelsen att antaga den
förstnämndas anbud.

§4.
Af de tvänne inkomna anbuden å mjölk, beslöt styrelsen antaga Antnäs Mejeri för ett pris af
13,5 öre pr liter för söt mjölk samt 5,5 pr liter för skummad.
§5.
Till leverantör af skor för fattigvårdens behof, antogs ende anbudsgifvaren fröken
Aug.Jansson.
§6.
Beslöt styrelsen att utackordera gossen Axel Hjalmar Löfgren för ett pris af 10 kr. pr. månad
hos Arb. Oskar Nyberg boende i Mjölkudden.

§7.
Som Maria Wikberg vore sjuklig och i behof af bättre vård beslöt styrelsen låta intaga henne
på fattiggården.
§8.
Styrelsen beslöt bemyndiga ordförande att till skomakaren Edfast Åström utbetala ett
understöd af 15 kr. och skulle Östersunds fattigvårdstyrelse där Åström syntes äga hemorträtt
härför sökas.
§9.
Uppdrogs åt beredningsutskottet, att efter samråd med vederbörande distriktföreståndare,
besluta ang. utdelning af kläder till konfirmander.
Som ofvan
Justerat
Enligt uppdrag:
Meclher Lindkvist
Alfr. Gullberg
M. Sundström
Axel Ahlström”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 april 1914.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Rosengren, Hellstén och Lindgren.
§1.
Uti till Magistraten ingifven skrifvelse, hvilken öfverlämnats till nämnden för yttrande för
yttrande hade stadsläkaren Sven Kjellman anhållit dels om tjänstledighet för sjukdom under
en månad f.o.m den 21 dennes dels semester under två månader f.o.m. den 21 därpåföljande
maj samt tills sin vikarie föreslagit medicine licentiaten Johan Alfred Randerz och beslöt
nämnden afgifva det yttrandet, att nämnden ej hade något att erinra vare sig mot den begärda
tjänstledigheten eller mot föreslagna vikarien. Denna paragraf förklardes vara genast justerad.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
Justeras:
J.O.Dahl
Å nämndens vägnar
Alfred Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 23 april
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Bucht, Nordin och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 23 sistlidne mars.
§2.
Meddelade Stadskamreraren, att han, då barberaren I. Lindström icke erlagt stadgad hyra för
raksalongen, i början af mars till kanslist Lund utlämnat kontraktet för indrifning af resterande
hyra samt att, då indrifningsåtgärderna icke haft önskat resultat, efter samråd med
ordföranden låtit afhysa hyresgästen från lokalen. Med godkännande af de vidtagna
åtgärderna beslutade Ekonominämnden behandling af detta ärende: att hyran för raksalongen
skulle f.o.m. den 1 nästkommande maj höjas till 1100 kronor förutom värme; att Lindström,
därest han likviderades sin hyresskuld samt ställde borgen för löpande hyressumma senast
före kl. 2 e.m. måndagen den 27 dennes skulle äga företrädesrätt vid förnyad uthyrning af
lokalen; att i annat fall genom Stadsbyggmästarens försorg kontrakt gällande från den 1
nästkommande maj skulle uppsättas med firman Bröderna Sandqvist för drifvande af
skrädderiaffär.
§3.
Beslutade Ekonominämnden att till Luleå frisinnade lokalförening återbetala 62 kronor,
utgörande hyra för fästsalen, enär den omständigheten att i den förhyrda lokalen hållits två
särskilda föredrag i stället för ett, icke ansågs böra inverka på hyressummans storlek.
§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 sistlidne februari, § 6, angående afslag å Carl
Grubbens begäran om ersättning med kr. 183:58 för nödig och nyttig förbättring af till staden
afträdd del af vretan 79-80.
§5.
En från E. Hartzell inkommen skrifvelse med begäran om anstånd till senast den 15
nästkommande november erläggande af honom påförd, men oguldna utskylder för 1913,
hade Stadsfullmäktige öfverlämnat till drätselkammaren, som skulle äga besluta i ärendet. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att lämna bifall till sökandens framställning;
och skulle stadsfogden delgifvas detta drätselkammarens beslut.
§6.
Sedan Stadsfullmäktige för yttrande till drätselkammaren öfversändt en från Adolf Eriksosn
inkommen skrifvelse med begäran om upplysning rörande behandlingen af en af honom förut
till Stadsfullmäktige ingifven ansökan om afkortning af utskylder, beslutade nämnden att hos
Stadsfogden, till hvilken ansökningen på sin tid remitterats, göra anhållan om återkommande
af remisshandlingen jämte begärdt yttrande öfver densamma.
§7.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 sistlidne mars.
ang. viss reglering af olycksfallsersättningsfonden.
ang. afslag å P.J. Jonssons anhållan om befrielse från erläggande af utskylder.

§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande öfversändt en från Luleå Fabriks- och
Hantverksförening ingifven framställning om beviljande af ett anslag af 400 kronor att ställas
till föreningens förfogande för beredande af tillfälle för Luleå stads handtverksidkare att
besöka och bedrifva studier vid Baltiska utställningen i Malmö. Sedan af ansökningen
inhämtats att föreningen för detta ändamål af sina egna tillgångar anslagit 200 kronot,
beslutade Ekonominämnden att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige
tillstyrks, det fullmäktige ville bevilja föreningen ett anslag, motsvarande det belopp som
föreningen sålunda själf tillskjutit, eller 200 kronor, till ifrågavarande ändamål, mot villkor att
föreningen sedermera lämnat en kortfattad redogörelse för anslagets användning. Nämnden
beslutade vidare, att, då anslaget icke begärts i så god tid, att utgiften kunnat beräknas i
innevarande års stat, medlen måtte tagas af det i staten under rubrik 35 för diverse sociala
ändamål afsatta brännvinsmedlen.
§9.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en af föreståndaren för
elementarläroverket för flickor, fröken Anna Svensson, ingifven skrifvelse med anhållan att
hennes kontrakt med Luleå stad rörande läroverkshus m.m. hvilket kontrakt upphör att gälla
den 1 nästkommande juli, måtte få förnyas, beslutade Ekonominämnden att hos
Stadsfullmäktige tillstyrka att kontraktet måtte förnyas att gälla ytterligare under fem år f.o.m
den 1 nästkommande juli.
§10.
Godkändes följande af Stadsbyggmästaren upprättade förslag till fördelning af stadshusets
värmekostnad för år 1913:
”Tablå, utvisande - - - - - - - - Bil. 4/1914.
§11.
Beviljades poliskonstapeln J.F Johansson anstånd med erläggande af likvid för en till
betalning förfallen donationsjordrevers till den 1 nästkommande juni.
§12.
Afslogs E.K.Nilssons begäran om anstånd med erläggande af förfallen likvid för
donationsjordrevers.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarne Landshöfdinge-Ämbetets i Norrbottens län utslag på af
H.K. Brändström anförda besvär öfver af Stadsfullmäktige beviljade afkortningar för
arbetarne O.V. Is och I.O Lindqvist.
§14.
Sedan Sven Ottenius Wennberg i till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om restitution
af viss del af 1913 års kommunalutskylder, beslutade Drätselkammaren att remittera
ansökningen till Taxeringsnämndens ordförande med anhållan att han ville inkomma med
yttrande öfver densamma, om möjligt till nämndens nästkommande ordinarie sammanträde.
§15.
Maskinarbetaren J.A Öqvist hade med företeende af Kungl. Kammarrättens utslag den 1
december 1913 anhållit om restitution af till Luleå stad erlagda utskylder för år 1910. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att öfversända framställningen till
stadsfullmäktige med hemställan om att, då någon utsikt att genom besvär vinna ändring i

utslaget icke syntes föreligga, fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Öqvist
återbetala de af Öqvist för år 1910 erlagda kommunalutskylder eller kr. 30:95.
§16.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af arbetaren Johan Bodin gjord
ansökan om befrielse från erläggande af honom påförd men oguldna utskylder för år 1913.
Sedan antecknats att Stadsfullmäktige senast den 10 april förlidet år beviljat afkortning af
sökandes utskylder för år 1911, beslutade Ekonominämnden att med remisshandlingen
återställande till Stadsfullmäktige afgifva det utlåtande att Nämnden, sedan den tagit del af det
af Stadsfullmäktige-Ämbetet den 10 mars 1914 gifna utslag rörande beviljande af liknande
ansökningar icke ansåg sig kunna tillstyrka bifall till ansökningen i den form, den föreligger.
§17.
Sedan Stadsfiskalen i inkommet yttrande öfver af Stadskamreraren afgifvet förslag till
beklädnadsordning för för sin del tillstyrkt detsamma beslutade Ekonominämnden: att hvarje
höst skall verkställas en beklädnadsmönstring med polispersonalen i och för utrönande af den
myckenhet nya persedlar som under det kommande året borde anskaffas; att denna mönstring
skall genom Stadsfiskalens försorg göras så tidigt att beräknad kostnad för nyanskaffningen
kan upptagas i det kommande årets utgiftsstat; att anbud efter hvarje sådan mönstring skall
infordras och underställas drätselkammarens pröfning; samt att, beträffande reparationer,
uppdrag lämnas till Stadsfiskalen att ombestyra dessas utförande till bästa och billigaste pris.
§18.
Beslutade Ekonominämnden att lämna bifall till Stadsfiskalens begäran om reparation af
pälsmössa till konstapel G. Vikström och anskaffning af rapportjournal för polisstationen.
§19.
H. Jensen hade anhållit om befrielse från erläggande af hundskatt för år 1913 för en honom
tillhörig hund. Sedan antecknats att sökanden icke vore restförd för någon hundskatt för
ifrågavarande år, beslutade Nämnden att ansökningen icke skulle till vidare åtgärd föranleda
§20.
Afslog nämnden en ansökan från W.A. Bolin om befrielse från erläggande af hundskatt för år
1914 för en tillhörig hund.
§21.
Utanordnades följande räkningar: Tryckeria.bol. Norrskenet, annons för taxeringsnämnden
Kr.2:84 Luleå stads polisstation, ambulansvagnsafgift 1:50
§22.
Beslutade nämnden att godkänna af Hamnmästaren Karl Hj.Falkland och Stadsfiskalen Ebbe
Hallberg utfärdad borgen för Stadskassören J.O. Dahl, i stället för först ställd
garantiförsäkring; och skulle densamma lämnas till ordföranden för förvaring.
Justeras:
Alfr. Ljungberg”

Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid undervisningsnämndens sammanträde den 27 april 1914.

Närvarande: Ordf. Rektor G.Norrby, hr O.E Wester, fröken Hildur Mörtzell samt undert. sekr.
§1.
Lärarkårens förslag till inköp av undervisningsmaterial för stadens, Mjölkuddens och
Notvikens skolor för en summa av ca: 595:90 kr godkändes.
Dag som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid Luleå stads barnavårdsnämnd den 27 april 1914.
Närvarande:Ordf. Domprosten J.Hansson, hrr O. Åhrström och V.Oskarsson, fru Elin Bohlin
samt undert.sekr.
§1.
Till dagens sammanträde hade på kallelse infunnit sig snickaren V. V .Edlund jämte sin
styvdotter Syster Helga Johanna Johansson. Därjämte hade flickans mormor, där hon ständigt
vistats hunnit tillträda. Vid ställt förhör erkände Syster Johansson; att hon, då hon skickats av
mormodern att sälja bröd och karameller, dels utan lov tagit av dessa varor, dels tagit pengar;
att hon vid fyra olika tillfällen ”lånat” pengar i mormoderns namn utan att vara skickad av
denna; att hon stulit en klocka, som hon sedan med tillhjälp av lögner lyckades pantsätta å
pantbanken; samt att hon efter erhållen streng varning av överläraren och efter det att det
meddelats henne, att hennes handlingssätt vore anmält till barnavårdsnämnden, tagit en
sparbössa med inneliggande pengar, enligt hennes egen uppgift 1:50 kr. Pengarna hade
förstörts å biografer och bussresor utom sista gången, då de använts till en resa till Boden.
Efter hemkomsten från Boden hade hon skolkat två dagar från skolan. Barnavårdsnämnden
beslöt att med hänsyn till hennes genom läkarbetyg styrkta sjuklighet söka inträde för henne
på Sandträsk sanatorium men, i händelse plats ej skulle finnas där, anskaffa fosterhem på
landet. Nämnden förbehöll sig rätt att efter hennes utskrivning från sanatoriet ordna för henne
på lämpligaste sätt. Överläraren erhöll i uppdrag att bringa nämndens beslut i verkställighet.
Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§2.
Med anledning av vid upprepade tillfällen förekommande fall då barn, som
barnavårdsnämnden sett sig nödgade omhändertaga, på oärligt sätt förskaffat sig pengar för att
få tillfälle besöka biografföreställningar beslöt barnavårdsnämnden hos Magistraten
hemställa, att denna, därest lagliga hinder icke utövas, måtte utfärda föreskrifter av sådant
innehåll, att biografföreställningarna efter kl. 9 e.m. icke hålles tillgängliga för barn under 15
år, för så vida de icke är i föräldrarnas eller målsmäns sällskap.
§3.
Arb. E.J. Brandberg hade genom polismyndigheterna kallats att jämte sonen Erik Linus
infinna sig vid sammanträde, men ingen av dem hade kommit tillstädes. Genom överläraren
meddelades att gossen Erik Linus sedan han sist var kallad inför nämnden den 26 jan 1914utan lov uteblivit från skolan sammanlagt 17 lärodagar och tre timmar; samt att han vid ett par
tillfällen lurat sin syster att skriva brev till läraren i faderns namn med begäran om lov. Med
hänvisning till vid sammanträdet lämnade upplysningar samt till nämndens beslut av den 26
jan. 1914 beslöt nämnden låta skilja gossen från hemmet och utackordera honom i enskilt hem
på landet, och erhöll överläraren i uppdrag att anskaffa sådant hem. Protokollet förklarades i
denna punkt genast justerat.

§4.
Prokollet från sammanträdet den 19 febr. 1914 upplästes och godkändes.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Byggnadsnämnden i Luleå den 28 april 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, O. Forsggren, Wahlgren, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§49.
Protokollet för den 16 april föredrogs och justerades.
§50.
Hos byggnadsnämnden hade biografägaren C.V. Andersson anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra en kombinerad teater- och
biografbyggnad å tomt n:o 5 i kvarteret Tjädern. Vid föredragning häraf beslöt nämnden
bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillgängliga delar
noggrant iaktogos vid arbetets utförande samt med följande af stadsbyggmästaren och
brandchefen föreslagna särskilda villkor, nämligen:
1:o) att järnridå anordnas och förses med tätningsanordning
2:o) att dragluckor af tillräcklig storlek anordnas ofvan scenen;
3:o) att brandpost och brandskåp anordnas på scenen
4:o) att elektriska lampor anbringas öfver reservutgångarna för markering af desamma
5:o) att brandfria dörrar insättes mellan diskköket och orkesterrummet från källaren;
6:o) att alla dörrar skola gå utåt
7:o) att vattenledning med slang anordnas till läktaren
8:o) att passagen å läktaren borttages och tillägges filmrummet.
9:o) att förstuguqvisten i foyén borttages och att i stället insättes svängdörrar;
10:o) att brandstegar uppsättas å norra fasaden till klädlogerna öfver scengolfvet; och att
brandfria dörrar anbringas mellan klädlogerna och scen, samt
11:o) att rökgången från maskinrummet drages direkt till yttertaket med undvikande af vinklar
och knän å densamma;
§51.
Hos byggnadsnämnden hade lokomotivföraren E. Malmborg anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 13 i kvarteret
Vargen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnaden lades 6 meter från gatulinien eller i densamma samt att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande.
§52.
Hos byggnadsnämnden hade kontorsbiträdet A.Strömberg anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett uthus å tomt n:r 196 – 197 i kvarteret Stören.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande
samt med skyldighet för sökanden att borttaga byggnaden, då nämnden så påfordrade.
Som ofvan
Justeras:

P.Sandström”

Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 april 1914.
Närvarande: Herr Rignell, Gunnarsson, Gullberg, Ahlström, och Lindqkvist, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 30 mars och 19 april föredrogos och justerades.

§2.
Afslog styrelsen en framställning från P.Sandgren i Bälinge att styrelsen skulle höja
fosterbarnsarvodet för Hilma Engmans dotter Ingeborg Viktoria till 10 kronor i månaden från
och med innevarande år.
§3.
Föredrogs och godkändes en räkning från Amalia Bjurberg å kr. 44:75 för vård och underhåll
af Johanna Augusta Andersson.
§4.
Beslöt styrelsen uppdraga åt herr Gullberg att biträda Anna Berlin vid försäljning af hennes
hemmansdel.
§5.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Västernorrlands län utslag i
fattigvårdsmål rörande Emma K.Söderberg, Konungens Befallningshafvandes i Värmlands
län utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Rikard Larsson Lundin samt Konungens
Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Karl Isaksson Lantto.
§6.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Gustaf Adolf
Sundqvist och Hulda Josefina Åberg.
§7.
Beslöts inköpa 5 exemplar af fattigvårdsmål, afgjorda i kammarrätten åren 1909 och 1910 till
ett pris af kr. 1:25 per exemplar.
§8.
Vid pröfning af inkomna borgensförbindelser för fullgörande af leveranser till fattigvården
beslöt styrelsen godkänna den borgen, som lämnats af handl. T. Hagberg och fröken Augusta
Jansson, hvaremot bagaren John Hansson skulle anmodas att skaffa förstärkning.
§9.
Föredrogs och godkändes maj månads understödslista, slutande i följande belopp, nämligen:
För
I distriktet
kr. 361: 66
”
II
”
” 423:75
”
III
”
” 237:50

”

IV

”

” 249:50

§10.
Beslöt styrelsen förelägga Johannes Lindqvist att låta dottern Sally taga tjänst, vid äventyr att
han eljest komme att få aflytta från sin lägenhet.
§11.
Till på andra orter bosatta understödstagare utdelades 83 kronor.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att snickaren Nils Anderson afvek från fattiggården den 16 april
samt att hans son därom underrättats.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen, att bokbindaren August Johansson afled å fattiggården den 16
april.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer måst intagas å fattiggården, nämligen: den 1
april: Regina Ingeborg Jakobsson på grund af lungblödning;
den 15 april: sinnessvage Karl Aug. Berggren, enär hans fader vore död och han saknade vård
och underhåll af annan; den 19 april Karl Johan Klintberg på grunda af sjukdom; samt den 24
april Betty Amanda Juliana Person på grund af sjukdom (messling).
§15.
Beslöt styrelsen lämna Edfast Åström ett understöd af 25 kronor.
§16.
Beslöt styrelsen hos Neder Luleå kommun utkräfva 7 kronor för en kostym, som lämnats åt
Sofia E. Fjellbergs son Gustaf.
§17.
Beslöt styrelsen lämna hustru Serafia Anna Boström ett understöd af 25 kronor.
§18.
Till dagens sammanträde hade handl. Robert Lundmarks sterbhus öfverlämnat ett belopp af
10000 kronor, som enligt den aflidnes testamente skulle tillfalla fattigvården. Styrelsen beslöt
genom skrifvelse betyga sterbhuset sin tacksamhet samt uppdrog åt v. ordföranden att placera
medlen.
§19.
N.P. Utterström beviljades ett par skor.
§20.
Isak Larsson Stark fick tillstånd att lämna fattiggården.
§21.
Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Albert Öbergs två barn från och med denna dag
inackorderats hos fru Maria Engström, enär deras moder häktats.

§22.
Rapport öfver diakonissans utgifter under april föredrogs och lades till handlingarna.
§23.
Beslöt styrelsen genom sin sekreterare anmäla till barnavårdnämnden, att änkan Maria
Johansson-Smålanders dotter Siri Elisabeth, född den 28 aug 1910. vore utsatt för vanvård i
sådan grad, att hennes skiljande från hemmet vore af behofvet påkalladt.
§24.
Föredrogs och godkändes listan öfver extra understöd under april.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren C.Lindgren M Sundström ”
J.O.Dahl
”Protokoll, hållet hos Stadfullmäktige i Luleå den 30 april 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordföranden samt Herrar Flemström, Wallin,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D.
Andersson, Sölvén, Hage och Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot såsom
frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell, G. Andersson, Hansson, Sandberg och
Gillqvist, av vilka Herr Andersson ej med kallelse anträffats och de övriga anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet.
§1.
Utsagos Herrar Palm och Edström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den nästkommande
maj klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid sammanträdet den 26 sistlidne mars förda protokoll.
§3.
Sedan Drätselkammaren till Stadsfullmäktige överlämnat av brandchefen avgiven berättelse
över Luleå stads brandväsende under år 1913, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden, att berättelsen skulle läggas till handlingarne.
§4.
Sedan Byggnadsnämnden till Stadsfullmäktige översänt en av Robertviks ångsåg Wiklund &
Sjödin gjord anhållan om tillstånd att få på staden tillhörig av firman arrenderad del av vretan
No 132 uppföra en provisorisk kontorsbyggnad, hade Drätselkammaren uti angivet yttrande
tillstyrkt bifall till sökandens framställning med skyldighet dock för firman att borttaga
byggnaden, när staden så påfordrar. Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av beredningsnämnden att bifalla framställningen på av Drätselkammaren
föreslaget villkor.
§5.
Elektricitetskommitén hade till Stadfullmäktige överlämnat en från Nya Förenade Elektriska
Aktiebolaget inkommen begäran, att staden måtte efterskänka den plikt om 911 kronor, som

vid likviderandet av det utav bolaget levererade elektriska maskineri innehållits för försenad
leverans. För egen del hade kommitén hemställt, att av begärda beloppet måtte efterskänkas
Kr.364:40, motsvarande plikt för tiden från och med den 1:a till och med den 16 decemeber
1912, vid vilken sistnämnda tidpunkt Sikfors kraftbolag var färdigt att lämna ström till staden.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla kommiténs förslag. I
samband härmed hade kommitén i fråga om anordnande av reservkraft vid elektricitetsverket
föreslagit, att det nuvarande ångmaskineriet måtte bibehållas oförändrat och hade
Beredningsnämnden hemställt om Stadsfullmäktige bifall härtill. Slutligen hade kommitén
anhållit, att då den nu angivit alla i dess uppdrag angivna utredningar och förslag,
Stadsfullmäktige måtte besluta om dess upplösning. Med anledning härav hade
Beredningsnämnden föreslagit, att kommiténs protokoll och övriga handlingar måtte
överlämnas till stadens revisorer för granskning. Vid behandling av dessa ärenden beslöto
Stadsfullmäktige:
att till elektricitetskommitén återremittera första punkten ang. efterskänkande av plikt;
att avslå förslaget om överlämande till stadens revisorer av kommitténs protokoll och
handlingar.
§6.
Med anledning av en från pensionsnämndens ordförande till Fattigvårdsstyrelsen ingiven
framställning om vidtagande av åtgärder i syfte att medellösa pensionssökande måtte
avgiftsfritt bekomma erforderliga läkareintyg hade Fattigvårdstyrelsen hos Stadsfullmäktige
att meddela Fattigvårdsstyrelsen det begärda bemyndigandet.
§7.
Sedan Fattigvårdsstyrelsen hos Stadsfullmäktige anhållit, att enär tvekan uppstått, huruvida
stadsläkaren jämlikt sin instruktion vore berättigad till ersättning för vård av å fattiggården
intagna främmande kommuners understödstagare, Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26
sistlidne februari återremitterat ärendet till Styrelsen med anhållan om uppgift, på vad sätt
Stryrelsen för sin del ansåge, att ifrågavarande bestämmelse borde tolkas, hade Styrelsens
yttrande i ärendet nu inkommit. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden,
som vidhälle sitt vid ärendets förra behandling hos Stadsfullmäktige gjorda uttalande, för sin
del hemställt, att Fattigvårdsstyrelsens framställning icke skulle till vidare åtgärd föranleda.
Stadsfullmäktige biföllo detta Beredningsnämndens förslag.
§8.
Uti avgivet yttrande över en av barnmorskan Amanda Johansson hos Stadsfullmäktige gjord
ansökan att räknat från och med 1913 års ingång få komma i åtnjutande av fast lön av staden
till ett belopp, motsvarande det, som utgår till de tvänne ordinarie stadsbarnmorskorna, hade
Drätselkammaren hemställt om avslag å framställningen, enär det icke ifrågasatts och än
mindre visats, att det arbete, som av sökanden utföres, icke kan av de ordinarie
stadsbarnmorskorna fullgöras. Hälsovårdsnämnden hade däremot på av sökanden i
framställningen anförda skäl och med stöd av de upplysningar stadsläkaren lämnat föreslagit,
att en gratifikation för år 1913 å 300 kronor måtte tillerkännas sökanden. Sedan
Hälsovårdsnämnden därefter på särskild förfrågan meddelat, att någont behov av ytterligare
en stadsbarnmorskas anställande ej yppat sig, hade Beredningsnämnden hemställt, att
framställningen icke skulle till vidare åtgärd föranleda. Vid behandling av detta ärende
beslöto Stadsfullmäktige med 18 röster mot 6, vilka avgåvos för bifall till
Beredningsnämndens förslag, att bifalla vad Hälsovårdsnämnden i ärendet föreslagit, samt
bestämde, att beviljade beloppet skulle utgå av tillgängliga medel.

§9.
Stadsfullmäktige hade med anledning av de anmärkningar, som Konungens
Befallningshavande gjort vid granskning av det utav Stadsfullmäktige den 16 oktober 1913 på
förslag av Hamndirektionen antagna förslag till ny hamnordning för Luleå beslutit att
återremittera detsamma till Hamndirektionen för yttrande. Därefter hade Hamndirektionen i
anslutning till det av Stadsfullmäktige den 26 nästlidne februari fattade beslut rörande
debitering och inkassering av hamnavgifter för varor föreslagit, att hamnordningens § 4 skulle
få följande ändrade lydelse:
’Befälhavare å ångfartyg, som ----------anmälan; dock skall för hamnavgifters debitering
befälhavaren likaledes själv eller genom ombud för varje resa å hamnkontoret omedelbart
efter ankomsten avlämna specificerad förteckning över innehavande last. Innehar ----föreskrivas’ Därjämte hade Hamndirektionen föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, att
titeln ’hamnmästare’ måtte utbytas mot ’hamnkapten’ och att i enlighet härmed i förslaget till
hamnordning ordet hamnmästare på alla ställen utbytes mot hamnkapten. Vid behandling av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att dels godkänna
ovannämnda av Hamndirektioen föreslagna ändring av § 4 i förslaget, dels ock antaga
följande av Beredningsnämnden vid ärendets förra behandling föreslagna ändringar: § 23 sista
punkten erhåller följande lydelse: ’Den som bryter mot bestämmelsen i sistnämnda moment,
vare förfallen till 25 kr:s böter’; i § 30 nedsättes bötesmaximum från 500 till 100 kronor; § 31
erhåller följande ändrade lydelse: ’Böter, som enligt hamnordningen ådömas, fördelas på sätt
§ 28 i ordningsstadgan för rikets städer föreskriver samt förvandlas vid bristande tillgånger
enligt lag.’ Hamndirektionens förslag om utbytande av titeln ’hamnmästare’ mot
’hamnkapten’ blev av Stadsfullmäktige med 18 röster mot 6 avslaget.
§10.
Hos Byggnadsnämnden hade Apotekaren J.F Grafström anhållit om tillstånd att få med
frångående av den 24 oktober 1913 godkänd ritning i enlighet med nu ingiven ritning och
tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt N:o 4 i kvarteret Göken, varefter Byggnadsnämnden,
enär tillbyggnaden skulle komma att uppföras å område, som enligt gällande stadsplan vore
avsett till gata, överlämnat ärendet till Stadsfullmäktiges prövning, med tillkännagivande att
från nämndens sida hinder för bifall till ansökningen ej förfunnes. Vid ärendet behandling
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja det begärda
tillståndet under villkor att sökanden förbinder sig att vid en eventuell inlösen av huset avstå
från ersättning för det förhöjda värde detsamma genom tillbyggnaden erhållit.
§11.
Med förmälan att Magistraten på grund av styrkt sjukdom beviljat poliskonstapeln G.A
Blomqvist förlängd tjänstledighet under april och maj månader hade Magistraten hos
Stadsfullmäktige hemställt, att Blomqvist skulle under nämnda tid få oavkortat uppbära fasta
lönen och beklädnadsbidraget. Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden, vad Magistraten sålunda föreslagit.
§12.
Uti avgivet yttrande över en av Distriktchefen vid statens järnvägar härstädes hos
Stadsfullmäktige gjord framställning att få för järnvägens änke- och pupillkassas räkning
inköpa stadens del av tomt n:o 6 i kvarteret Sillen hade Drätselkammaren, under framhållande
att framställningen avsåge reglering av nämnda tomt, för vilken reglering för sökanden
fattades staden tillhöriga del av fastigheten n:o 182 inom tomten, innehållande i vidd 8,5 kv.meter eller 96 kv.-fot, tillstyrkt tomtdelens försäljning till ett pris, beräknat efter zon värdet 25
öre pr kv.-fot eller tillhopa 24 kronor. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på

hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att
inflytande köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
§13.
Sedan Stadsfullmäktige för yttrande till Drätselkammaren överlämnat en från N.E. Unberg
inkommen skrivelse med begäran att få avgiftsfritt eller mot billig avgift avverka 25 st. träd å
Småskär för flyttning och reparation av en sjöbod, hade Drätselkammaren, under erinran att
stöd icke funnits för sökandens uppgift att Småskären donerats till Luleå fiskare, utan att ön
av Kungl Maj.t på sin tid lagts under staden till dess gemensamma bästa, hemställt, att
Stadsfullmäktige ville på så sätt bifalla sökandens begäran, att Drätselkammaren måtte
bemyndigas att låta för hans räkning utstämpla 25 st. träd mot en ersättning av 75 öre per träd.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§14.
Sedan Drätselkammaren avgivit yttrande över 4 st. särskilda av vagnkarlen H. Granqvist
jordägaren Adrian Bergström, lokomotiveldaren K.O. Sjöholm och arbetaren E.A. Eriksson
hos Stadsfullmäktige gjorda ansökningar om avkortning av kommunalutskylder, hade
Beredningsnämnden, under hänvisning till Konungens Befallningshavandes i länet den 11
sistlidne mars givna utslag på besvär av förste lantmätaren H.K Brändström över
Stadsfullmäktiges beslut den 20 november 1913 angående avkortning av arbetarne O.V. Is’
och I.O. Lindqvists kommunalutskylder, hemställt att framställningarne i den form, vari de nu
föreligga, icke skulle till prövning upptagas. Vid behandling av dessa ärenden beslöto
Stadsfullmäktige med 14 röster mot 10, som avgåvos för bifall till Beredningsnämndens
förslag, att bemyndiga stadsfogden att å näst avgivande avkortningsförslag upptagna
utskylderna i fråga, nämligen:
för H. Granqvist
för år 1912
Kr.124:08
” A. Bergström
” ” ”
” 79:20
” K.O. Sjöholm
” ” ”
” 89:35
” E.A. Eriksson ” ” ”
” 37:23
Herrar Wallin och Brändström anhöllo att få till protokollet antecknat sin reservation emot
detta beslut.
§15.
Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå utskänkningsbolags räkenskaper och
förvaltning för försäljningsåret 1913 beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att för sin del bevilja Utskänkningsbolaget ansvarsfrihet för nämnda år.
§16.
På förslag av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid
realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, bankdirektören S.
Forsgren, trafikdirektören A. Svensson, rektor G. Norrby och tullförvaltaren J. Vleugel.
§17.
Folkskolestyrelsen hade vid sammanträde den 17 dennes beslutit att till chefen för Kungl.
Norrbottens regemente ingiva anbud å inköp av den för närvarande av Luleå skoldistrikt
förhyrda förrådsförvaltarbostaden vid Notvikens exercisplats till ett pris av 2,025 kronor med
framställning att densamma, måtte få kvarstå under minst fem år ävensom att, i händelse detta
dess anbud antoges, ingå till Stadsfullmäktige med anhållan om beslutets godkännande. Då
begäran om sådant godkännande nu till Stadsfullmäktige inkommit, beslöto Stadsfullmäktige

på hemställan av Beredningsnämnden att godkänna, den av Folkskolestyrelsen vidtagna
åtgärden samt bestämde, att erforderliga, medel skulle uttaxeras.
§18.
Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ingenjören J.A. Vadstein anhållit att på
grund av afflyttning från orten bli entledigad från ledamotskap i Hamndirektionen. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige med godkännande av avsägelsen
att till ledamot i Hamndirektionen i hans ställe för återstoden av innevarande år utse
suppleanten maskiningenjören K.A. Nilsson samt suppleant i stället för den sistnämnde
baningenjören L. Hjelm.
§19.
Till Beredningsnämnden remitterades en ansökan från sällskapet W:6 i Luleå om tillstånd till
utskänkning av spritdrycker.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Luleå Fastighetsägareförenings framställning om anslag för beredande av tillfälle åt
stadsingenjören m.fl. att bevista en kurs i mönsterväghållning i Boden;
2:o) Nykterhetsfolkets sjukkassas avdel. 26 i Bergviken begäran om hyresbidrag för år 1914;
3:o) J.O. Blomqvists begäran om lämplig anställning i stadens tjänst;
4:o) P. Lalanders framställning från pensionsnämndens ordförande om 500 kronors anslag till
skriftmaterialier o.d.
5:o) En framställning från pensionsnämndens ordförande om 500 kronors anslag till
skriftmaterialier o.d.
6:o) R.Rutbergs begäran om tillstånd att få uppföra en byggnad å vretan n:o 134-135;
7:o) Oskar Vilhelm Karlssons begäran om avkortning av kommunalutskylder.

Justeradt: Per Segerstedt
Per Segerstedt
K.V. Holm
P.Edström”

Som ovan
På Stadsfullmäktiges vägnar
Per Segerstedt
A.Holm

Protokoll maj 1914
”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå lördagen den 2 maj
1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nilsson, Falk äfvensom hamnmästaren.
§1.
Utsågs hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Från rederiaktiebolaget Victoria hade inkommit framställning om att hamnen med 500 kronor
måtte bidraga till brytandet av ränna till hafs för att i förts hand bereda ångaren S.t Patrick,
som väntades anlända till isbandet de 3 ds., tillfälle att inlöpa i hamnen. Vid behandling av
detta ärende beslutade hamndirektionen med 3 röster mot två, att avslå framställningen.

§3.
På framställning av hamnmästaren beslutade direktionen låta nedriva och undanskaffa de båda
öppna varuskjulen å norra kajen, enär densamma förefinnas i så bristfälligt skick, att de icke
kunde anses värda att genom reparation iståndsättas; och uppdrogs åt hamnmästaren att vid
lämplig tidpunkt verkställa beslutet. I samband härmed uppdrogs åt hamnmästaren att
anskaffa och inkomma med förslag och kostnadsberäkning till ett plåtskjul, avsett att under
sommarens lopp uppföras i de borttagnas ställe.
Som ofvan
Justeradt den 12/5 1914
Gustaf Burström”

Efter uppdrag:
Hamnm. Falklund

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
4 maj 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde, Fernlund och Sander äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 6 sistlidne april.
§2.
Sedan till denna dag auktion utlysts för utbjudande på arrende af en del staden tillhöriga
lägenheter och jakträttigheter, beslutade nämnden först att godkänna i följande af
stadskamrerarens uppsatt P.M. upptagna allmänna som särskilda villkor för de olika
lägenheterna:
”P.M. Allmänna villkor……………………………” Bil. 6/1914.
Nämnden beslutade vidare, att godkänna med kyrkoherdeboställets innehafvare genom
Stadskamreraren under hand träffadt aftal att vid auktionen utbjuda boställets del af
Notviksgrunnan samtidigt med stadens del af densamma, hvarvid två tredjedelar af eventuel
arrendeafgift skulle tillfalla bostället och en tredjedel staden. Då auktionen härefter företogs
upplästes först den om auktionen utfärdade kungörelsen, hvilken varit i ortstidningarne införd.
Vid företaget utbjudande afgåfvos följande högsta anbud:
Jakträtt å Småskären , på 1 år, A. Holm 20 kronor.
Jakträtt å Hamnholmen, på 1 år, E. Hallberg, 10 kronor
Höslottern å stadens mark mellan begrafningsplatsen och kvarteret Renen: intet anbud.
Höslottern å Småskären, på 1 år, Wilh. Lindgren i Hertsöskatan, 20 kronor
Hållhägnaden eller Maran, ägofig. 140 och 273 vid Gammelstad, 5 år C.O. Wikström i
Gammelstad, 35 kronor 50 öre
48,58 ar af ägofig. 148 å Ön, 2 år, Gust. Westerlund i Gammelstad, 53 kronor
29,20 ar af ägofig. 149 å Ön, 14 år , N.A. Englund å Ön, Gammelstad, 115 kronor samt
Notviksgrunnan, 4 år, H.F. Nilsson i Bälinge, 70 kronor. Vid pröfning af dessa anbud blefvo
de samtliga antagna med undantag för anbudet å Notviksgrunnan, hvilket ansågs för lågt. Det
skulle slutligen antecknas att, annan definitivt utbjudande af lägenheten Hållhägnaden eller
Maran, det ytterligare arrendevillkor fästes vid ärendet, att arrendatorn skulle vara skyldig, att
rensa och i godt stånd hålla den genom lägenheten gående afloppsgrafven till så stor del som,
belöpte å samma lägenhet.
§3.

Sedan vid i föregåedne paragraf af detta protokoll antecknad auktionsförrättning upplyst
blifvit, att ett par fiskar hade lösa hundar å Småskären till förfång för jakten, beslutade
Nämnden att aflåta en skrifvelse till fiskarne ifråga, med tillsägelse, att sådant icke finge för
framtiden förekomma.
§4.
Uppdrog nämnden till Stadskamreraren att under hand utarrendera höslottern å området
mellan begrafningsplatsen och kvarteret Renen, om möjligt ej till lägre pris än 40 kr. pr. år.
§5.
Beslutade Nämnden att antaga af hemmansägaren J.A. Ruth i Bälinge under hand afgifvet
anbud af 20 kronor pr år att arrendera Notviksgrunnan för en tid af 4 år mot vid
arrendeauktionen fastställda villkor.
§6.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 sistlidne mars, § 8, ang. ifrågasatt utbyte af
ett lotsverket tillhörigt förrådsskjul mot en af hamnen uppförd förrådsbyggnad med uppdrag
för drätselkammaren att inkomma med utredning, med hvilken rätt lotsverket innehar det
område, hvarå dess gamla förrådsskjul är uppfördt och beslutade nämnden att remittera
ärendet till Stadsingenjören för utredning.
§8.
Stadsingenjören hade i skrifvelse till drätselkammaren anmält ett vid efterforskning af
åtkomsthandlingar till de delar af tomt n:r 5 i kvarteret Tjädern, som staden enligt
Stadsfullmäktige beslut den 29 januari 1914 försålt till C.V. Andersson, befunnits, att däri
ingående fastighet n:r 93 tillhörde hamnen. Sedan upplyst blifvit, att Hamndirektionen på
förfrågan beslutit att för sin del godkänna försäljningen mot erhållande af på fastigheten
fallande köpeskilling eller 506 kronor 16 öre, beslutade Nämnden att lägga ärendet till
handligarne.
§9.
Sedan Stadskamreraren i skrifvelse till drästelkammaren gjort förnyad anmälan, att
innehafvarne af s.k. Wallstenska gårdarne å Notviken icke erlagt stadgad afgift för tomten,
beslutade Nämnden, att lägenhetsinnehafvarne skulle erhålla föreläggande att senast 3
månader efter delfåendet hafva bortflyttat byggnaderna från stadens mark.
§10.
Då det visat sig behöfligt för stadskamreraren och stadsingenjören att vid förrättningar å
stadens arrendelägenheter innehafva gångbiljett å statens järnvägar, beslutade nämnden att
sådan skulle anskaffas att gälla å behöfliga sträckor af järnvägen.
§11.
Stadsingenjören hade för verkställande af yttjärning af en del gator infordrat anbud från Nya
Asfalt AB å levererans af 28 fat stenkolstjära af hvilket parti Hamndirektionen för sin del
inköpt 8 fat. Vid fördragning af detta ärende beslutade Nämnden att för stadens del inköpa det
öfriga af partiet eller 20 fat Fluxfalt om 4400 kg, till ett pris af 10 öre pr. kg. f.o.b. Stockholm.
§12.
Föredrogs och lades till handlingarne
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 26 mars 1914, §§ 6 och 7.
2:o) Revirförvaltarens i Bodens revir virkesredogörelse för Luleå stads skog år 1913;

3;o) W.Oscarssons skrifvelse rörande inrättande af fiskhall i saluhallen;
4:o) C.R.Tingvalls begäran om målning af salustånd i saluhallen;
De senare med hänvisning till Stadsfullmäktiges beslut den 26 mars 1914 § 7 aug. beslutad
omändring af saluhallen.
§13.
Afslogs Edv. Enboms anbud att flytta och iordningställa en lada å Moritzängen till ett pris af
85 kronor.
§14.
Föredrogs följande från stadsingenjören inkomna förslag till plan för årets gatuarbeten:
”Till Drätselkammaren i Luleå ---------------------------”Bil 7/1914,
och beslutade nämnden att godkänna densamma att i hufvudsak följas.
§15.
Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att vid afgifvande af förslag till
nästkommande års gatuarbeten uppgöra normaltyper för de slika gatornas tvärsektioner.
§16.
Sedan underhandlingar under senaste tiden förts mellan nämnden och Fastighetsaktiebolaget
Lejonet rörande inköp af en del obebyggda tomter i kvarteret Oxen i afsikt att söka såsom
allmän park bevara denna del af den s.k. Bolougnerskogen, hade nämnden, då priset för inköp
af de för ändamålet erforderliga tomterna synts nämnden för högt, i stället tänkt sig en sådan
ändring i stadsplanen att ett förvärf af dessa tomter möjliggöres genom ett ägoutbyte med
bolaget. För detta ägoutbytes genomförande erfordras nämligen en ändring af stadsplanen i så
måtto att det till park nu afsedda i stadens ägo befintliga kvarteret Hjorten uppdelas till tomter
och att det tomtområde i kvarteret Oxen som skullle af staden förvärfas ändras till
parkkvarter. Nämnden har vidare ansett att i samband med denna stadsplaneändring en allmän
omändring af stadsplanen för den s.k. nya stadsdelen väster om järnvägen borde äga rum,
hvarvid här liksom på Östermalm ett s.k. öppet byggnadssätt borde vinna tillämpning. Sedan
Stadsingenjören i anslutning härtill inkommit med skisserat förslag till sådan ändring af
stadsplanen, åtföljdt af särskild tablå öfver lämpligt ägoutbyte mellan staden och
fastighetsaktiebolaget, hade bolaget därefter på begäran inlämnat följande anbud:
”Till Drätselkammaren i Luleå. Undertecknadt fastighetsaktiebolag erbjuder sig härmed att till
Luleå stad afstå våra delar af tomterna n:is 11,12, och 16 och tomterna n:is 13, 14, 15, 17, 18,
19 och 20 i kvarteret Oxen samt den del af tomten n:o 21, som faller väster om västra
gränslinjen för gammal tomt n:o 5 i samma kvarter, på följande villkor
I:o del af Malmgatan till 6 mtrs bredd framför tomt n:o 5 i kvarteret Oxen Luleå stad afstår till
oss:
II:o del af Malmgatan till 6 mtrs bredd framför tomt n:o 3 i kvarteret Bocken;
III:o del af Hermelinsgatan till 6 meters bredd framför tomterna N:s 1 och 2 i kvarteret
Hästen;
IV.o tomterna N:is 1 och 2 i kvarteret Hästen;
V:o tomterna N.Is 1, 2 och 3 i kvartereet Hjorten sådant detta finnes inritadt i ett af
Stadsingenjören den 27 april 1914 upprättadt förslag till ändring af stadsplanen, hvarjämte
VI:o staden förbinder sig att utan kostnad för bolaget uppföra stödmur mot Kungsgatan utefter
tomterna n:is 1,2 och 3 i kv. Hjorten,
VII:o att så fort stadsplaneändring blifvit fastställd utföra östra sidan af Kungsgatan från
Lulsundsgatan till Lundsvägen,

VIII.s att kontant vid uppgörelsen till bolaget erlägga en mellanafgift af kronor 2014:55,
Luleå den 4 maj 1914. För fastighetsbolaget Lejonet: Hugo Flodmark.” Vid slutlig behandlig
af detta ärende beslutade nämnden hemställa hos Stadsfullmäktige att fullmäktige ville dels
lämna Byggnadsnämnden i uppdrag att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af
Stadsingenjören inlämnad skiss låta utarbeta förslag till ny stadsplan för den s.k. nya
stadsdelen väster om järnvägen i förening med byggnadsbestämmelser, afseende s.k. öppet
byggnadssätt, dels och bemyndiga drätselkammaren att uppgöra preliminärt aftal med
fastighetsaktiebolaget rörande utbyte af mark på af bolaget erbjudna villkor.
§17.
Smeden A:E. Lilja hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att få utföra enskilda
vatten- och afloppsledningar i anslutning till stadens ledningsnät. Sedan Stadsingenjören i
afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen, mot villkor att Lilja under första året icke utför någon
anläggning utan att först hafva inhämat råd eller upplysning af Stadsingenjören eller, vid
förhinder af denne, af rörnätsförmannen, beslutade nämnden att bifalla ansökningen
tillsvidare med af Stadsingenjören föreslaget villkor.
§18.
Bifölls Stadsingenjörens begäran att få disponera 50 kronor för uträkning af 2:dra kvartalets
debiteringslängd m.m.
§19.
Sedan Stadsingenjören med anledning af den stora omfattningen af innevarande års hamnoch gatuarbeten hemställt att få disponera 600 à 700 kronor för aflöning af en schaktmästare
under tiden 15 maj – 1 september, beslutade nämnden med bifall härtill att för ändamålet
anvisa högst 700 kronor.
§20.
Från J.A. Ruth i Bälinge inkommet anbud om uppodling af lott n:r 2 i Skatan och Viken
remitterades till Stadskamreraren för yttrande.
§21.
Till Stadsingenjören remitterades:
1:o) Stadskamrerarens skrifvelse ang. bortskaffande af å kvarteret Fisken befintligt
förrådshus;
2:o ) Luleå ångsågs framställning rörande befrielse från erläggande af förhöjd arrendeafgift
för industrielt område i kvarteret Stören;
3:o) L.A. Holmqvists begäran att få köpa ett jordområde af stadens mark å Hertsön;
4:o) A.Högmans begäran att få köpa ett tomtområde å stadens mark å Hertsön;
5:o) Fastighetsaktiebolaget Brage m. fl:s anbud om öfverlåtande på staden af vretan n:r 825;
6:o) Lovisa Bomans framställning om reparation af grunden till fastighet n:r 153 a.
7:o) A.B. Olander & Paulssons m.fl.:s framställning om iordningställande af vissa gatudelar.
§22.
Sedan vid inventering af brandkårens effekter anmärkning gjorts att en kåren tillhörig flagga,
bokförd till 9 kronor, förkommit, beslutade nämnden dels att Brandchefen skulle ersätta den
bortkomna flaggan med 9 kronor dels att en ny lagenlig sådan skulle inköpas för ett pris af 33
kronor.
§23.

Sedan Stadsingenjören rapporterat att vattenledningsentrepenören A. Karlsson omkring den
20 nästlidne april i en källarlokal i fastighet n:r 3 Hönan insatt en tappkran utan att anmälan
till Stadsingenjören därom gjorts förrän den 5 dennes och först efter påstötning af
Stadsingenjören, beslutade nämnden att anmoda Karlsson att inkomma med skriftlig
förklaring inom åtta dagar från delfåendet.
Som ofvan
Justeradt den 13/5 1914
K.H. Santesson
H.K.Brändström”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
4 maj 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde, Fernlund och Sander äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 6 nästlidne april.
§2.
Sedan till denna dag auktion utlysts för utbjudande på arrende af en del af staden tillhöriga
lägenheter och jakträttigheter, beslutade nämnden först att godkänna i följande af
stadskamreraren uppsatt P.M. upptagna allmänna och särskilda villkor för de olika
lägenheterna:
”P.M. Allmänna villkor----------------- ”Bil. 6/1914.
Nämnden beslutade vidare, att godkänna med kyrkoherdeboställets innehafavre genom
Stadskamreraren under hand träffadt aftal att vid auktionen utbjuda boställets del af
Notviksgrunnan samtidigt med stadens del af densamma, hvarvid två tredjedelar af eventuel
arrendeafgift skulle tillfalla bostället och en tredjedel staden. Då auktionen härefter företogs
upplästes först den om auktionen utfärdade kungörelsen, hvilken varit i ortstidningarne införd.
Vid företaget utbjudande afgåvos följande högsta anbud:
Jakträtt å Småskären, på 1 år, A. Holm 20 kronor
Jakträtt å Hamnholmen, på 1 år, E. Hallberg, 10 kronor
Höslottern å stadens mark mellan begrafningsplatsen och kvarteret Renen: intet anbud.
Höslottern å Småskären, på 1 år, Wilh.Lindgren i Hertsöskatan, 20 kronor.
Hållhägnaden eller Maran, ägofig. 140 o 273 vid Gammelstad, 5 år, C.O. Wikström i
Gammelstad, 35 kronor 50 öre.
48,58 ar af ägofig. 148 å Ön, 2 år, Gust.Westerlund i Gammelstad, 53 kronor.
29,20 ar af ägofig. 149 å Ön, 14 år, N.A.Englund å Ön, Gammelstad, 20 kronor.
Skatudden eller ägofig:na 229-231 å Ön, 14 år, N.A.Englund å Ön, Gammelstad, 115 kronor
samt
Notviksgrunnan, 4 år, H.F Nilsson i Bälinge, 70 kronor. Vid pröfning af dessa anbud blefvo
de samtliga antagna för lågt. Det skulle slutligen antecknas att, annan definitivt utbjudande
skedde af lägenheten Hållhägnaden eller Maran, det ytterligare arrendevillkor fästes vid
ärendet, att arrendatorn skulle vara skyldig, att rensa och i godt stånd hålla den genom
lägenheten gående aflopssgrafven till så stor del, som belöpte å samma lägenhet.
§3.
Sedan vid i föregående paragraf af detta protokoll antecknad auktionsförrättning upplyst
blifvit, att ett par fiskare hade lösa hundar å Småskären till förfång för jakten, beslutade

Nämdnen att aflåta en skrifvelse till fiskarne ifråga, med tillsägelse, att sådant icke finge för
framtiden förekomma.
§4.
Uppdrog nämnden till Stadskamreraren att under hand utarrendera höslottern å området
mellan begrafningsplatsen och kvarteret Renen, om möjligt ej till lägre pris än 40 kr. pr.år.
§5.
Beslutade Nämnden antaga af hemmansägaren J.A. Ruth i Bälinge under hand afgifvet anbud
af 120 kronor pr år att arrendera Notviksgrunnan för en tid af 4 år mot vid arrendeauktionen
fastställda villkor.
§6.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 sistlidne mars, § 8, ang. ifrågasatt utbyte af
ett lotsverket tillhörigt förrådsskjul mot en af hamnen uppförd förrådsbyggnad med uppdrag
för drätselkkammaren att inkomma med utredning, med hvilken rätt lotsverket innehar det
område, hvarå dess gamla förrådsskjul är uppfördt; och beslutade nämnden att remittera
ärendet till Stadsingenjören för utredning.
§8.
Stadsingenjören hade i skrifvelse till drätselkamamren anmält att vid efterforskning af
åtkomsthandlingar till de delar af tomt n:r 5 i kvarteret Tjädern, som staden enligt
Stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914 försålt till C.V. Andersson, befunnits, att däri
ingående fastighet n:r 93 tillhörde hamnen. Sedan upplyst blifvit, att Hamndirektionen på
förfrågan belsutit att för sin egen del godkänna försäljningen mot erhållande af på fastigheten
fallande köpeskilling eller 506 kronor 16 öre, beslutade Nämnden att lägga ärendedt till
handlingarne.
§9.
Sedan Stadskamreraren i skrifvelse till drätselkammaren gjort förnyad anmälan, att
innehafvarne af s.k. Wallstenska gårdarne å Notviken icke erlagt stadgad afgift för tomten,
beslutade Nämnden, att lägenhetsinnehafvarne skulle erhålla föreläggande att senast 3
månader efter delfåendet hafva bortflyttat byggnaderna från stadens mark.
§10.
Då det visat sig behöfligt för stadskamreraren och stadsingenjören att vid förrättningar å
stadens arrende lägenheter innehafva gångbiljett å statens järnvägar, beslutade nämnden att
sådana skulle anskaffas att gälla å behöfliga sträckor af järnvägen.
§11.
Stadsingenjören hade för verkställande af yttjärning af en del gator infordrat anbud från nya
Asfalt AB å leverans af 28 fat stenkolstjära, af hvilket parti Hamndirektionen för sin del
inköpt 8 fat, Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att för stadens del inköpa
det öfriga af partiet eller 20 fat Fluxfalt om 4400 kg. till ett pris af 10 öre pr. kg f.o.b.
Stockholm.
§12.
Föredrogs och lades till handlingarne
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 26 mars 1914, §§ 6 och 7.
2:o) Revirförvaltarens i Bodens revir virkesredogörelse för Luleå stads skog år 1913;
3:o) W. oscarssons skrifvelse rörande insättande af fiskhall i saluhallen;

4:o) C.R. Tingvalls begäran om målning af salustånd i saluhallen; de senare med hänvisning
till Stadsfullmäktiges beslut den 26 mars 1914 § 7 ang. beslutad omändring af suluhallen.
§13.
Afslogs Edv. Enboms anbud att flytta och iordningställa en lada å Moritzängen till ett pris af
85 kronor.
§14.
Föredrogs följande från Stadsingenjören att vid afgifvande af förslag till nästkommande års
gatuarbeten uppgöra normaltyper för de olika gatornas tvärsektioner.
§15.
Beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att vid afgifvande af förslag till
nästkommande års gaturabeten uppgöra normalstyper för de olika gatornas tvärsektioner.
§16.
Sedan upphandlingar under senaste tiden förts mellan nämnden och Fastighetsaktiebolaget
Lejonet rörande inköp af en del obebyggda tomter i kvarteret Oxen i afsikt att söka såsom
allmän park bevara denna del af den s.k. Boulognerskogen, hade nämnden, då priset för inköp
af de för ändamålet erforderliga tomterna synts nämnden för högt, i stället tänkt sig en sådan
ändring i stadsplanen att ett förvärf af dessa tomter möjliggöres genom ett ägoutbyte med
bolaget. För detta ägoutbytes genomförande erfordras nämligen en ändring af stadsplanen i så
måtto att det till park nu afsedda i stadens ägo befintliga kvarteret Oxen som skulle af staten
förvärfvas ändras till parkkvarter. Nämnden har vidare ansett att i samband med denna
stadsplaneändring en allmän omändring af stadsplanen för den s.k. nya stadsdelen väster om
järnvägen borde äga rum, hvarvid här liksom på Östermalm ett s.k. öppet byggnadssätt borde
vinna tillämpning. Sedan Stadsingenjören i anslutning härtill inkommit med skisserat förslag
till sådan ändring af stadsplanen, åtföldt af särskild tablå öfver lämpligt ägoutbyte mellan
staden och fastighetsaktiebolaget, hade bolaget därefter på begäran inlämnat följande anbud:
”Till Drätselkammaren i Luleå. Undertecknadt fastighetsaktiebolag erbjuder sig härmed att till
Luleå stad afstå våra delar af tomterna n:is 11,12 och 16 och tomterna n:ris 13, 14, 15, 17, 18,
19 och 20 i kvarteret Oxen samt den del af tomten n:o 21, som faller väster om västra
gränslinjen för gammal tomt n:o 5 i samma kvarter, på följande villkor:
Luleå stad afstår till oss:
I:o del af Malmgatan till 6 mtrs bredd framför tomt n:o 5 i kvarteret Oxen;
II:o del af Malmgatan till 6 mtrs bredd framför tomt n:o 3 i kvarteret Bocken;
III:o del af Hermelinsgatan till 6 mtrs bredd framför tomterna n:is 1 och 2 i kvarteret Hästen;
IV:o tomterna n:s 1 och 2 i kvarteret Hästen;
V:o tomterna n:is 1, 2 och 3 i kvarteret Hjorten sådant detta finnes inritadt i ett af
Stadsingenjören den 27 april 1914 upprättadt förslag till ändring af stadsplanen, hvarjämte
VI:o staden förbinder sig att utan kostnad för bolaget uppföra stödmur mot Kungsgatan utefter
tomterna n:s 1, 2 och 3 i kv. Hjorten;
VII:o att så fort stadsplaneändring blifvit fastställd utföra östra sidan af Kungsgatan från
Lulsundsgatan till Landsvägen;
VIII:s att kontant vid uppgörelsen till bolaget erlägga en mellanafgift af kronor 2014.55,
Luleå den 4 maj 1914. För fastighetsbolaget Lejonet: Hugo Flodmark.” Vid slutlig behandling
af detta ärende beslutade nämnden hemställa hos Stadsfullmäktige att fullmäktige ville dels
lämna Byggnadsnämnden i uppdrag att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af
Stadsingenjören inlämnad skiss låta utarbeta förslag till ny stadsplan för den s.k. nya
stadsdelen väster om järnvägen i förening med byggnadsbestämmelser, afseende s.k. öppet

byggnadssätt, dels ock bemyndiga drätselkammaren att uppgöra preliminärt aftal med
fastighetsaktiebolaget rörande utbyte af mark på af bolaget erbjudna villkor.
§17.
Smeden A.F. Lilja hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att få utföra enskilda
vatten- och afloppsledningar i anslutning till stadens ledningsnät. Sedan Stadsingenjören i
afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen, mot villkor att Lilja under första året icke utför någon
anläggning utan att först hafva inhämtat råd eller upplysning af Stadsingenjören eller, vid
förhinder af denne, af rörnätsförmannen, beslutade nämnden att bifalla ansökningen
tillsvidare med af Stadsingenjören föreslaget villkor.
§18.
Bifölls Stadsingenjörens begäran att få disponera 50 kronor för uträkning af 2:dra kvartalets
debiteringslängd m.m
§19.
Sedan Stadsingenjören med anledning af den stora omfattningen af innevarande års hamnoch gatuarbeten hemställt att få disponera 600 à 700 kronor för aflöning af en schaktmästare
under tiden 15 maj – 1 september, beslutade nämnden med bifall härtill att för ändamålet
anvisa högst 700 kronor.
§20.
Från J.A. Ruth i Bälinge inkommet anbud om uppodling af lott n:r 2 i Skatan och Viken
remitterades till Stadskamreraren för yttrande.
§21.
Till Stadsingenjören remitterades:
1:o) Stadskamrerarens skrifvelse ang. bortskaffande af å kvarteret Fisken befintligt
förrådshus;
2:o) Luleå ångsågs framställning rörande befrielse från erläggande af förhöjd arrendeafgift för
industrielt område i kvarteret Stören;
3:o) L.A. Holmqvists begäran att få köpa ett jordområde af stadens mark å Hertsön;
4:o) A.Högmans begäran att få köpa ett tomtområde å stadens mark å Hertsön;
5:o) Fastighetsbolaget Brage m.fl:s anbud om öfverlåtande på staden af vretan n:r 825;
6:o) Lovisa Bomans framställning om reparation af grunden till fastighet n:r 153 a.
7:o) A.B.Olander & Paulssons m.fl:s framställning om iordningsställande af vissa gatudelar.
§22.
Sedan vid inventering af brandkårens effekter anmärkning gjorts att en kåren tillhörig äldre
flagga, bokförd till 9 kronor, förkommit, beslutade nämnden dels att Brandchefen skulle
ersätta den bortkomna flaggan med 9 kronor dels att en ny lagenlig sådan skulle inköpas för
ett prtis af 33 kronor.
§23.
Sedan Stadsingenjören rapporterat att vattenledningsentrepenören A. Karlsson omkring den
20 sistlidne april i en källarlokal i fastighet n:r 3 Hönan insatt en tappkran utan att anmälan till
Stadsingenjören därom gjorts förrän den 5 dennes och först efter påstötning af
Stadsingenjören, beslutade nämnden att anmoda Karlsson att inkomma med skriftlig
förklaring inom åtta dagar från delfåendet.

Justeradt den 13/5 1914
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 6
amj 1914.
Närvarande: Ordf. Rektor G. Norrby, fröken Hildur Mörtzell, hr O.E. Wester samt
undertecknad sekreterare.
§1.
Nämnden beviljade avgång från skolan efter folkskolestadgan § 48 för gossarna Axel
Rutström, Karl Lundkvist och Emil Vidman, dock under förutsättning att de vid
hösttreminens början kunna visa intyg på att de erhållit arbete, samt mot villkor, att de under
nästkommande läsår bevistar ersättningsskolan.
§2.
Vik.folskolläraren Emil Holmström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden
tilldela honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§3.
E.o. folkskolärarinnan Signe Flodin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden
tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§4.
Vik.Folkskolläraren E.A.Brännström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt så
nämnden tilldela honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§5.
Folkskolläraren J.M.Hammarström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden
låta anteckna till protokollet, att han tjänstgjort som ord. lärare vid Luleå stads folkskolor
sedan den 1 jan 1903 och att han under denna sin tjänstgöring gjort sig förtjänst av följande
vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömlig;
Vandel
Hedrande.

§6.
Överläraren P.Edw.Lindmark, som sedan den 1 jan 1912 tjänstgjort som överlärare vid Luleå
Stads folkskolor och under denna tid undervista åtta veckorimmar i folkskolans högre
avdelning (femte och sjätte klasserna) hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt
undervisningsnämnden tilldela honom följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömlig;
Vandel
Hedrande.
Varjämte undervisningsnämnden bestyrkt, att hr Lindmark på berömligt sätt fullgjort samtliga
till överlärarebefattningen hörande åligganden, därigenom han tillvunnit sig
folkskolestyrelsens synnerliga förtroende.
Dag som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw. Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Stads barnavårdsnämnd den 9 maj 1914.
§1.
Sedan Luleå Stads fattigvårdsstyrelse vid sammanträde den 30 sistlidne april beslöt till
barnavårdsnämnden anmäla, att änkan Maria Johansson-Smålanders flickor Siri Elisabet, född
den 28 aug. 1910, är utsatt för uppenbar vanvård, beslöt barnavårdsnämnden låta skilja flickan
från hemmet för att utackordera henne i enskilt hem på landet, och erhöll överläraren i
uppdrag att bringa beslutet i verkställighet. Protokollet förklarades genast justerat.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 11 maj
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, Gärde,
Sander och Sandström.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 14 nästlidne februari.
§2.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver förmannen Gust. Andersson m.fl:s hos
Stadsfullmäktige gjorda framställning om fjorton dagars årlig ledighet med bibehållen
aflöning, beslutade drätselkammaren vid föredragning af ärendet att uppdraga till
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Elektricitetsverkets föreståndare att inom
innevarande månads utgång hvar för sig inkomma med dels utredning och ytrtande rörande
behofvet af personal i stadigvarande anställning, hvilka icke tillhöra af Stadsfullmäktige den 3
juni 1912 bestämda lönegrupper dels specifik uppgift å denna personal med angifvande af
fullständiga namn, anställningens art, längden af denna anställningstid i stadens tjänst,
aflöningsförmåner och öfriga uppgifter, som anses böra inverka på frågan, hvarvid särskildt
skall uppgifvas, om tjänstgöringen varit permanent under angifven anställningstid eller om

längre eller kortare afbrott ägt rum i densamma. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§3.
Stadsingenjören hade inkommit med yttrande öfver F.E. Pettersson i skrifvelse till
Stadsfullmäktige gjorda ansökan om erhållande af månadslön. Vid föredragning häraf
beslutade drätselkammaren att återremittera ärendet till Stadsingenjören för beaktande vid
afgifvande af i föregående paragraf af detta protokoll begärda utredning och yttrande.
§4.
Efter föredragning af en från stadskamreraren inkommen skrifvelse rörande af arbetaren F.J.
Palm begärdt permanent understöd beslutade drätselkammaren, att ärendet skulle förklaras
hviladne i afvaktan på uppgift, hvilken pension som komme af pensionstyrelsen tilldelas
Palm.
§5.
Föredrogs från föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman inkommen ansökan om
löneförhöjning. Sedan antecknats, att Bergman i samma angelägenhet vändt sig direkt till
Stadsfullmäktige, beslutade kammaren att lägga ansökningen utan vidare åtgärd till
handlingarne.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarne inkommet utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll af den
26 februari 1914, § 4, ang. tillsättande af en ny värderingskomité.
§7.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 26 mars 1914, § 15, att lokomotiveldaren A.A.
Ahlström utsetts till suppleant i drätselkammaren i kaptenen C. Skarstedts ställe; och
beslutade kammaren att han skulle tillhöra den tekniska nämnden.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
Alfr.Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
11 maj 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sundström, Danielsson och Edström.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 23 nästlidne april.
§2.
Barberaren Otto Barthels hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit få köpa eller hyra den
lavoaruppsats, som tillhört stadshusets raksalong. Vid föredragning af detta ärende beslutade
nämnden att uppdraga till stadskamreraren att fter samråd med stadsbyggmästaren försälja,
eventuelt uthyra lavoaruppsatsen.
§3.

Beslutade Ekonomonämnden, att högre hyra skulle begäras af fru M. Gråberg som
bokhandlaren J. Lannge för deras resp. lokaler i stadshuset; och uppdrogs till Stadskamreraren
att därom underhandla med hyresgästerna.
§4.
Sedan hyresgäster i s.k. Bodellska villan gjort framställning att få kvarbo i villan under
ytterligare ett år, beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att hos
hamndirektionen begära anstånd med bortflyttande af byggnaden samt bestämma hyra och
upprätta hyresaftal med eventuela hyresgäster på de villkor, som kunde befinnas nödvändiga.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
Alfr. Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 maj 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk, Nilsson och Aurén äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 14 april, 17 april och 2 maj.
§2.
Företogs till förnyad behandling följande bordlagda af särskilda komiterade aflämnade
”Förslag till instruktion för järnvägstrafiken å Luleå stads hamnspår…….”…….Bil.5/1914;
och beslutade Hamndirektionen att för sin del godkänna förslaget med följande ändringar,
nämligen:
att i § 1 ”föreståndaren för Luleå järnvägsstation” utbytes mot ”hamnspårskontoret;”
att i § 10, mom. 1 och 2, ” biträden och arbetare” utbytes mot ”underlydande.”
Hamndirektionens beslutade vidare att förslaget, sedan det underställts distriktsförvaltningens
vid Statens Järnvägar godkännande, skulle öfversändas till Stadsfullmäktige med anhållan att
Konungens Befallningshafvande fastställelse måtte utverkas å instruktionen.
Hamndirektionen beslutade till sist att uppdraga till Hamnmästaren att, sedan instruktionen
fastställts, låta trycka densamma i lämligt antal exemplar.
§3.
B.Ridderstråle hade i enlighet med erhållet uppdrag att granska komissionärfirman Larson &
Linds och konsul R. Asplunds debiteringar af hamnafgifter för varor samt hamnmästarens
böcker öfver redovisade hamnafgifter, afgifvit följande anmärkningsakter:
”Luleå Hamnkontor……..”………
Bil.6/1914
”Kommisionärfirman Larsson & Lind……..
Bil.7/1914
”Kommisionärfirman Larsson & Lind……..
Bil.8/1914
Med anledning häraf hade nu Hamnmästaren inkommit med följande yttrande i ärendet,
”Till Hamndirektionen i Luleå …………….
Bil.9/1914
Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att godkänna såväl af Hamnmästaren
vidtagna åtgärder om öfriga i yttrandet gjorda förslag.
§4.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärdt yttrande öfver Baltiska Trävaruaktiebolagets
framställning om restitution å hamnafgifter för bogserångaren Kalix för åren 1912 – 1913,
beslutade Hamndirektionen på tillstyrkan af Hamnmästaren att, enär företedd afskrift af

mätref bestyrker att ångaren under åren 1912 och 1913 mätt under 10 tons, bevilja restitution
för år 1912 med kr.22:39. Det skulle vidare antecknas att restitution för år 1913 beviljats vid
behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll behandladt ärende.
§5.
En skrifvelse från Hamnmästaren med hemställan om flyttning af den urinoar, som är
placerad å norra hamnplanen i Kyrkogatans förlängning, remitterades till Stadskamreraren att
undersöka genom hvilken myndighets försorg urinoaren i frågauppförts.
§6.
Hamnmästaren hade i följande skrifvelse hemställt att i för densamma upptagna firmor och
personer, måtte om så påfordras af Hamndirektionen, bevilja månadskredit å hamnafgifter för
varor under år 1914:
”Till Hamndirektionen i Luleå………..
Bil.10/1914
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen på förslag af herr Burman
att de i Hamnmästarens förteckning upptagna större affärsmännen skola betala sina
hamnafgifter hvar fjortonde dag eller oftare, om Hamnmästaren finner skäligt; samt att de
öfriga affärsmännen skola erlägga likvid månadsvis eller oftare, om Hamnmästaren finner
skäligt. Ett af herr Falk framställt förslag att kredit endast skulle beviljas mot deposition eller
annan säkerhet afslogs. Hamndirektionen beslutade vidare att räkningar å dylika hamnafgifter
skola utsändas pr post från hamnspårskontoret, å hvilka räkningar skall angifvas dels att
räkning skall betalas inom 8 dagar från räkningens datum, dels tiden för hamnspårkontorets
öppenhållande.
§7.
Från Kungl. Lotsstyrelsen hade inkommit följande resolution af den 28 april 1914 angående
ändring af fyrbelysningen inom Luleå hamnområde:
”Kungl. Lotstyrelsens resolution………”
Bil.11/1914
Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att utbyta yttre lysbojen å lat. 65 31’ 47’’
mot en agalysboj med fast sken; samt att uppdraga till hamnmästaren att hos Aktiebolaget
Gasaccumulator anskaffa en dylik boj.
§8.
Efter föredragning af en förnyad skrifvelse från Stockholm Rederiaktiebolag Svea med
begäran om rabatt å till hamnkontoret erlagda hamnavgifter för bolagets fartyg under 1913 års
seglation beslutade Hamndirektionen att lägga skrifvelsen till handlingarne sedan bolaget
underrättas om Hamndirektionens dden 10 februari 1914, § 13, i ärendet fattade beslut.
§9.
Till Hamnmästaren remitterades:
1:o) V. Jägers m.fl:s begäran om ändring af hamnspårstaxan;
2:o) Larson & Linds begäran om anordnande af s.k. paketskrubb i varuskjulet å hamnpiren;
3:o) Hj. Palmgrens anbud att till hamnen försälja en motor.
§10.
Beslutade Hamndirektionen lämna bifall till en af tullkammren gjord framställning om
inläggande af en korkmatta å golfvet i södra tullvaktsrummet.
§11.

Enär det framgått , att personalen å hamnspårskontoret är otillräcklig för att på ett för
trafikanterna tillfredsställande sätt ombesörja de löpande göromålen, hade Hamnmästaren i
skrifvelse hemställt att Hamndirektionen ville för seglationen anställa ett kvinnligt biträde,
fullt kunningt och raskt i räkning och bokföring med en aflöning af omkring 100 kronor i
månaden. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att omedelbart anställa
ett kvinnligt biträde med en aflöning af 100 kronor i månaden under innevarande års
seglation; och skulle anhållan hos Stadsfullmäktige göras om godkännande af den vidtagna
åtgärden. Hamndirektionen beslutade vidare att uppdraga till hamnmästaren att omedelbart
annonsera befattningen ledig. Protokollet förklarades, hvad detta ärende angår, genast
justeradt.
§12.
Beslutade Hamndirektionen att godkänna följande af Hamnmästaren gjorda förslag till
tjänstetecken för vissa af hamnens tjänstemän.
Hamnmästaren:
Kring armarne af rock eller kavaj tre guldränder, 15 m/m breda, samt ofvan dessa hamnens
emblem, ankare med ljusblå sköld och nycklar. Mössmärke, Luleå vapen inom lagerkrans.
Blanka knappar med ankare eller nycklar.
Hamnservisen:
Kring armarne af kavaj två guldränder, 15 m/m breda. Mössmärke, hamnens emblem inom
lagerkrans. Blanka knappar med ankare eller nycklar.
Hamnpolisen:
Samma uniformsbestämmelser som för stadens poliskår. Hamndirektionen beslutade vidare
att tillsyningsmannen vid hamnspårskontoret skulle bära tjänstetecken lika dem som bestämts
för hamnbetjänten; och skulle Hamnmästaren vid förekommande behof anskaffa nu bestämda
tjänstetecken på hamnens bekostnad.
§13.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne april.
§14.
Beslutade Hamndirektionen att inköpa en stämpel för undertecknande af skrifvelser m.m.
§15.
Föredrogs och aldes till handlingarne från L.Possehl & C:o inkomna turlistor.
§16.
Godkändes upprättadt kontrakt med drätselkammaren rörande förrådsplats vid södra hamnen.
§17.
I skrifvelse till Hamndirektionen hade herr Burman under framhållande af, att hamnen
disponerade och till vedupplag m.m uthyrde delar af området invid Pontuskajen, trots det att
området vore i stadens och icke i hamnens ägo, hemställt att direktionen ville ingå till
Stadsfullmäktige med begäran att få köpa den del af Pontuskajområdet, som är i stadens ägo
till det pris som Stadsfullmäktige ville bestämma. I samma skrifvelse hade herr Burman
vidare hemställt att Hamndirektionen ville uppdraga till Hamnmästaren dels att på hamnens
bekostnad verkställa utredning och låta upprätta fullständig karta öfver hamnens
strandlägenheter, kajområden m.m., dels att inkomma med förslag till inköp af därintill
gränsande mark, hvilken är behöflig för en fullständig reglering af dessa områden; och skulle i

förutnämnda utredning jämväl inbegripas de vattenområden i hamnen, som gränsa intill
Neder-Luleå sockens rå. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att
lämna bifall till den föreslagna utredningen; och skulle densamma skyndsammast möjligt
verkställas genom Hamnmästarens försorg på hamnens bekostnad.
§18.
Herr Burman hade i skrifvelse föreslagit dels att Hamndirektionen ville skyndsammast
vidtaga åtgärder för iordningställanden af uppfartsvägen till staden från färjstället, dels att
Hamndirektionen, efter att hos drätselkammaren hafva inhämtat kännedom om ifrågavarande
vägs anläggningskostnad, ingå till Stadsfullmäktige med begäran att få med hamnmedel gälda
denna kostnad. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att bifalla denna
framställning; och skulle Hamndirektionen förklara sig beredd att i händelse af bifall till
denna hemställan för framtiden underhålla ifrågavarande uppfartsväg.
§19.
Sedan Drätselkammaren i skrifvelse gjord förfrågan, om hinder mötte att meddela kammaren
anstånd med bortflytande af byggnaden å fastighet n:r 464 till den 1 november 1915,
beslutade Hamndirektionen att lämna bifall härtill, mot villkor att likviden för gruset
uppskjutes under ett år, så att en fjärdedel af likviden skall erläggas den 1 januari hvartdera af
åren 1915, 1916, 1917 och 1918 och skulle ett tillägg å blifvande kontrakt göras rörande
denna öfverenskommelse.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Stadsbyggmästarens yttrande öfver varuskjulen vid norra hamnen;
2:o) Inventeringsberättelse för år 1913.
§21.
Föredrogs upprättadt förslag till öfverenskommelse mellan Hamndirektionen och
Drätselkammaren angående grustag å fastighet n:r 474; och beslutade Hamndirektionen att
godkänna detsamma med den ändring i punkt d, att gruset skall vara borttaget senast den 1
april 1925.
Som ofvan
K.H.Santesson

Justeradt den 18/5 1914
Gustaf Burström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 13 maj
1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Nilsson och Ahlström.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 4 innevarande maj.
§2.

Stadsfullmäktige hade med anledning af ett af drätselkammaren till fullmäktige öfversänt af
Elektricitetsverkets föreståndare utarbetadt förslag till ny anordning af gatubelysningen i
staden, återremitterat detsamma till drätselkammaren med uppdrag för kammaren att
inkomma dels med fullståndigt förslag till omläggning af hela elektricitetsverket, eventuelt till
växelström och jämväl beträffande personalen, hvarvid drätselkammaren bemyndigades att
anlita expert för uppgörande af grunderna för omläggningen. Sedan Elektricitetsverkets
föreståndare inkommit med infordrat yttrande i saken, beslutade Nämnden vid föredragning af
ärendet att i enlighet med Stadsfullmäktiges bemyndigande expert skulle tillkallas för
uppgörande af grunderna till föreslagen omläggning af gatubelysning och elektricitetsverk.
Nämnden beslutade vidare, att ingenjörsfirman David Bergman & C:o skulle
tillsvidareskrifvas med förfrågan om firman kunde åtaga sig ifrågavarande uppdrag, hvarvid
äfven förfrågan skulle göras, om ett personligt sammanträffande kunde åvägabringas samt om
kostnadernas ungefärliga storlek. Protokollet förklarades, hvad detta ärende beträffar, genast
justeradt.
§3.
Elektricitetsverkets föreståndare hade i skrifvelse hos drätselkammaren, hemställt, att
kammaren ville utse en representant att deltaga i elektricitetsföreningens årsmöte i Stockholm
den 3 och 4 juni innevarande år, hvilken resa skulle kombineras med ett besök under fem
dagar å Baltiska Utställningen i Malmö, samt att ett resebidrag af 300 kronor måtte användas
för detta ändamål. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, som afsåg, att,
därest anslag beviljas, utse Elektricitetsverkets föreståndare ingenjören R. Bergman till
verkets representant, hemställa hos Stadsfullmäktige, att ett belopp af 300 kronor måtte af
elektricitetsverkets anslag för diverse utgifter ställas till drätselkammarens förfogande för att
användas som resebidrag till ingenjör Bergman mot villkor att han till drätselkammaren före
den 1 nästkommande september inkommer med redogörelse rörande de under resan vunna
erfarenheter, som komma staden till nytta.
§4.
Brandchefen U. Ullman hade med öfverlämnande af berättelse öfver svenska
Brandchefsföreningens årsmöte 1913, i hvilket han med resebidrag från staden deltagit
föregående år, i till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om ett resebidrag af 200 kronor
för bevistande af föreningens årsmöte i Malmö den 23 – 25 nästkommande juli. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
ansökningen, mot villkor att han till drätselkammaren senast den 1 nästkommande september
aflämnar en kortfattad redogörelse för vid mötet gjorda erfarenheter, hvarvid dock nämnden
ville göra det uttalandet, att nämnden ämnade för framtiden uppgöra en plan för tilldelande af
dylika resebidrag, så att de i rättvisaste mån tillfölle de stadens tjänstemän, som ansågs böra
erhålla dylika resebidrag, i tur och ordning och med någon tids mellanrum för hvar och en.

§5.
Elektricitetsverkets föreståndare hade infordrat anbud å leverans till verket af 500 st.
metalltrådslampor, hvarvid följande anbud inkommit:
Allm. Sv. Elektriska A,B., Osramlampor
á 1:28
Siemens – Schukert Wotanlampor
” 1:10
A.E.G. A.E.G. lampor
” 1:22
allt fritt Luleå.

På hemställan af Elektricitetsverkets föreståndare beslutade Nämnden, att från SiemensSchukert inköpa 500 st. Wotanlampor till erbjudet pris.
§6.
Beslutade nämnden att elektricitetsverket vid distribuering till stadens olika förvaltningar
skulle äga att t.v. pr. lampa debitera inköpspris med tillägg af 20 % å detta.
§7.
Sedan Folkskolestyrelsens skolbyggnadskomité anhållit om biträde af stadsingenjören för
undersökning af vattentillgången vid Karlsviks skola och för uppgörande af förslag till
fyllande af skolans behof af vatten, beslutade nämnden vid ärendets föredragning att lämna
bifall till framställningen.
§8.
Godkändes följande af Stadsingenjören uppgjorda förslag till öfverenskommelse mellan
Drätselkammaren och Hamndirektionen ang. grustag å fastighet n:r 474, med den ändring att
bestämmelsen, att gruset skall vara borttaget den 1 april 1920, skall ändras till den 1 april
1925.
”Förslag till öfverenskommelse -------------------------------------Bil.8/1914
§9.
Meddelade Stadskamreraren att Hamndirektionen på framställning af Ekonominämnden
medgifvit drätselkammaren, att byggnaderna å fastighet 474 skulle få kvarstå till den 1 nov.
1915, mot det att Hamndirektionen i anslutning härtill får framskjuta likviden ett år och
erlägga densamma med en fjärdedel den 1 januari hvardera af åren 1915, 1916, 1917 och
1918; och skulle i enlighet härmed denna öfvernskommelse som tillägg inflyta i kontraktet.
§10.
Till Stadsingenjören remitterades för utredning och yttrande
1:o) Joh. Lindbergs anhållan om tillstånd att indraga vatten medelst väggutkastare i fastighet
n:r 17 a.
2:o) Edv. Enboms m.fl. anhållan om bidrag till underhåll af s.k. Björsbyvägen.
§11.
Antog nämnden af J.Edv. Johansson underf hand afgifvet anbud att för 25 kr. arrendera
höslottern å området mellan begrafningsplatsen och kvarteret Renen för innevarande år.

Justeradt d. 29/5 1914
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 13 maj 1914.
Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren P. Sandström, O. Forssgren, Ullman, Wahlgren, Olsson,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§51.
Protokollet för den 28 april föredrogs och justerades.

§52.
Hos byggnadsnämnden hade lokföraren K. Eliasson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 5 i kvarteret
Eken. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande.
§53.
Hos byggnadsnämnden hade M.K.Sandström anhållit om tillstånd att få i enighet med
ingifven ritning tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 3 i kvarteret Pelikan. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen, enär afståndet mellan boningshuset och
östra blefve mindre än det i byggnadsordningen föreskrifna.
§54.
Uti ingifven skrifvelse hade löjtnanten C.J. Bergström såsom ombud för Christina Stålbergs
och Hanna Degermarks sterbhus på anförda skäl anhållit om anstånd till den 1 augusti 1915
med vissa af nämnden vid sammanträde den 10 juli 1913 föreskrifna målningsarbeten i
fastigheterna n:ris 5 i kvarteret Mesen och 141 a kvarteret Hermelin. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bevilja det äskade anståndet.
§55.
Hos byggandsnämnden hade slaktaren N.T. Pettersson anhållit att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta inreda korffabrik i uthuslängan å tomt n:r 2 i kvarteret Staren. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla anställningen, med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§56.
För yttrande hade till nämnden remitterats förste landtmätaren H.K.Brändströms besvär öfver
stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att till idrottföreningen Kamraterna i
och för anordnande af en idrottplan för en tid af 20 år upplåta kvarteret Loet jämte del af
Prästgatan. Vid föredragning af detta ärende åberopade herr Forsgren såsom sin mening
följande af honom skriftligen avfattade förslag till yttrande:” Den del af Prästgatan som ingår
i Stadsfullmäktige upplåtelse, användes icke för närvarande till gata och ovisst är om den
under närmaste 20 åren behöfver tagas i bruk för detta ändamål. Skulle så ändock blifva
händelsen, innebär mellertid den tillämnade upplåtelsen af gatumarken till idrottsplats intet
hinder för markens iordningställande till gata enär bland villkoren för upplåtelsen ingår bland
annat att den för gata afsedda marken får disponeras endast tillsvidare och tills staden af en
eller annan anledning bedrifver densamma. Beträffande kvarteret Loet är att märka att detta
enligt stadsplanen skall användas till salutorg eller för något annat ändamål förenligt med
begreppet öppen plats är icke bestämt i stadsplanen. Och då enligt byggandsnämndens
förmenande kvarterets upplåtelse till idrottsplats icke är stridande mot den i stadsplanen gifna
bestämmelsen att kvarteret får användas till öppen plats, synes stadsfullmäktige beslut ej
heller i denna del vila på olaglig grund.” Efter öfverläggning beslöt nämnden emellertid, enär
det öfverklagade beslutet enligt nämndens mening syntes stå i strid med gällande
författningar, att instämma i besvären.
Justeras:
Som ofvan
P.Sandström”
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hälsovårdsnämnden i Luleå den 15 maj 1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Randertz, Grafström, Rosengren och Hellstén.
§1.
Att under ordföranden och vice ordföranden bortavaro leda förhandlingarne vid nämndens
sammanträden utsågs t.f. stadsläkaren A. Randertz.
§2.
Protokollen för den 1 och 20 april föredrogs och justerades.
§3.
Föredrogs och godkändes följande räkn, nämligen
till K.Eriksson
å kr. 21:” B.A.Hellstén
” ” 15:- samt
” J.H.Tennman
” ” 255:§4.
Att under ordförandens och v.ordförandens, bortavaro utanordna räkningen utsågs rådman P.
Sandström.
§5.
Biföll nämnden en af biografägaren C.W. Andersson gjord ansökan att få inmontera två
vattenklossetter i fastigheten n:r 5 i kvarteret Tjädern med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§6.
Biföll nämnden en af apotekaren F. Grafström gjord ansökan att få inmontera två
vattenklossetter i fastigheten n:r 4 i kvarteret Göken med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§7.
Biföll nämnden en af slaktaren N.S Pettersson gjord ansökan att få inmontera två
vattenklossetter i slakteriet å tomt n:r 2 i kvarteret Staren med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§8.
Sedan numera nya möbler anskaffats till epidemisjuksköterskans rum, beslöt nämnden låta å
offentlig auktion försälja de gamla möblerna.
§9.
Tillsyningsmannens rapport för april föredrogs och lades till handlingarne.

§10.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå”
Vid inspektioen i Bergviken har iaktatgits att den s.k. ”Smålanders-kåken” är i ett nästan
fallfärdigt tillstånd. Den saknar fullständigt alla de betingelser som erfordras för att kunna
anses lämplig till menniskobostad. Vid senaste inspektionen saknades en fönsterruta, golfvet

var trasigt, dörrarna glesa och murarne syntes vara fallfärdiga som huset för öfrigt i sin helhet.
Uthusen luta så mycket att man utan synnerlig ansträngning bör kunna knuffa omkull det.
Som enkan Johansson-Smålander därstädes drifver en slags hotellrörelse och vid vissa
tillfällen haft ändå till 18 personer inneboende i stugan och då det lif som därstädes föds har
gjortd detta till en sannskyldig skräck för de närboende så anhålles att nämnden måtte
meddela förbud för egaren att uthyra eller hos sig inhyra några slags hyresgäster. Luleå den
14 maj 1914. Wilh.Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman.”
Efter föredragning häraf beslutade nämnden med stöd af 2 kap. § 13 i gällande
hälsovårdsstadga förbjuda fastighetens ägare, arbetaren Joh.Alf.Johansson vid vite af 100
kronor att efter delfåendet häraf uthyra huset eller där hysa inneboende intill dess anmärkta
felaktigheterna blifvit afhjälpta och åtgärden blifvit af nämnden godkänd. Tillika beslöts, att
rapporten skulle öfverlämnas till byggnadsnämnden för den åtgärd, som på densamme kunde
ankomma. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§11.
Från Hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion som af länsveterinären denna dag
förrättades inom firma I.E. Hälls bagerilokaler belägna inom maskinisten A.G. Johanssons
fastighet n:r 2 Kvarteret Lejonet, anmärktes. ”Att arbetslokalen behöfver uppmålas enär den
börjar blifva nedrökt och mörk” Luleå den 11 maj 1914. Wilh. Oscarsson.
Hälsovårdstillsyningsman.” Efter föredragning häraf beslutade nämnden förelägga
fastighetens ägare, maskinisten A.G. Johansson, att inom sex veckor efter delfåendet vid vite
af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna. Denna paragraf förklarades vara
genast justerad.
§12.
Från Hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydanden rapport: Vid inspektion af
löneärenden denna dag inom A. Anderssons bagerlokaleer, belägna i firman A .Backlunds
fastighet, anmärktes: ”Att väggarna voro i behof af uppmålning enär de å stora stycken voro
öfverdragna med svart mögel.” Luleå den 11 maj 1914 Wilh. Oscarsson.
Hälsovårdstillsyningsman.”Efter föredragning häraf beslutade nämnden förelägga fastighetens
ägare, fru A.Backlund, att inom sex veckor efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit
afhjälpa de anmärkta bristerna. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§13.
Från Hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport.
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå”
Vid inspektion som af länsveterinären denna dag förrättades inom C.G.Marklins bagerilokaler
belägna i hans fastighet n:r 254 kvarteret Aborren anmärktes:
”Att å torkrummeet förvarades brödet liggande på golfvet uppträdt på spett. Det ansågs, af
inspektionsförrättaren att det i stället skulle anordnas så att det kunde hängas.” Luleå den 12
maj 1914. Wilh. Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman. Efter föredragning häraf beslutade
nämnden förelägga fastighetens ägare, bagare E. Marklin, att inom sex veckor efter delfåendet
vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna. Denna paragraf förklarades
vara genast justerad.
§14.
Från Häslovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion som af länsveterinären denna dag
förrättades inom bagaren L. Baudins bagerlokaler belägna inom hans fastighet n:r 6 i kvarteret

Göken anmärktes: ”Att arbetslokalen var i stort behof af uppmålning enär väggarna å stora
stycken voro öfverdragna med svart mögel. Å det en tr. upp belägna torkrummet, till hvilket
entréen leder genom arbetarnes sofrum iakttaga stor oordning och snuskighet. Här funnes
liggande om havrtannat smutsiga kläder, bröd och smutsiga skodon.” Luleå den 11maj 1914.
Wilh. Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman. Efter föredragning häraf beslutade nämnden
ålägga fastighetens ägare Sven Sievertz att inom 6 veckor efter delfåendet vid vite af 25
kronor hafva låtit måla väggarna i bageriet. Vidare beslutade nämnden att genom utdrag af
detta protokoll förständiga innehafvare af ifrågavarande bageri, E.L. Baudin, att vid äfventyr
af aftal iakttaga större ordning och renlighet än hitills i det s.k. torkrummet. Denna paragraf
förklarades vara genast justerad.
§15.
Från Hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå.” Vid inspektion som af länsveterinären denna dag
färrättades inom Konditor J.E. Forslunds bagerilokal, belägen i fastigheten n:r 491 i kvarteret
Sparfven, anmärktes: ”Att bageriet var synnerligen nedrökt och mörkt samt sålunda i stort
behof af uppmålning. Enligt upplysning var det omkring 7 år sedan det senast målades.”
Luleå den 11 maj 1914. Wilh. Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman. Efter föredragning häraf
beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, fröken Beda Eriksson, att inom 6 veckor
efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna. Denna
paragraf förklarades vara genast justerad.
§16.
Från Hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion som af länsveterinären denna dag
förrättades inom bagerskan Alma Wikströms bagei anmärktes.”Att bagerilokalen var nedrökt
och i behof af uppmålning. Äfvenså var korkmattan i brödbutiken sliten och bör lagas” Luleå
den 11 maj 1914. Wilh.Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt
nämnden förelägga fastighetens ägare bagerskan Alma Wikström, att inom sex veckor efter
delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna. Denna paragraf
förklarades vara genast justerad.
§17.
Från B.M.Lundvall hade inkommit att han i fastigheten n:r 5 i kvarteret Björken öppnat
matvaru- och diversehandel. Med anledning häraf uppdrog nämnden åt länsveterinär
Rosengren och tillsyningsmannen att besiktiga lokalen i fråga.
§18.
En från K. Olsson inkommen skrifvelse angående förlängning af tiden för svinhållning inom
fastigheten n:r 4 i kvarteret Falken, föranledde icke till någon nämndens åtgärd, sedan
upplysts, att ifrågavarande svinhållning numera upphört.

§19.
Beslöt nämnden godkänna ett af särskildt utsedde komitterade upprättadt
”Förslag till instruktion för personalen vid epidemisjukhuset i Luleå.
Sköterskan åligger:
att hafva tillsyn öfver sjukhuset med allt hvad därtill hör smat uppehålla ordning och snygghet
därinom;

att omsorgsfullt och med saktmod vårda de sjuka samt ställa sig till efterrättelse de
bstämmelser angående behandlingen, som af läkaren gifvas;
att omhänderhafva det, å sjukhuset befintliga förråd af medikamenter, linne och
klädespersedlar samt af sjukhusets öfriga utrustning
att då det är behöfligt biträda vid patientens badning.
att tillse, att de sjuka dagligen tvätta, kamma och snygga sig, och i mån af behof vara dem
behjälplig
att tillse, att sängarna, så vidt möjligt är, på bestämd tid hvarje dag ombäddas, och att
sjukrummen ordentligt vädras och rengöres;
att tillse, det hvarje nyankommen patient erhålla rena och nydesinfekterade sängkläder;
att mottaga och förvara de sjukas kläder, sedan desinfektion verkställts;
att nattetid vaka hos de sjuka, om deras tillstånd gör det behöfligt;
att därest Hälsovårdsnämnden så bestämmer åtaga sig mathållningen mot en ersättning, som
genom öfverenskommelse emellan nämnden och sköterskan bestämmes;
att tillse matens ordentliga utdelande samt, i mån af behof, vara behjälplig vid minderårigas
matande;
att i den mån tiden medgifver, deltaga lagninga af sjukhusets persedlar,
att endast kortare tid och aldrig öfver ett par timmar i sänder, om ej läkaren därtill gifvit sitt
bifall lämna sjukhuset och, när så sker, alltid därom underrätta biträdet;
att biträda läkare vid de bakterologiska laborationerna, samt att i öfvrigt ställa sig till
efterrättelse de särskilda bestämmelser som af vederbörande föreskrifvas,
Sköterskans biträde åligger:
att i allt, ställa sig sköterskans föreskrifter till efterrättelse;
att ombesörja matlagning efter sköterskans anvisning;
att vara behjälplig vid matens utdelande och minderårigas matande;
att dagligen och en möjligt på bestämd tid ombestyra rummens eldning och städning samt
sängarnas ombäddning;
att biträda vid patientens badning;
att om så påfordras, biträda vid vakandet hos de sjuka;
att då det behöfvas och tiden det medgifver, ombesörja rummens skurning,
att i mån tiden medgifver, deltaga i lagning af inrättningens persedlar;
att , då icke genom sjukhusets starka beläggning hinder därför möter, dels själf tvätta och dels
deltaga i tvätt af sjukhusets kläder;
att i öfrigt ställa sig till efterrättelse de särskilda bestämmelser, som af vederbörande
föreskrifves.
Sjukhusdrängen åligger:
att ombesörja den yttre renhållningen inom sjukhusområdet samt hafva vård om parken.
att omhänderhafva och sorgfälligt vårda alla sjukhusets yttre inventarier samt för läkaren
anmäla å dem uppkomna bristfälligheten;
att hafva tillsyn öfver samtliga till sjukhuset hörande byggnader och för nämnden anmäla å
dem behöfliga reparationer;
att såga, hugga och till sjukhusets olika lokaler bära in ved och kol samt därifrån bortföra
tömma klossetterna;
att ombesörja budskickning för sjukhusets behof;
att biträda vid transport af sjuka till sjukhuset, och vid behof biträda vid deras intagande;
att sköta sjukhusets ångpanna och desinfektioninrättning samt noggrant utföra desinfektioner
såväl af sjukhusets egna persedlar som af andra persedlar, hvilka enligt läkarens föreskrift
skola därstädes desinfieras;
att emottaga dylika persedlar, samt efter desinfektionen öfverlämna dem till sköterskan för
förvaring;

att å desinfektionsafdelningen vidmakthålla noggrann ordning och snygghet;
att i öfrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som af hälsovårdsnämnnen och läkaren
lämnar samt visa sköterskan hörsamhet och lydnad.”
§20.
Beslöt nämnden, att epidemisjukskötersketjänsten skulle förklaras till ansökan ledig inom
trettio dagar från och med den 15 maj innevarande år och skulle kungörelse härom införas i
ortens tidningar samt i Svensk sjukskötersketidning.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
Alfred Randertz”
J.O.Dahl
”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 15 maj 1914.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr G.Åström, V. Oscarsson, O.E Wester, fröknarna Hildur
Mörtzell och Märta Bucht, hr G.Landström samt undert.sekr.

§1.
Folkskolelärainnan Signe Flodins anhållan om tjänstgöringsbetyg överlämnades till
undervisningsnämnden.
§2.
På förslag av ekonominämnden antogs till entreprenör för de av stadsfullmäktige beslutade
snickeriarbetena i östra skolhuset snickaren V.S Larsson för en anbudssumma av 1583:- kr
och i västra skolhuset snickaren J. Johansson för en summa av 1000:- kr samt för
målningsarbeten i östra skolhuset målarmästaren J.A. Nilsson för en anbudssumma av 1508:kr. Styrelsens beslut angående den i det sistnämnda anbudet angående målningen av sex
svarta tavlor skulle dock behandlas endast som preliminärt, och fick ekonominämnden i
uppdrag att i samråd med stadsbyggmästaren och överläraren antingen antaga anbudet sådant
det förelåg eller avstå, efter det nämnden bestämt sig för annan typ av tavlor,
överenskommelsen med målare om priset för deras anbringande i väggarna.
§3.
Ordföranden erhöll i uppdrag att underteckna kontrakt med entreprenörerna.
§4.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att låta tjära taket och utföra en del smärre
reparationsarbeten i Notvikens skolhus.

§5.
Ekonominämnden anmälde, att den fått pris av 85:- kr.inköpt den s.k. musikvillan i Notviken
att användas till vedbod för Notvikens skolor.
§6.
Till protokollet skulle antecknas, att köpekontraktet rörande köpet av förrådsförvaltarbostaden
i Notviken å folkskolestyrelsens vägnar undertecknadt av ordf. och sekreteraren. En avskrift
av kontraktet skulle förvaras bland skolstyrelsens handlingar.

§7.
Folkskolestyrelsen beslöt låta inköpa 15 st.skolbänkar, 2 katederplattformar med bord, 2
kartställ, ½ dussin stolar, 1 orgel samt nödiga möbler, för skolbruk, allt till Karlsviks skola.
§8.
Styrelsen beslöt låta inköpa inventarier (utom möbler) för skolköket i Karlsvik för ett belopp
utav 1000.:- kr.
§9.
Styrelsen beslöt låta inköpa 9 ribbstolar erforderliga bommar samt 2 lodlinor för Mjölkuddens
folkskola.
§10.
Ett kartställ för Mjölkuddens skola skulle inköpas.
§11.
Väckt förslag om inramning av den del tavlor bordlades till nästa sammanträde.
§12.
Frågan om inköp av ett hurtsskåp från Riksbanken uppsköts till nästa sammanträde, men ville
styrelsen hos Riksbanken diskret anhålla, att den senare måtte beredas tillfälle avsluta köp, om
detta skulle bli styrelsens beslut.
§13.
På överslag av överläraren beslöt styrelsen att avgångsexamina skulle hållas onsdagen den 27
maj kl. 11 - 1 samt årsexamina i Karlsvik kl. 11 - 12 i Notviken kl. 1 - 2 och Mjölkudden kl. 4
- 6 fredagen den 29 maj kl. 11 - 12 Småskolorna i Karlsvik, Mjölkudden och den g.Södra
börja sin examen en halvtimme senare än folkskolorna. Gemensam avslutning hålles i kyrkan
lördagen den 30 maj kl. 1 e.m.
§14.
På grund av framställning från hrr A.Fransén och M. Hammarström beslöt folkskolestyrelsen,
att en lektionstimma skulle under denna termin få användas för gemensam sångövning.
Samtidigt beslöt styrelsen bestämma att varje termin tre lektionstimmar skulle få användas för
gemensamma sångövningar.
§15.
Styrelsen beslöt låta inköpa en flagga med lina för Notvikens skola.
§16.
Folkskolestyrelsen beslöt göra hemställan hos domprosten, att domkyrkan måtte få användas
vid skolavslutningen.

§17.
Byggnadsnämnden hade genom protokollsutdrag givit folkskolestyrelsen föreläggande att vid
vite av 25 kr. före aug 1914 låta måla staketet omkring skolgården vid Västra folkskolan.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag låta verkställa detta arbete.

§18.
Ett protokollsutdrag från ”1913 års skolbyggnadskommitté” med anmälan att kommittén
beslutat låta bygga en extra brädbeklädnad på väggarna mellan skolsalarna i Karlsviks nya
skolhus lades till handlingarna.
§19.
Ett Kungligt brev med förmälan att folkskollärarinnan Hildur Jakobsson erhållit ett
resestipendium å 250:- kr. lades till handlingarne.
§20.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma styrkt styrelsens beslut den 17 april låtit
inköpa undervisningsmaterial för ungefär ¾ av det disponibla anslaget.
§21.
Folkskolestyrelsen beslöt, att under nästkommande läsår såväl Holmqvists skrivkurs som
skrivkursen Sverige skulle få användas vid välskrivningsundervisningen.
§22.
Folkskolläraren O.Bohlin erhöll tjänstledighet för enskilda angelägenheters vårdande fr.om.
den 24 maj till terminens slut. Överläraren fick i uppdrag att ordna med undervisningen under
tiden.
§23.
Småskollärarinnan Nanna Höglander hade med stöd av läkarebetyg begärt tjänstledighet
under en månad från och med 30 april. Folkskolestyrelsen beviljade denna anhållan och
förordnade fru Ester Åhrström till vikarie.
§24.
Biblioteksnämndens förslag till inköp av böcker godkändes.
§25.
Till inventeringsmän för biblioteket valdes hrr A. Gullberg och O.E.Wester.
§26.
Timantalet för undervisningen i ersättningsskolan bestämdes till 150.
§27.
Styrelsen beslöt av postmästaren A.Carpelin inköpa en jordglob för ett pris av 145 kr.

§28.
Folkskolläraren A.Rydoff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen
tilldela honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
leda ungdomens uppfostran
Nit

Berömlig;
Berömligt;

Vandel

Hedrande

§29.
Fröken Hildur Mörtzell och herr W.Oscarsson erhöll i uppdrag att justera protokollet.
Dag som ofvan
Alfr. Gullberg
Justerat:
Hildur Mörtzell
Wilh. Oscarsson”
/P.Edw.Lindmark

“Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
15 maj 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Nilsson och Bucht.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 11 innevarande maj.
§2.
Anmälde Stadskamreraren att han efter samråd med Stadsbyggmästaren försålt raksalongens
lavoar till O.Barthel till ett pris av 100 kronor pr kontant.
§3.
Anmälde Stadskamreraren att Hamndirektionen på af honom enligt uppdrag gjord
framställning lämnat drätselkammaren anstånd med bortflyttande af byggnaderna å fastighet
n:r 474 till den 1 november 1915 samt att hyresgästerna i bottenvåningen förklarad sig villiga
kvarbo under nästkommande hyresår mot samma hyra som hittills. Efter anteckning häraf
beslutade nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att söka uthyra lägenheten i den öfre
våningen, eventuelt efter reparation af där befintliga bristfälliga kakelugnar.
§4.
Sedan Stadskassören J.O. Dahl med bifogande af läkarebetyg erhållit om tjänstledighet för
hälsans vårdande under tiden 18 – 22 innevarande maj, beslutade Ekonominämnden att
bevilja den sökta tjänstledigheten samt att förordna stadsbokhållaren A. Glaas att under
sålunda beviljade tjänstledigheten uppehålla stadskassörbefattningen. Protokollet förklarades i
denna del genast justeradt.
§5.
Stadens revisorer hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att genom kammarens försorg
för granskning utfå
1:o) Samtliga balanserade restlängder;
2:o) Stadsfogden kassabok och levereringsliggare;
3:o) Exekutionsbetjänsternas kassa- och redovisningsböcker. Sedan drätselkammaren i
skrifvelse till Stadsfogden anhållit att utfå ifrågavarande af revisorerna begärda handlingar,
har Stadsfogden till kammarens förfogande ställt dels ofvannämnda balanserade restlängder
med undantag af 1897 och 1900 års längder dels en levereringsliggare för tiden f.o.m. den 31
maj 1910 hvaremot öfriga begärda handlingar icke erhållits. Efter anteckning häraf beslutade
Ekonominämnden att hos Magistraten göra anhållan att samtliga af revisorerna begärda

böcker omedelbart måtte ställas till drätselkammarens förfogande för att tillhandahållas
stadens revisorer. Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt.
§6.
Anmälde Stadskamreraren att debiteringslängden för 1:sta terminens belysningsafgifter,
omfattande tiden 1 januari – 15 mars icke efterlämnats af elektricitetsverket. Vid föredragning
häraf beslutade nämnden förelägga elektricitetsverkets föreståndare att senast den 1 juni hafva
aflämnat debiterinsglängden; och skulle föreståndaren jämväl anmodas att inkomma med
förslag till sådana åtgärder, att ett dylikt fördröjande af debiteringslängdens aflämnande kunde
förhindras. Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadskamreraren att försälja det kasserade
vägguret i polisstationen.
Som ofvan
Justeras med ändring i §4
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 maj 1914.
Närvarande: ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, M.Lindström, W.Oscarsson, fröken Hildur
Mörtzell, hr G.Landström samt underteckn. sekr.
§1.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag låta inrama 4 av 6 tavlor, dock först efter infordrande av
anbud, varvid hänsyn skulle tagas även till likartat arbete i framtiden.

Folkskolestyrelsen avslog
folkskoleexpeditionen.

§2.
framställningen om

inköp

av

ett

hurtsskåp

för

§3.
Från ”1913 års skolhusbyggnadskommitté” hade inkommit i tvenne skrifvelser med anhållan,
att styrelsen ville hos stadsfullmäktige göra framställning dels om ett anslag å 2500:- kr till
vatten- och avlopplednignar i Karlsviks skolhus, dels ett anslag å 4000:- kr för installation av
elektrisk belysning i samma hus. Sedan kommitténs ordförande inför styrelsen omnämnt, att
kostnaden för vatten- och avloppsledningar enligt inlämnat anbud komma att belöpa sig till
2100:- kr, och att kommittén approximativt beräknat kostnaden för brunn till 400:- kr, samt att
orsaken till att högspänningsledningen för elektriska belysningen utbytts mot kabel var den,
att kommittén hade sig bestämt, att inom kort tid, högspänningslinje på så lång sträcka vore
att vänta, beslöt styrelsen bifalla kommitténs framställning. Då det av stadsfullmäktige
beviljade anslaget till själva skolhusbyggnaden på grund av ändrad anordning av biblioteksoch läsrummen, förstärkning av väggarna mellan lärosalarna och andra omständigheter med
säkerhet komme att visa sig otillräckligt, beslöt styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa, att
ett anslag av intill 3000:- måtte ställas till kommitténs förfogande för slutförande av
skolhusbyggnaden. Folkskolestyrelsen beslöt således hos stadsfullmäktige göra framställning
om att anslag av intill 9500:- kr få utförande av ovan nämnda arbeten vid skolhusbyggnaden i
Karlsvik.
§4.

Ett protokollutdrag från stadsfullmäktige med förmälan, att stadsfullmäktige godkänt
folkskolestyrelsens åtgärd att för ett pris av 2025.- kr. inköpa förrådsförvaltningsbostaden i
Notviken, lade till handlingarne.
§5.
En framställning från lärare och lärarinnor vid folkskolan om införande av Grönebergs
lärobok i historia blev av styrelsen avslagen.
§6.
Styrelsen beslöt låta undersöka arsenikhalten i den gamla oljefärgen i de salar, som skola
användas under sommaren.
§7.
Fröken Hildur Mörtzell och hr M.Lindqvist fingo i uppdrag att justera dagens protokoll.
Dag som ofvan
Justerat:
Hildur Mörtzell”

Alfr..Gullberg/P.Edw.Lindmark

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 maj 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder Falk, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 12 innevarande maj månad.
§2.
Sedan Hmanmästaren till hamndirektionen öfverlämnat 15 st. inom ansökningstidens utgång
inkomna ansökningar till ledigförklarade befattningen som kontorsbiträde å
hamnspårskontoret, beslutade Hamndirektionen först att på förslag till befattningens
erhållande uppföra.
1.Amy Nygren, Luleå
2.Elsa Elwing, Säfvast
3.Svea Öster, Piteå
Vid härefter företaget val beslutade Hamndirektionen att som kontorsbiträde antaga fröken
Amy Nygren tills vidare på försök; och förklarades protokollet i denna del genast justeradt.
§3.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att afskeda den vid
hamnspårskontoret antagna springgossen; om sådan vidare behöfdes å något af kontoren
skulle Hamnmästaren sedan erfarenhet vunnits inkomma med förslag i saken.

§4.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§5.
Sedan Johansson & Nordin erbjudit sig leverera prima plank af friskt timmer 3’x 9’ till ett pris
af 65 öre pr lm. beslutade Hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att af firman

uppköpa behöflig plank 3’ x 9’ till 65 öre pr lm. och öfriga dimensioner till pris i proportion
härtill.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarne från L. Possehl & C:o inkomna s.k. turlistor.

Justeradt den 9/6 1914
Gustaf Burström ”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 maj 1914.
Närvarande Herrar ordförande och vice Ordföranden, samt Herrar Flemström, Thurfjell,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. Andersson, Sölvén och
Gillqvist samt Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg,
Wallin, G. Andersson, fröken Svensson, Herrar Sandberg, Hage och Widlund. Av dessa hade
herrar Andersson, Hage och Widlund ej med kallelse anträffats, herr Westerberg var
frånvarande utan anmält förfall och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista
sammanträdet. Därjämte övervar herr t.f. Borgmästaren P. Sandström sammaträdet.

§1.
Utsagos herrar Nilsson och Sölvén att jämte herr Ordföranden tisdagen den 2 instundande juni
e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
över Stadsfullmäktiges sammanträde den 30 sistlidne april förda protokoll.
§3.
Arbetaren F.J. Palm, som den 15 april 1913 under makadamslagning för stadens räkning
skadat sitt högra öga, hade med företeende av läkarebetyg, utvisande att synskärpan icke torde
komma att förbättras, hos Drätselkammmaren anhållit om understöd av en krona pr dag,
räknat från och med den 15 november 1913, så länge han är oförmögen till arbete. Under
erinran att Stadsfullmäktige genom beslut den 11 september och 16 oktober förlidet år beviljat
Palm ett understöd av en krona om dagen under tiden 15 april – 14 november 1913, hade
Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att en understöd av en krona pr dag måtte
ytterligare få utbetalas till Palm under 6 månaders tid från och med den 15 november 1913.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bevilja det av Drätselkammaren föreslagna understöd att utgå av
olycksfallsförsäkringsfonden.
§4.
Uti angivet yttrande över tvänne särskilda av E.M. Wikström och Nils Anders Eriksson hos
stadsfullmäktige gjorda ansökningar om tillstånd att få å vretan n:o 451 av Luleå stads
donationsjord uppföra var sitt boningshus enligt bifogade planritningar och tomtkarta hade
Drätselkammaren under hänvisning till byggnadsordningen för Luleå stad, 2 kap. § 7,
förklarat sig icke kunna, då ansökningarne uppenbart icke avsågo byggnader i förening med

jordbruk utan endast uppförande av bostadshus, under sådana förhållanden tillstyrka bifall till
desamma, så länge den över detta område tillämpade planen, vilken Byggnadsnämnden fått i
uppdrag att utarbeta, icke är färdig och fastställd. Vid detta ärendes behandling beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla ansökningarne. I samband
härmed beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att då flera ansökningar
av liknande slag, dels redan äro till Stadsfullmäktige ingivna, dels inom närmaste tiden torde
inkomma, anmoda Byggnadsnämnden att så skyndsamt som möjligt fullgöra det Nämnden
meddelade uppdrag att uppgöra förslag till indelning till tomter av området närmast söder om
Notverkstaden m.m.
§5.
Sedan framställning från vederbörande hos Drätselkammaren gjorts om beredande av lokal
för ett lotskontor, hade stadsbyggmästaren enligt uppdrag uppgjort ritning och kostnadsförslag
till inredning av ett sådant kontor om 2 rum i västra delen av saluhallen. Drätselkammaren
hade därefter hos Stadsfullmäktige hemställt, att därest förmånligt bindande avtal på längre tid
kunde träffas rörande uthyrning av lokalen, ett anslag av 1,700 kronor måtte anvisas för
anordnande i saluhallen av ett lotskontor enligt den av stadsbyggmästaren uppgjorda
ritningen. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta
Drätselkammarens förslag samt bestämde, att erforderliga medel skulle anskaffas genom
uttaxering.
§6.
Sedan Magistraten till Konungens Befallningshavande för fastställelse överlämnat av
Stadsfullmäktige antaget förslag till brandordning för Luleå stad, hade Konungens
Befallningshavande, med förmälan, att det område utanför stadsplanen, benämndt Bergviken,
å vilket brandordningen jämväl vore ansedd att gälla, icke vore till sina gränser fullt bestämt,
genom Magistraten lämnat Stadsfullmäktige tillfälle att bestämma områdets gränser, vilken
lämpligen borde utmärkas å karta. Med anledning härav beslöto Stadsfullmäktige på förslag
av Beredningsnämnden att remittera ärendet till Drätselkammaren för uppgörande av förslag
till gränser för Bergviksområdet.
§7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat av Fastighetsbolaget Lejonet härstädes
gjort hembud till staden att inlösa diverse bolaget tillhöriga tomter och tomtdelar i kvarteren
Bocken, Oxen, Rönnen och Poppeln. Sedan Fastighetsbolaget vid förd underhandling erbjudit
sig att till staden försälja tomterna n:ris 1, 2, 3 och 5 i kvarteret Rönnen till ett pris av tillhopa
1,600 kronor, hade Drätselkammaren beslutit att dels med hänsyn till det låga priset, dels med
anledning därav, att tomterna i fråga möjligen kunde bliva för staden erforderliga för
utvidgning av epidemisjukhuset eller annat kommunalt ändamål, samt staden genom förvärv
av desamma skulle bliva ägare till hela kvarteret Rönnen, hos Stadsfullmäktige hemställa, att
tomterna n:ris 1, 2, 3 och 5 i nämnda kvarter måtte av staden inköpas till förutnämnda pris
1,600 kronor. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillingen
skulle utgå ur fastighetsfonden.
§8.
Sedan underhandlingar under senaste tiden förts mellan Drätselkammaren och
Fastighetsaktiebolaget Lejonet rörande inköp av en del obebyggda tomter i kvarteret Oxen i
avsikt att söka såsom allmän park bevara denna del av den s.k. Boulognerskogen, hade
Drätselkammaren, då priset för inköp av de för ändamålet erforderliga tomterna synts för
högt, i stället tänkt sig en sådan förändring i stadsplanen, att ett förvärv av dessa tomter

möjliggöres genom ett ägoutbyte med bolaget. För detta ägoutbytes genomförande erfordras
nämligen en ändring av stadsplanen i så måtto, att det till park nu avsedda, i stadens ägo
befintliga kvarteret Hjorten uppdelas till tomter och att det tomtområde i kvarteret Oxen, som
skulle av staden förvärvas, ändras till parkkvarter. Drätselkammmaren har vidare ansett, att i
samband med denna stadsplaneändring en allmän omändring av stadsplanen för den s.k. nya
stadsdelen väster om järnvägen borde äga rum, varvid här liksom på Östermalm ett .sk. öppet
byggnadssätt borde vinna tillämpning. Sedan stadsingenjören i anslutning härtill inkommit
med ett skisserat förslag till sådan ändring av stadsplanen, åtföljt av särskild tablå över
lämpligt ägoutbyte mellan staden och bolaget, hade bolaget därefter på begäran inlämnat
följande anbud:
”Undertecknadt bolag erbjuder sig härmed att till Luleå stad avstå våra delar av tomterna n:ris
11, 12 och 16 samt tomterna N:ris 13, 14, 15, 17, 18, 19 och 20 i kvarteret Oxen samt den del
av tomten n:o 21, som faller väster om västra gränslinien för gamla tomt n:o 5 i samma
kvarter, på följande villkor:
Luleå stad avstår till oss:
1:o) del av Malmgatan till 6 meters bredd framför tomt n:o 5 i kv.Oxen;
2:o) del av Malmgatan till 6 meters bredd framför tomt n:o 3 i kv. Bocken;
3:o) del av Hermelinsgatan till 6 meters bredd framför tomterna n:ris 1 och 2 i kv.Hästen;
4:o) tomterna n:ris 1 och 2 i kv.Hästen;
5:o) tomterna n:ris 1,2 och 3 i kv. Hjorten, sådant detta finnes inritat i ett av stadsingenjören
den 27 april 1914 upprättat förslag till ändring av stadsplanen, varjämte
6:o) staden förbinder sig att utan kostnad för bolaget uppföra stödmur mot Kungsgatan utefter
tomteran n:r 1,2 och 3 i kv.Hjorten;
7:o) att så fort stadsplaneändringen blivit fastställd, utföra östra sidan av Kungsgatan från
Lulsundsgatan till landsvägen;
8:o) att kontant vid uppgörelsen till bolaget erlägga en mellanavgift av kr. 2,014:55
Luleå den 14 maj 1914
För Fastighetsaktiebolaget Lejonet: Hugo Flodmark”
Vid slutlig behandling av detta ärende hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige
ville dels lämna Byggnadsnämnden i uppdrag att i huvudsaklig överensstämmelse med av
stadsingenjören uppgjord skiss låta utarbeta förslag till ny stadsplan för den s.k. stadsdelen
väster om järnvägen i förening med byggnadsbestämmelser, avseende s.k öppet byggnadssätt;
dels ock bemyndiga Drätselkammaren att uppgöra preliminärt avtal med
fastighetsaktiebolaget Lejonet rörande utbyte av mark på av bolaget erbjudna villkor. Vid
detta ärendes föredragning biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden vad
Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att därest ägoutbyte kommer till stånd,
erforderliga medel skulle utgå ur fastighetsfonden.
§9.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande översänt en från Luleå Fabriks- och
Hantverksförening ingiven framställning om beviljande av ett anslag av 400 kronor att ställas
till föreningens förfogande för beredande av tillfälle för Luleå stads hantverksidkare att
besöka och bedriva studier vid Baltiska utställningen i Malmö. Sedan av ansökningen
inhämtats, att föreningen för detta ändamål av sina egna tillgångar anslagit 200 kronor, hade
Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att Fullmäktige ville bevilja föreningen ett
anslag, motsvarande det belopp som föreningen själv tillskjutit eller 200 kronor, till
ifrågavarande ändamål, mot villkor att föreningen sedermera lämnar en kortfattad redogörelse
för anslagets användning. Drätselkammaren hade vidare föreslagit, att då anslaget icke begärts
i så god tid, att utgiften kunnat beräknas i innevarande års stat, medlen måtte tagas av de i
staten under rubrik 35 för diverse sociala, ändamål avsatta brännvinsmedlen. På

Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren i detta
ärende föreslagit. Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 7, vilka senare
afgåvos för bifall till Fabriks- och Hantverksförening framställning oförändrad.
§10.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan för
elementarläroverket för flickor fröken Anna Svensson ingiven skrivelse med anhållan att
hennes kontrakt med Luleå stad rörande läroverkshuset m.m, vilket kontrakt upphör att gälla
den 1 nästkommande juli, måtte få förnyas, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige
tillstyrkt att kontraktet måtte förnyas att gälla ytterligare fem år från och med den 1
nästkommande juli. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta
Drätselkammarens förslag.
§11.
Sedan maskinarbetaren J.A. Öqvist med företeende av Kungl. Kammarrättens utslag den 1
december 1913 hos Drätselkammaren anhållit om restitution av till Luleå stad erlagda
utskylder för år 1920 hade Drätselkammmaren översänt framställningen till Stadsfullmäktige
med hemställan att då någon utsikt att genom besvär vinna ändring i utslaget icke syntes
föreligga fullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren att till Öqvist återbetala de av honom
för år 1910 erlagda kommunalutskylder eller Kr. 30:95. På Beredningsnämndens hemställan
biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§12.
Uti angivet yttrande över en av arbetaren Johan Bodin hos Stadsfullmäktige gjord ansökan om
befrielse från erläggande av honom på förda utskylder till staden för år 1913 hade
Drätselkammaren, som tagit del av det utav Stadsfullmäktige till kammaren översända, av
Länstyrelsen den 11 mars 1914 givna utslag rörande beviljande av liknande ansökningar,
förklarat sig icke kunna tillstyrka bifall till ansökningen i den form, vari den nu föreligger.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att
återremittera detsamma till Drätselkammaren för infordrande av stadsfogdens yttrande.
§13.
Genom Magistraten hade för yttrandes avgivande till Stadsfullmäktige överlämnats en av
sällskapet W 6 i Luleå hos Konungens Befallningshavande gjord ansökan om tillstånd att
under ett års tid från och med den 1 instundande november få uti den av sällskapet förhyrda
fastigheten n:o 8 i kvarteret Gamen härstädes idka sådan utskänkning av spritdrycker, som
omförmäles i 16 § mom. 1 av Kungl. Förodrningen den 9 juni 1905 angående försäljning av
brännvin. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämndens förslag, att avstyrka
framställningen.
§14.
Konungens Befallningshavande hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
över en från Kungl. Lotsstyrelsen inkommen skrivelse med begäran om vidtagande av
åtgärder för upplåtande, på grund av Konungens Befallningshavandes utslag den 18 mars
1822, av en tomt i Luleå stad åt lotsverket. På Beredningsnämndens hemställan, beslöto
Stadsfullmäktige att i ärendet avgiva följande yttrande: ”Det är visserligen sant, att
Konungens Befallningshavande genom ovan åberopade utslag den 18 mars 1822 ålagt Luleå
stad med stöd av föreskriften i § 41 av Kungl. Förordningen den 20 juni 1820 att på något
ställa åt sjösidan, som för lotsningen kan anses bekvämligt, emot tomtören upplåta” så stor
plats, som till nybyggnad av en stuva och nödiga uthus” för tvenne lotsar är tillräckligt. Men

då Lotsverket aldrig under 92 års tid gjort anspråk på att få dessa tomter till sig upplåtna,
måste detta föreläggande för länge sedan vara förfallet, i synenrhet som den till stöd för detta
föreläggande åberopade lagbestämmelsen numera är upphävd och nu gällande lagstiftning
icke känenr någon skyldighet för städerna att tillhandahålla Lotsverket några tomtområden för
det ena eller andra ändamålet. Luleå stad bestrider alltså den ifrågasatta skyldigheten att åt
Lotsverket upplåta någon tomtplats”
§15.
Elektricitetsverkets föreståndare hade hos Drätselkammaren hemställt, att kammaren ville
utse en representant att deltaga i elektricitetsverksföreninegns årsmöte i Stockholm den 3 och
4 juni detta år, vilken resa skulle kombineras med ett besök under fem dagar å Baltiska
utställningen i Malmö, smat att ett resebidrag av 300 kronor måtte anvisas för detta ändamål.
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammmaren, som avsåg, att därest anslag
beviljades, utse elektricitetsverkets föreståndare ingenjör R. Bergman till verkets representant,
hemställt, att ett anslag av 300 kronor måtte av elektricitetsverkets anslag för diverse utgifter
ställas till kammarens förfogande för att användas som resebidrag till ingenjör Bergman mot
villkor, att han till kammaren före den 1 nästkommande september inkomme med redogörelse
rörande de under resan vunna erfarenheter, som kunde komma staden till nytta. Vid ärendets
behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja
ingenjör Bergman ett resebidrag av 150 kronor för bevistande av elektricitetsföreningens
årsmöte, att utgå av tillgänglige medel. Detta beslut fattades efter votering med 12 röster mot
10, vilka senare avgåvos för ett av herr Sölvén väckt förslag om beviljande åt ingenjör
Bergman av ett resebidrag å 100 kronor.
§16.
Brandchefen U. Ullman hade med överlämnande av berättelse över Svenska
Brandchefsföreningens årsmöte 1913, i vilket han med resebidrag från staden deltagit, uti en
till Stadsfullm’äktige ställd skrivelse anhållit om ett resebidrag av 200 kronor för bevistande
av föreningens årsmöte i Malmö den 23 – 25 nästkommande juli. Drätselkamamren hade hos
Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att han till Drätselkammaren
senast 1 nästkommande september avlämnar en kortfattad redogörelse för vid mötet gjorda
erfarenheter. I sammanhang härmed hade kammaren förklarat, att kammaren ämnade för
framtiden uppgöra en plan för tilldelande av dylika resebidrag, så attd e i rättvisaste mån till
folie de stadens tjänstmän, som ansågos böra erhålla dylika resebidrag, i tur och ordning och
med någon tids mellanrum för var och en. Vid behandling av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att, då brandchefen under de två
senaste åren erhållit liknande resebidrag, avslå förevarande ansökning.
§17.
Sedan snickaren B.A. Hellsten och bankvaktmästaren C. Lindgren hos Konungens
Befallningshavande anfört besvär över Stadsfullmäktiges de 30 sisitlidne april fattade beslut
att tilldela barnmorskan Amanda Johansson en gratifikation av 300 kronor, hade
Stadsfullmäktiges yttrande infordrats över besvären. Med anledning härav beslöto
Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar på hemställan av beredningsnämnden förklara
sig sakna anledning att i ärendet vidare yttra sig.
§18.
Enär det visat sig att personalen å hamnspårskontoret är otillräcklig för att på ett för
trafikanterna tillfredställande sätt ombesörja de löpande göromålen, hade Hamndirektioen vid
sammanträde den 12 dennes beslutit att omedelbart anställa ett kvinnligt biträde med en

aflöning av 100 kronor i månaden under innevarande års seglation; och hade
Hamndirektionen anhållit om Stadsfullmäktiges godkännande av den sålunda vidtagna
åtgärden. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige denna
Hamndirektionens anhållan.
§19.
Uti hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Thurfjell hemställt, att enär
Hamndirektionen icke ställt sig till efterrättelse Stadsfullmäktiges den 17 maj 1900 och den
20 april 1911 fatttade beslut att under sön- och helgdagar vid färd å stadens ångfärja mellan
Luleå och Bergnäset eller tvärtom avgiften för enkel tur för gående skulle gälla för såväl
fram- som återresa samma dag. Stadsfullmäktige måtte ålägga Hamndirektionen att ställa sig
nämnda beslut till efterrättelse. Med anledning härav beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att anmäla anmärkta förhållandet för Magistraten.
§20.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade stadens revisorer, med förmälan att sedan
förutvarande Stadsfogden K. Hamrin den 1 juli 1905 lämnat sin befattning ingen
slutredovisning över de olika årens restförda kommunalutskylder inkommit till staden, utan
vilken det vore omöjligt att kontrollera stadsfogdens bokföring av influtna restantier, samt att
någon revision av stadsfogdens räkenskaper ej heller sedan ovan nämnda tid verkställts,
hemställt att Stadsfullmäktige måtte dels förelägga stadsfogden att skyndsamt inom viss tid
lämna fullständig slutredovisning över samtliga intill utgången av år 1913 till hans behandling
överlämnade kommunalrestantier, dels föranstalta om särskild revision av stadsfogdens
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 juli 1905. Vid behandling av detta ärende
beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden dels att förelägga stadsfogden att
inom en månad avgiva fullständig redovisning över samtliga intill utgången av år 1913 till
hans behandling överlämnade kommunalrestantier, dels att uppdraga åt stadens nuvarande
revisorer att emot skälig ersättning verkställa särskild revision av samtliga till stadsfogden
överlämnade kommunalrestantier ävensom att avgiva förslag till ordnande för framtiden av
stadsfogdens redovisningar till staden.
§21
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med tillkännagivande att
Magistraten funnit hinder möta för verkställighet av Stadsfullmäktiges vid sammaträde från
30 sistlidne april fattade under § 14 i protokollet antecknade beslut rörande avjortning av
utskylder.
§22.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistratens med underrättelse att en
till Stadsfullmäktige ingiven framställning från Fredrika Renlund rörande städningen å
polisstationen ej föranlett till någon Magistratens åtgärd.

§23.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Folkskolestyrelsens begäran om ett anslag av 9,500 kr. för införande av vattenledning
samt elektriskt ljus m.m i Karlsviks skolhus;
2:o) Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassas avdelning n:o 6 begäran om anslag,
3:o) J.O Rönnqvists framställning om rättelse i honom påförda utskylder;
4:o) Maria Johanssons begäran att staden måtte inlösa fastigheten n:o 6 i kv. Simpan in.m;

5:o) G.A. Westerlunds begäran om ägoutbyte m.m;
6:o) E:H.E.Blomqvist begäran om avkortning av utskylder;
7:o) E.M. Bergmans begäran att få tillbygga boningshuset å vtretan n:o 801-902.
§24.
Till Beredningsnämnden remitterades;
1:o) Herr Burmans motion om överlämnande av medel, som influgit genom försäljning av ett
parti gammalt stångjärn, till insamlingen för inköp av kulsprutor för laudstormen;
2:o) Herr Brännströms motion om bestämmandet av antalet rättigheter till försäljning av
brännvin för år 1914.
§25.
Till Drätselkammaren och planteringsnämnden remitterades herr Carlgrens motion om anslag
från brännvinsmedlen till ordnande och förskönande av Gültzuudden.
Som ovan
Justeradt:
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
Per Segerstedt/A.Holm
Axel Nilsson
M. Sölvén”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
29 maj 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Gärde och Ahlström äfvensom Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet den 13 maj 1914.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Luleå Fastighetsägareförening
inkommen framställning beviljande af anslag för beredanden af tillfälle för de stadens
tjänstemän m.fl. som hafva med ledningen af vägunderhållet att skaffa, att deltaga i den
teoretisk och praktiska kurs i mönsterväghållning, som Svenska Vägföreningen anordnar i
Boden den 3 – 5 instundande juni. Sedan äfven Stadsingenjören i särskild skrifvelse hos
drätselkammaren anhållit, att han finge såsom stadens ombud bevista kursen, beslutade
nämnden vid föredragning af ärendet, då någon möjlighet ej förefunnes att före kursens
hållande inhämta Stadsfullmäktiges beslut i saken att stadsingenjören E. Kinnman skulle
åtföljd af förmannen G. Andersson för stadens del deltaga i kursen. Nämnden beslutade
vidare, att Kinnman och Andersson skulle äga att räkna dagtraktamente och reseersättning
efter samma beräkning som stadgas i Kungl. resereglementet för de tjänstemän, som resa
enligt 4 resp. 6 klass; och skulle kostnaden, högst 60 kronor bestridas med i utgiftstaten under
rubrik 20 afsatt belopp för landsvägarnes underhåll. Nämnden beslutade vidare, att med
remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige anhålla om godkännande af den
vidtagna åtgärden. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§3.

Afslog nämnden ett af O.Enström afgifvet anbud att inköpa den i Trädgårdsgatan emellan
Skeppbro- och Repslagaregatornas befintliga kantstenen för ett pris af 60 kronor.
§4.
Beslutade nämnden på hemställan af Stadsingenjören att vid försäljning af maskinkrossad
makadam bestämma följande pris
för kvalité n:r 1, mjöl
kr. 3:”
” 2, fin
” 6:”
” 3, vanlig
” 5:50
”
” 4, grof
” 5:”
” 5, skärf
” 3:-

§5.
Sedan Stadsfullmäktige bemyndigat drätselkammaren att i afvaktan på en fullständig
omläggning af gatubelysningen låta uppsätta nya gatulampor på de ställen inom staden, där
sådana anses oundgängligen erforderliga, hade Elektricitetsverkets förståndare inkommit med
af nämnden infordrat förslag till sådan provisorisk utvidgning och omändring af
gatubelysningen, dragande en kostnad i nyanskaffning af material af gatubelysningen, och
nödig extra arbetshjälp af 2000 kronor; incl. redan inköpta flambåglampor. Efter föredragning
häraf och en af Elektricitetsverkets föreståndare inlämnad kartskiss öfver ändringen beslutade
Nämnden att godkänna förslaget med utttalande dock af följande önskemål:
att om möjligt en lampa placeras i hörnet af Tallgatan och Malmgatan samt en i hörnet af
Pilgatan och Hermelinsgatan, samt att den föreslagna lampan i hörnet af Residensgatan och
Köpmangatan och den i hörnet af Kungsgatan och Köpmangatan befintliga lampan borde
bortfalla. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare, att
utföra omändringen i god tid före instundande belysningssäsongs början.
§6.
Elektricitetsverkets föreståndare hade med anhållan om förhållningsorder i skrifvelse anmält,
att maskinist O. Andersson på grund af spritmissbruk i tjänsten som däraf förorsakadt
missskötande i högsta grad af denna nödgats afstänga Andersson från tjänstgöring under tiden
6 – 12 februari 1914. Sedan kammaren med anledning af denna anmälan anmodat
elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med närmare uppgifter om ofvannämnda
maskinists sätt att sköta sin tjänst, hade föreståndaren nu inkommit med skrifvelse i ärendet,
hvraf framgick att Andersson en följd af år vid upprepade tillfällen uppträtt mer eller mindre
berusad under sin tjänstgöring, samt att han sedan den 7 mars 1913 omflyttats till att
tjänstgöra såsom båglampskolare, hvilken befattning han, med en veckas afbrott under hösten
1913, sedan dess skött. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, sedan först
antecknats att Andersson skriftligen erkänt riktigheten af hvad Elektricitetsverkets
föreståndare att omedlebart och senast den 8 dennes meddela, om Andersson anses kunna nu
eller inom närmaste tiden återinsättas i tjänst som maskinist. Protokollet förklarades i denna
del genast justeradt.
§7.
Föredrogs och bordlades från Elektricitetsverkets föreståndare inkommet yttrande öfver
båglampskolare H. Wikströms begäran om anställning eller lön som maskinist hos
elektricitetsverket.
§8.

Till Stadsingenjören remitterades:
1:o) Hamnmästaren K.Hj. Falklands framställning att få arrendera område å Tjufholmen;
2:o) P.Lalanders anhållan att staden ville lösa viss del af fastighet n:r 251;
3:o) Kommunal-Tekniska föreningens begäran om prenumeration å föreningens handlingar.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna:
1:o) Stadskamrerarens rapport rörande syn å stängsel, lador m.m å Moritzängen:
2:o) Stadsfullmäktiges protokoll den 30/4 1914, § 4, ang. tillstånd för Robertsviks Ångsåg att
uppföra provisorisk kontorsbyggnad å vret. n:r 132;
3:o) Elektricitetsverkets förreståndare förslag till ny specialstat för år 1914.

§10.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 innevarande maj beslutit att till
drätselkammarens förfogande ställa 150 kronor för att användas som resebidrag till en
representant för deltagande i elektricitetsföreningens årsmöte i Stockholm den 3 och 4 juni,
beslutade nu nämnden att till elektricitetsverkets representant utse föreståndaren ingenjören R.
Bergman; under tiden 1 – 7 juni. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till Ordföranden och
Stadskamreraren att i förening förordna vikarie. Protokollet förklarades hvad detta ärende
beträffar genast justeradt.
§11.
Sedan nämndens uppmärksamhet fästs därå, att de i stadens olika delar uppförda
annonspelarna företedde ett vanprydande utseende, särskildt genom de söndriga papptaken
m.m., beslutade Nämnden att anmoda ägaren Leo Ruuths Boktryckeriaktiebolag att före den 1
juli ställa dem i prydligt och fullgodt skick eller ock borttaga dem från stadens mark.
§12.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Robert R. Rutberg inkommen
ansökan om tillstånd att få i enlighet med tomtkarta och ritning uppföra ett boningshus å vret.
n:r 134 – 135 beslutade Nämnden att remitetra ansökningen till Stadsbyggmästaren och
Stadsingenjören för yttrande senast den 5 instundande juni.
§13.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en framställning från förre eldaren
J.O. Blomqvist om fortsatt anställning i stadens tjänst, beslutade nämnden remittera
framställningen till Elektricitetsverkets föreståndare med hemställan att han ville för så vidt
möjligt i första hand söka lämna Blomqvist lämpligt arbete vid verket äfvensom till nämnden
lämna meddelande om någon sysselsättning kan beredas honom under den närmaste tiden och
i så fall under hur lång tid.
§14.
Bordlades följande ärenden:
1:o) Stadsingenjörens berättelse öfver Luleå vattenlednings- och vattenafloppsverksamhet
under år 1913;
2:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse ang. elektriskt ledningsnät för Bergviken;
3:o) D.o skrifvelse rör. kraftförsäljning till Bergverksaktiebolaget Freja.
§15.

Föredrogs Stadsfullmäktige protokoll af den 29 januari 1914 beträffande §§ 4 – 6, 11, 14 –
19; och beslutade nämnden beträffande beslutad utarrendering af vissa områden till
Robertsviks ångsåg att kontrakt skulle upprättas med firman f.o.m. den 5 maj 1914.
Som ofvan
Justeras å nämndens vägnar
Å tjänstens vägnar
Samuel Bennet”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 maj 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Ahlström, fröken Björkman, fru Sundström,
diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 30 april föredrogs och justerades.
§2.
På hemställan af ordföranden beslöt styrelsen till dagens protokoll anteckna, att anledningen,
hvarför styrelsen vid sammanträde den 19 sistlidne april med förbigående af handlanden
Boholms lägre anbud antog handlanden Ture Hagberg till leverantör, var den, att styrelsen
ansåg sig med hänsyn därtill att Boholms tidigare leveranser till fattiggården icke varit
tillfredsställande, oförhindrad antaga ett några kronor högre anbud från en anbudsgifvare,
hvars varor alltid varit till belåtenhet.
§3.
Antogs hemmansägaren I. A. Bäckström i Börjelslandet till fosterfader för flickebarnet Maria
Linnea Snabb mot en månatlig ersättning af 12 kronor.
§4.
Med anledning af en förfrågan från Gefle fattigvårdsstyrelse, huruvida vid bestämmande af
storleken af naturaunderstöd för sådana understödstagare, hvilka erhållit pension enligt lagen
om allmän pensionsförsäkring, någon större eller mindre del af pensionsbeloppet borde anses
obefintligt, beslöt styrelsen afgifva det svaret, att enär understödstagarne här i staden erhölle
sitt naturaunderstöd efter gängse minutpriser och icke såsom i Gefle till styrelsens inköpspris,
styrelsen sålunda saknat anledning taga ifrågavarande spörsmål i öfvervägande.
§5.
Beslöt styrelsen att K.G.Lifbom skulle intagas å fattiggården för att utföra arbete till gäldande
af skuld, hvari han häftade till fattiggården.
§6.
Uppdrogs åt fru Sundström att i samråd med fröken Mattson inköpa tyg till nio klädningar åt
kvinnorna å fattiggården.
§7.
Beslöt styrelsen godkänna Södertelge fattigvådrstyrelsens åtgärd att lämna Hulda Åberg ett
månatligt understöd tillsvidare af 15 kronor.
§8.
Anmälde tillsyningsmannen att Kristina Karolina Wennberg afled å fattiggården den 12 maj.

§9.
Anmälde tillsyningsmannen att flickebarnet Siri Elisabeth Johansson-Smålander som Syster
Helga Johansson blifvit på hemställan af barnavårdsnämnden intagna å fattiggården resp. den
9 och 10 maj och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§10.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Anna Sofia
Andersson, Maria Törnlund, Alma Augusta Åström, Oskar Emil Nilsson, Karl Georg
Burström, Ellen Wingård, Emma Söderberg, L. Mozart och Fritz Valdemar Åman samt
påminnelser i fattigvårdsmål rörande Felix Simon Ahlström, E. Isaksson Hvit och Frans
Magnus Sandberg.
§11.
Till handlingarne lades Konungens Befallningshafvandes i Västerbottens läns utslag i
fattigvårdsmål rörande Betty Amanda Juliana Persson samt Konungens befallningshafvande i
Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Karl August Lundberg.
§12.
Biföll styrelsen en ansökan från N.F. Andersson om ersättning med 5 ktonor pr månad för
vård och underhåll af gossebarnet Nils Lindvall Löfgren.
§13.
Till å annan ort bosatta understödstagare utbetaldes 91 kronor.
§14.
Tillerkändes fru Nordling en ersättning af åtta kronor för vård af hustru Vilma Öbergs 5
månader gamla barn under tiden 11/5 – 1/6. Vidare beslöts att barnet skulle tillsvidare intagas
å fattigården och skulle samtliga kostnader, som styrelsen finge vidkännas för barnet i laga
ordning utsökas hos arbetaren Karl Albert Öberg och hans hustru Vilma Öberg.
§15.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att i samråd med herr Ahlström verkställa utrdening om
styrelsens vedbehof för kommande år samt därefter infordra anbud.
§16.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för juni månad slutande å följande belopp,
nämligen
för I distriktet
kr. 342:16
” II ”
” 410:75
” III ”
” 236:50
” IV ”
” 213:50
§17.
Beslöt styrelsen, att arbetaren Arvid Stenberg, som vore sjuk, skulle intagas å fattigården..
§18.
Beslöt styrelsen aflåta en skrifvelse till distriktsförvaltningen med hemställan, att något lättare
arbete måtte beredas Frans Karlsson, hvilken på grund af sjukdom vore oförmögen att förrätta
tyngre arbete.

§19.
På hemställan af distriktsrådet i tredje distriktet beslöt styrelsen lämna hustru Sofia Fjellberg
ett understöd af 25 kronor äfvensom betala hennes barnsängskostnad, som skulle, hvad
styrelsen sålunda fått vidkänna för hustru Fjellberg, utökas hos Neder-Luleå kommun.

§20.
På hemställan af distriktsrådet i tredje distriktet beslöt styrelsen uppsäga hyreskontraktet med
tillsyningsman Oscarsson angående gården i Charlottendal.
§21.
Utsågs fru Sundström till suppleant för granskning oxh utanordning af till styrelsen ingifna
räkningar.
§22.
Till handlingarna lades en anmälan från barnavårdsnämnden angående skiljande från hemmet
af Syster Johansson, Erik Linus Bramberg samt Siri Elisabeth Johansson - Smålander.
§23.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under maj månad,
slutande å ett belopp af kr. 253:64.
§24.
Med anledning af en anmälan från tillsyningsmannen, att rätt mycket väggohyra förekomme i
mindre byggnaden å fattiggården, beslöt stryrelsen åt beredningsutskottet att vidtaga åtgärder
för utrotande häraf äfvensom att låta måla byggnaden utvändigt, om så ansågs nödigt.
§25.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll fördes 30 april, § 6, angående rätt för styrelsen att
betala läkarintyg för medellösa pensionssökande samt uppdrogs åt ordföranden att i samråd
med tillsyningsmannen pröfva och bestämma i hvarje enskilt fall.
§26.
Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll för den 30 april, § 7,
angående tolkning i visst afseende af stadsläkarnens instruktion.
§27.
Föredrogs och godkändes en räkning från stadsläkaren S. Kjellman å kr. 961:- för vård af
främmande kommuners understödstagare med förbehåll, att därest något af de i räkningen
upptagna belopp icke kunde hos vederbörande uttagas, detsamma skulle efter anfordran af
stadsläkaren återbäras.
§28.
Diakonissans rapport öfver maj månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§29.
Beslöt styrelsen tillerkänna Johanns Lundström en gratifikation af 5 kronor för skötsel af Lina
Wennberg under hennes sjukdom.
§30.

Uppdrogs åt tillsyningsmannen att fortast möjligt söka skaffa arbete åt Georg Rönnbäck, som
f.n. vore intagen å fattiggården.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren
J.O. Dahl
M.Sundström
Axel Ahlström”

Protokoll juni 1914

”Protokoll, fördt vid sammanträde med den af Stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden
år 1914.
Närvarande: samtliga ledamöter i nämnden nämligen Herrar Falk, Tillman, Santesson och
Palm samt undertecknad Sandström vid protokollet.
§1.
Utsågs undertecknad Sandström till ordförande i nämnden.

§2.
Beträffande den ifrågasatta löneregleringen för poliskåren beslöt nämnden tillstyrka bifall till
magistratens förslag till ny lönestat för kåren dock med den förändring att enligt nämndens
åsikt kårens samtliga medlemmar borde utöfva de af magistratens föreslagna löneförmånerna
tillerkännas ett beklädnadsbidrag af etthundra (100) kronor per år och att ålderstilläggen borde
för poliskonstaplarna utgå efter resp. tre, sex och nio års tjänstgöring. Såsom motivering för
sin uppfattning om den nu föreslagna ökningen i poliskårens lönestat beslöt nämnden
framhålla, huru som enligt utradering, som föreslagits af en bland nämndens ledamöter, herr
Falk, existensminimum för en familj bestående af man, hustru och två barn här i staden
snarare öfver- än understege ettusenfemhundra kronor per år, och att för befattningshafvare
med en existensminimum befintlig begynnelselön ålderstilläggen borde utgå vid tidigare
stadium än resp.fem, tio, och femton års tjänstgöring kunde visserligen ej undgå att draga den
slutsatsen, att, om lönetursberäkningen för poliskonstaplarna komme att förändras i den af
nämnden föreslagna riktningen, äfven andra med dessa likställda eller jämbördiga
befattningshafvare äfven med fog kunde komma att göra framställning om samma förbättring
beträffande åtnjutande af ålderstillägg, men fann nämnden en sådan konsekvens likväl ej
undbära något skäl för frångående af nämndens uppfattning billigheten af ålderstilläggen
åtnjutande vid tidigare tidpunkt än som enligt den af stadsfullmäktige den 3 juni 1912
fastställda lönedatum vore gällande. Vid fattandet af detta beslut var en af nämndens
ledamöter Herr Santesson skiljaktig och anhöll att meddetsamma inkomme med en skriftlig
reservation.
§3.
Beslöt att från hamndirektionen inhämta yttrande beträffande Johan Landströms ansökning
om löneförbättring med särskildt angifvande af arten och omfånget af det arbete Landström
utförde för annans räkning.
§4.

Beslöt nämnden inhämta yttrande från brandchefen öfver den ifrågasatta förändringen i
brandkårens stat.

§5.
Upplöstes sammanträdet, därvid uppdrogs åt undertecknad att kalla nämndens kandidater till
nästa sammanträde.
Vid protokollet
P.Sandström
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
5 juni 1914.
Närvarande: Herrar Bennet, Gärde, Fernlund, J.A. Nilsson och L. Brändström äfvensom
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 30 april 1914 beträffande §§ 12 och 13.
§2.
Godkändes upprättadt köpebref ang.försäljning till Statens Järnvägstrafisk änke- och
pupillkassa af del af fastighet n:r 182.
§3.
Föredrogs från Bergman & C:o AB inkommen skrifvelse af den 29 sistlidne maj, hvaruti
bolaget dels meddelar, att det står till drätselkammarens förfogande för biträde med utredning
om föreslagen omläggning af elektricitetsverkets drift m.m, dels ock angifver, efter hvilka
grunder ersättning för arbetet kommer att uttagas. Vid behandling af detta ärende beslutade
nämnden att med godtagande af bolagets anbud, anhålla om ett personligt besök i senare delen
af innevarande juni månad, vid hvilket tillfälle närmare skulle dryftas och bestämmas, hvilken
omfattning utredningen skulle taga och hur långt i detalj den skulle utföras.
§4.
Sedan Elektricitetsverkets föreståndare med anhållan om förhållningsorder i skrifvelse
anmält, att maskinist O.Andersson på grund af spritmissbruk i tjänsten och däraf förorsakadt
misskötande i högsta grad af densamma blifvit afstängd från tjänstgöring under tiden 6 – 12
februari, hade Elektricitetsverkets föreståndare, sedan nämnden med anledning af denna
anmälan anmodat honom att inkomma med närmare uppgift om maskinist Anderssons sätt att
sköta sin tjänst, inkommit med skrifvelse i ärendet, hvaraf framgick, att Andersson en följd af
år vid upprepade tillfällen uppträtt mer eller mindre berusad under sin tjänstgöring, samt att
han sedan den 7 mars 1913 omflyttats till att tjänstgöra såsom båglampskolare, hvilken
befattning han, med en veckas afbrott skött, till dess han den 6 nästlidne februari försattes ur
tjänst. Vid behandling af detta föredrogs vidare en från Elektricitetsverkets föreståndare
inkommen skrifvelse, däri denne på förfrågan ytterligare meddelar, att Andersson icke kan
återinsättas i tjänst som maskinist och ej heller användas att sköta
båglampskolarebefattningen, men att Andersson som, sedan den 12 nästlidne februari varit
sysselsatt med diverse arbete, fortfarande kunde beredas sådant vid verket till innevarande
höst. Sedan vidare antecknats, att Andersson på grund af missskötande af sin tjänst icke blifvit

af stadsfullmäktige uppflyttad i högre lönegrad den 1 januari 1914, hvartill han eljest varit
berättigad, beslutade Nämnden att hos samfälld drätselkammare hemställa, att kammaren ville
uppsäga maskinist O. Andersson från innehafvande befattning f.o.m. den 1 januari 1915 eller
omedelbart, om han låter ytterligare komma sig till last vid sin tjänsteutöfning.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitteradt en från båglampskolaren vid
eletkricitetsverket H. Wikström inkommen framställning att antingen blifva antagen i
ordinarie anställning som elektrisk maskinist eller ock tillerkännas rätt att få uppbära med
maskinistbefattningen förenade löneförmåner. Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i
infordrat yttrande tillstyrkt, att Wikström finge, så länge han uppehåller
maskinistbefattningen, uppbära en aflöning af 125 kronor pr. månad, beslutade nämnden att
med hänskjutande af ärendet till samfälld drätselkammares afgörande föreslå, att Wikström,
med hänsyn till den långa tid, som han utan särskild ersättning uppehållit maskinisttjänsten,
finge f.o.m. den 1 nästkommande juli tillsvidare så länge han förordnas att uppehålla
ifrågavarande tjänst få uppbära ytterligare 25 kronor i månaden eller skillnaden mellan
arfvodet för båglampskolare och för elektrisk maskinist i lägsta lönegrad.
§6.
Beslutade nämnden fästa Elektricitetsverkets föreståndares uppmärksamhet därå, att
tjänsteförseelser, som begås af personalen och anses böra föranleda varning eller bestraffning
omedlebart böra anmälas till drätselkammaren, hvilket äfven gäller omflyttning, vidtagen som
bestraffning äfvensom vid mera permanent omflyttning vidtagen af annan orsak än som
bestraffningsåtgärd.
§7.
Föreståndaren för elektricitetsverket hade inlämnat ansökan om tjänstledighet under tiden 1 15 innevarande juni dels för bevistande af Elektricitetsverksföreningens sammanträde i
Stockholm, 7 dagar, och dels för egna angelägenheter under den återstående tiden. Vid
föredragning häraf beslutade nämnden att, sedan tjänstledighet för bevistande af
Elektricitetsföreningens årsmöte redan tilldelats Bergman vid nämndens sammanträde den 29
nästlidne maj bevilja honom ytterligare tjänstledighet för egna angelägenheter under tiden 8 –
15 innevarande juni; och skulle i enlighet med föreståndarens förslag maskinist Stenholm
tjänstgöra som vikarie under den beviljade tjänstledigheten.
§8.
I en till Stadsfullmäktige ställd, till drätselkammaren remitterad skrifvelse, hade Robert R.
Ruthberg anhållit om tillstånd att å vretan n:r 134- 135 få i enlighet med ritning och tomtkarta
uppföra en mangårdsbyggnad. Sedan antecknats, att Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören i
infordrat yttrande afstyrkt ansökningen af skäl, att byggnaden komma att ligga strax utanför
stadens planlagda område och mycket nära det tätt bebyggda Bergviken, beslutade nämnden,
att, då bygganden enligt uppgift icke uppföres för jordbruksändamål och ett bifall till
ansökningen skulle komma i strid med Byggnadsstadgan för rikets städer § 9 och
Byggnadsordningen för Luleå stad § 7, hos Stadsfullmäktige afstyrka bifall till ansökningen.
§9.
Sedan A. Högman och L.A. Holmqvist i särskilda skrifvelser hos Stadsfullmäktige gjort
framställning att få köpa hvar sitt område af stadens mark å Hertsön invid s.k.
Skurholmsstaden för uppförande af bostadsbyggnader, hade Stadsingenjören i till
drätselkammaren afgifvit yttrande afstyrkt bifall till framställningarna på skäl, att staden redan

i tvenne fall sålt mark å ifrågavarande område, hvarå tvenne bostadsbyggnader blifvit
uppförda, samt att därjämte ytterligare tvenne bostadsbyggnader hålla på att uppföras därintill
å i enskild ägo befintlig mark, hvarför trakten hotar att blifva så tätbebyggd, att stadsplan för
densamma blifver nödvändig. Vid föredragning af detta ärende antecknades först, att
drätselkammaren på sin tid ansett sig kunna tillstyrka upplåtelse af de båda förutnämnda år
1911 försålda tomterna på grund af en af stadsingenjören lämnad uppgift att af hela det där
belägna sanka och oländiga området endast de två då ifrågavarande tomtområdena voro
lämpliga till bebyggande, hvarför någon förstad icke skulle kunna tänkas uppväxa å platsen.
Beträffande särskildt den af Högman inlämnade ansökningen antecknades vidare, dels att af
de år 1911 försålda tomterna den ena köptes af nämnda Högman, som emellertid försålt
fastigheten till annan person, dels att det nu af Högman åstundade området vore så sankt
beläget, att icke vare sig aflopp eller källare i grunden torde kunna beredas, hvarför tomten
måste anses oduglig till byggnadsplats. Då nämnden vidare ansåg, att ett dylikt onödigt och
skadligt förstadsbyggande, som dessutom står i strid med gällande förordningar, icke bör
uppmuntras, i all synnerhet som ett tillräckligt antal tomter, lämpliga för egnahemsbyggande,
inom kort blifva tillgängliga i Östermalm och nya stadsdelen väster om järnvägen, beslutade
nämnden att hos stadsfullmäktige hemställa om afslag å ansökningarna.
§10.
I Alfred Lundin i Mjölkudden hade i ingifven ansökan gjort framställning: att få arrendera det
område intill vretan n:r 468 – 479, som å närlagda af stadsingenjören upprättade karta
betecknats med röd färg, hvilket utgör del af vretan n:o 679 och enligt samma karta innehållet
i vidd 390,0 kvm. att på detta område få behålla det å området redan uppbyggda trapphuset
samt att på detta område få uppföra ett mindre uthus innehållande vedbod m.m. enligt skiss.
Med bifall härtill beslutade nämnden att arrendetiden skulle omfatta 5 år f.o.m. 1/5 6 1914
med förlängning på ett år i sänder, därest uppsägning af aftalet inom viss stadgad tid ej sker,
samt att arrendeafgiften, som erlägges förskottsvis eller mot borgen, skall utgöra 10 kronor pr
år.
§11.
W. Oscarssons, ägare till stadens mark å vret. n:r 72 –76 befintliga byggnader, hade i
skrifvelse hemställt att vid Pilgatans framdragande måtte ordnas så, att gatan på Oscarssons
bekostnad drages vid sidan af och omkring de i Pilgatans belägna byggnaderna, hvarvid
Oscarsson äfven vore villig att för den del af vretan, hvarpå byggnaderna stå, erlägga lämplig
hyra. Efter föredragning dels af en af i frågavarande stadsdel boende fastighetsägare ingifven
skrifvelse med hemställan, att något afseende ej måtte fästas vid Oscarssons framställning,
dels af att af Stadsingenjören afgifvet yttrande, däri han meddelar, att Oscarsson sedermera
erbjudit sig att borttaga så stor del af den ena byggnaden att den del af Pilgatan, som under
året skall framdragas, kan anordnas till full bredd, 5 meter, beslutade emellertid nämnden att
Pilgatan skall framdragas i beslutad bredd såsom stadsplanen angifver att Oscarsson skall
åläggas att omedelbart bortflytta i vägen befintliga byggnader samt att, därest eventuellt några
husbyggnader kunna utan olägenhet och vanprydnad kvarstå, drätselkammaren förklarar sig
villig att t.v. uthyra tomtplats för dessa, om särskild framställning därom göres.
§12.
På tillstyrkan af stadsingenjören beslutade nämnden att få vanliga villkor lämna bifall till en
från Joh. Lindberg inlämnad ansökan om tillstånd att indraga vatten medelst väggutkastare i
fastighetens Repslagaregatan n:r 6, kvarteret Lasarettsområdet.
§13.

J.P. Sundgren m. fl. hade hos drätselkammaren gjort anhållan att på stadens bekostnad få en
vattenkastare uppsatt i hörnet af Sandviksgatan och Kyrkogatan. Som emellertid sökandena
icke äro sämre lottade i ifrågavarande afseende än en stor del andra och dessutom en
vattenkastare finnes uppsatt i så pass nära grannskap som vid saluhallen, beslutade nämnden,
att framställningen för närvarande icke skulle till någon vidare åtgärd föranleda.
§14.
Till stadsingenjören remitterades för utredning och yttrande:
1:o) Firman K.G.Åkerlunds Eftr:s anhållan att få afloppsledning indragen i fastigheten n:r 3
Alkan;
2:o) Hamndirektionens protokoll den 12 maj 1914 med begäran om uppgift å
anläggningskostnaden å uppfartsvägen från färjeläget till staden;
3:o) Ax. Enequists anhållan om uppförande af en cementmur fastighet n:r 6 Höken.
§15.
Med begäran om yttrande hade stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en
framställning från C.F. Wikström å Mjölkudden om tillstånd att anordna en utfartsväg öfver
staden tillhöriga vretan n:r 689 ut till landsvägen. Sedan stadsingenjören i afgifvet yttrande
tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden hemställa hos stadsfullmäktige, att staden måtte
tills vidare upplåta nödig mark till Wikström för att på egen bekostnad anordna en c:a 3
meters bred utfartsväg på af stadsingenjören anvisad plats och mot villkor att värdefulla träd i
största mån skonas och behöflig afverkning sker först efter vederbörlig utstämpling.
§16.
Godkändes af stadsingenjören upprättad karta, utvisande sträckningen för
högspänningsledningen mellan Luleå stads planlagda område och pumpstationen vid
Gammelstadsviken.
§17.
Sedan stadsingenjören meddelat, att det å kvarteret Fisken befintliga magasinet står på
odisponerad del af fastighet n:r 182, hvilken aldrig varit upplåten på arrende eller uthyrd,
beslutade Nämnden att anmoda byggmästaren C.A. Flemström, som i byggnaden har upplag
af diverse byggnadsmaterial, att senast före den 1 nästkommande juli hafva borttagit
materialerna äfvensom byggnaden, om denna tillhör honom, samt i sistnämnda fall rengöra
och uppsnygga tomtplatsen; och skulle därest Flemström icke efterkommer denna anmodan
inom bestämd tid magasinet genom stadens försorg nedrifvas och materialerna bortskaffas på
egarens bekostnad.
§18.
J.P. Ruth I Bergviken hade dels i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att få stadens del af
vretan 148 – 150 till sig upplåten på arrende under 15 år för att å området anlägga plantering
med undantag af de enligt företedd tomtkarta upptagna byggnadsytor dels i skrifvelse ställt till
stadsfullmäktige anhållit om tillstånd att å vretorna n:ris 147 och 148 – 150 få uppföra en
uthusbyggnad enligt ansökningen vidlagd ritning och tomtkarta. Sedan af handlingarna i
ärendet inhämtats, att den ifrågavarande byggnader komme att till största delen ligga i den
mark, hvarom Ruth nu ansöker att få sig upplåten, samt vidare upplyst blifvit, att Ruth redan
är arrendator af ifrågavarande område under 5 år f.o.m. den 1 juni 1913, hvarför nu ingifna
ansökningar endast afser en utsträckning af arrendetiden från 5 till 155 år i förening med
tillstånd att å detta område uppföra en uthusbyggand, beslutade nämnden på tillstyrkan af
stadsingenjören och stadsbyggmästaren att hos Stadsfullmäktige tillstyrka dels att stadens del
af vret. 148 – 150 måtte få upplåtas till Ruth på arrende under 15 års dels att tillstånd lämnas

Ruth att få gå det arrenderade området uppföra en uthusbyggnad enligt företedd ritning och
tomtkartor mot följande villkor: att området inhägnas och hålles i prydligt skick; att
arrendatorn skall vara skyldig att borttaga byggnaden vid arrendetidens slut samt vid afträdet
byggnadsplatsen afröjd och planerad, samt att arrendeafgiften sättes till 20 kronor pr. år
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H Santesson
Justeradt 15/6 1914
H.H.Sandström”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 6 juni 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Nilsson, Linder, Falk äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Magistraten hade meddelat att hamndirektionen skulle ånyo förständigas att omedelbart ställa
sig Stadsfullmäktiges beslut af den 17/5 1913 angående nedsättning i afgifter vid begagnandet
af stadens färjinrättning under sön- och hälgdagar till efterrättelse. Direktionen ansåg sig
emellertid icke böra upptaga ärendet till behandling innan Magistratens skriftliga
förständigande förelåg, hvarför sammanträdet ajournerades på en timme för att bereda
Magistratens tillfälle inkomma med ett dylikt.
§3.
Anmälde ledamoten herr Nilsson sig förhindrad att vidare deltaga i dagens öfverläggningar.
§4.
Sedan utdrag af Magistratens, vid sammanträde denna dag förda protokoll ingått,
sammanträdde Direktionen ånyo för att behandla i § 2 omförmälda ärende. Efter föredragning
af protokollsutdraget beslutade Direktionen att omedelbart ställa sig Magistratens
förständigande till efterrättelse, men skulle antecknas, att Direktionen, som fortfarande vidhöll
sin ståndpunkt att Stadsfullmäktiges beslut af den 17/5 1906 är upphäft genom den af
Kungl.Maj.t den 13/6 1913 fastställda taxan, särskildt då Kungl. Förordningen af den 30/12
1911 angående normaltaxor uttryckligen föreskrifver att undantagsbestämmelser skola i taxan
inrymmas, ansåg Magistratens föreständigande sakna laglig grund. Herr Falks yrkande att
utan vidare ställa sig Magistratens förständigande till efterrättelse blef af Direktionen afslaget.
§5.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att omedelbart vidtaga de dispositioner, som föranledas af
Direktionens i föregående § fattade beslut. Protokollet förklarades i denna del omedelbart
justeradt.
Som ofvan
Justeradt den 9/6 1914
Efter uppdrag
Gustaf Burström”
Hamnm.Falklund

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
8 juni 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson och Edström

§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 15 nästlidne maj.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne.
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 29/1 1914 betr. §§ 7, 9 och 20;
2:o) Magistratens skrifvelse af den 18/5 1914 ang. åläggande för Stadsfogden att till
drätselkammaren utlämna vissa räkenskapshandlingar;
3:o) Magistratens skrifvelse rörande hinder för verkställighet af vissa af Stadsfullmäktige den
30/4 1914 fattade beslut;
4:o) Magistratens skrifvelse af den 26/5 1914 ang. tillsättande af en ord. poliskonstapel med
aflöning från hamnen;
5:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 30/4 1914, § 11; ang. sjukaflöning till poliskonstapeln
G.A. Blomqvist.
§3.
Under påpekande att den hittills brukliga anordningen med mätartabell för hvarje mätare för
anteckning af strömförbrukningen och strömpriset för hvarje aflöningsperiod visat sig
otillfredsställande, i det ganska ofta förekommit, att mätarafläsaren gör sin subtraktion och
multiplikation felaktig, så att det slutligt debiterade beloppet ej blir detsamma som tabellen,
hade Elektricitetsverkets föreståndare i skrifvelse till drätselkammaren hemställt, att
mätaretabellerna skulle afskaffas. Föreståndaren hade vidare föreslagit att å räkningen antalet
kv.tim. skulle utskrifvas och den tid angifvas för hvilken förbrukningen afses på så sätt, att
datum för de två närmaste afläsningarna utsättes å räkningen, hvarjämte äfven mätartabellerna
öfriga innehåll skulle öfverföras till strömräkningarnas enligt skrifvelsen bilagdt formulär.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, som under hand inhämtat
Tekniska nämndens åsikt i saken, att i enlighet med tekniska nämndens uttalande besluta att
mätartabellerna skola förenklas så att endast mätarens ställning samt datum och år för
afläsningarna antecknas å tabellen, hvarjämte trycket i tabellens baksida bortfaller, samt att
godkänna det af Elektricitetsverkets föreståndare föreslagna räkningsformuläret med det
tillägg att tiden för drätselkontorets öppenhållande skall angifvas å räkningen framsida.
§4.
Stadskamreraren hade under påpekande att den pensionsafgift som erlägges af
polispersonalen sedan den 1 januari 1912 utgått med 2 procent å hela den kontanta aflöningen,
bestående af lön, ålderstillägg, beklädnadsersättning och tjänstgöringspenningar, i motsats till
stadens öfriga tjänstemän, som erlägga den bestämda afgiften i procent å endast lönen, men ej
å tjänstgöringspenningarna, i skrifvelse till drätselkammaren hemställt att drätselkammmaren
ville förklara att pensionsafgifter måtte få till personalen restitueras. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Ekonominämnden att hemställa hos stadsfullmäktige om godkännande af
stadskamrerarens förslag.
§5.

Hos drätselkammaren hade polisöfverkonstapeln J.A. Höglund anhållit om återkommande af
de af honom erlagda pensionsafgifter, som han under sin anställning vid Luleå stads poliskår
erlagt under tiden 1 augusti 1912 – 20 maj 1914. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Ekonominämnden att öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att, då
polispersonalen- i motsats till stadens öfriga befattningshafvare – enligt bestämmelse i
polisreglementet, § 7, är tillförsäkrad pension till visst bestämdt belopp att utgå vid viss
uppnådd ålder, framställningen icke måtte föranleda åtgärd.
§6.
Pensionsnämndens ordförande i Luleå stads pensionsdistrikt J. Vleugel hade i skrifvelse till
stadsfullmäktige på anförda skäl anhållit, att ett årligt belopp af 500 kronor måtte utbetalas att
vid slutet af hvarje halfår ställas till hans disposition utan redovisningsskyldighet för
utgörande af de med detta uppdrag förenade kostnader som skriftmaterialier, postporto och
skrifvarehjälp. Sedan Stadsfullmäktige remitterat denna framställning till drätselkammaren,
beslutade Nämnden att, återställa framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om
bifall till densamma med erinran dock, att i utgiftsstaten under rubrik 36 för detta ändamål
anslaget belopp är otillräckligt.
§7.
Sedan läroverksadjunkten Magnus R. Jungblom anhållit att det måtte medgifvas honom att
betala honom påförda men ej guldna kommunalutskylder genom månatliga inbetalningar af
30 kronor till Stadsfogdekontoret, beslutade nämnden att bifalla framställningen, hvarom
stadsfogden skulle underrättas.
§8.
Arbetaren Oskar Wilhelm Karlssons i Porjus hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om
befrielse från erläggande af honom påförda, men oguldna utskylder, beslutade nämnden att
remittera till Stadsfogden för erhållande af uppgift å storleken af sökandens restantier
äfvensom meddelande om den kännedom Stadsfogden kunde äga rörande hans
betalningsförmåga.
§9.
Afslog nämnden en af Emma Kahlin gjord framställning om efterskänkande af 3 kronor 10
öre, utgörande resterande oguldet belopp å af henne utfärdad donationsjordsrevers.
§10.
Sedan stadskamreraren under erinran att i räkenskapen balanserar ett belopp af kr. 1:67,
utgörande fordran hos kronofogde R. Ålander, Lidköping meddelat att denne trots upprepade
anmaningar icke likviderat beloppet, beslutade drätselkammaren att uppdraga till
drätselkontoret att på lämpligt sätt inkassera beloppet.
§11.
Stadsfiskalen E. Hallberg hade hos drätselkammaren hemställt om inköp af ett kassaskåp för
stadsfiskalskontoret i och för förvaring af till kontoret hörande hemliga
mobiliseringshandlingar m.m. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, att, då
lämpligt förvaringsrum för ifrågavarande handlingar kunde beredas honom i stadens arkiv,
afslå framställningen.
§12.

Beslutade nämnden att för drätselkontorets räkning inköpa dels ett af Riksbanken erbjudet
kassaskåp för ett pris af 200 kronor dels ett enkelt blankettskåp; och skulle nödiga medel tagas
af i utgiftsstaten under rubrik 5 k anslagna medel.
§13.
Från Luleå Simklubb och Nykterhetsfolkets sjukkasseafdelning n:r 26 i Bergviken inkomna
ansökningar om anslag remitterades till Stadskamreraren för yttrande i samband med
aflämnande af förslag till utdelande af i årets stat afsatta brännvinsmedel.
§14.
Beslutade nämnden att följande inlämnade räkningar icke skulle utanordnas till betalning:
Tuberkulossjukhuset vid Sandträsk, sjukvård af poliskonstapeln G.A. Blomkvist Kr. 144:50.
Sigrid Berlin-Winroth, massage m.m. till poliskonstapeln Bror Jonsson
Kr. 145:50
§15.
Från poliskonstapeln F.L. Johansson inkommen framställning om ersättning för under
tjänstgöring skadade klädespersedlar, remitterades till Stadsfiskalen för erhållande om uppgift
i hvad mån ersättning för persedlarna kunde erhållas af den person, som åsamkat skadan å
persedlarna.
§16.
Enär drätselkammarens ombud i donationsjordsprocesserna, e.o. hofrättsnotarien A. Bexell
icke efterkommit nämndens den 17 november 1913 gjorda begäran om erhållande af
kontokurant beträffande stadens hittills ådragna kostnader i donationsjordsprocesserna,
beslutade ekonominämnden att förnya sin framställning till Bexell, att han skyndsamt ville
inkomma med den begärda kontokuranten. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§17.
Beslutade nämnden att barberaren Ivar Lindström skulle försättas i konkurs för ogulden hyra
m.m; som uppdrogs till drätselkontoret att verkställa beslutet.
§18.
Som ägaren till å stadens del af fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan stående byggnader icke
kunnat förmås att frivilligt borttaga desamma, beslutade nu nämnden uppdraga till
stadskamreraren K.H Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att uttaga stämning på
ägaren med yrkande att han omedelbart ville bortflytta byggnaderna från stadens mark; och
skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom som fullmakt.
§19.
Sedan tullvaktmästaren K.H. Öström genom laga kraftvunnet utslag den 30 september 1912
blifvit förpliktigad att fardagen den april 1913 till staden afträda fastigheten n:r 276, i Luleå
stad, samt Öström icke velat godtaga drätselkammarens erbjudande att få sig fastigheten mot
arrendeafgift eller tomtöre, beslutade nu nämnden att öfverlämna utslaget till Stadsfogden för
verkställighet.
§20.
Sedan utredt blifvit att staden icke är skyldig att hålla lokal vid de årligen återkommande
mönstringsförrättningarna, beslutade ekonominämnden att uppdraga till drätselkontoret att

utreda, hvilka belopp som under de senaste 10 åren utbetalats för detta ändamål, för att
därefter hos vederbörande begära ersättning för de utbetalda beloppen.
Justeras
P.Sandström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 9 juni 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk, Nilsson och Aurén äfvensom hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes Hamndirektionens protokoll af den 18 maj och 6 juni 1914.
§2.
Öfverjägmästaren i Luleå distrikt hade med anhållan om yttrande till Hamndirektionen
öfversändt af t.f. jägmästaren i Bodens revir afgifvet förslag till den afgäld, som bör af Luleå
stad erläggas för arrende af kronoholmen Tjufholmen. Sedan Hamnmästaren i afgifvet
yttrande i ärendet framhållit dels att det syntes oegentligt att Hamndirektionen, som är 1908
erhållit Konungens Befallningshafvandes i länet medgifvande att tillsvidare utan afgift
använda Tjufholmen, nu skulle ålägags att erlägga afgäld retroaktivt f.o.m. den 1 januari
1909, dels ock att den föreslagna afgälden af 300 kronor pr år, särskildt i betraktande af att
holmen före sistnämnda år betingade ett arrende af endast 5 kronor om året, syntes för hög
samt vidare antecknat blifvit, att t.f. jägmästarens uppgift, att holmen till hela sin areal består
af duglig mark icke torde vara alldeles exakt, utan att marken, stenig och oländig som den är,
närmast torde vara att betrakta som impediment, beslutade Hamndirektionen vid ärendets
föredragning att med remisshandlingarnas återställande hos Öfverjägmästaren hemställa att
han ville, med hänsyn till holmens ringa markvärde och föregående billiga afgäld hos Kungl.
Domänstyrelsen föreslå att ifrågavarande del af kronoholmen Tjufholmen måtte mot en något
billigare afgäld än den t.f. jägmästaren i Bodens revir föreslagit att utarrenderas till
Hamndirektionen på en tid af 20 år, räknadt f.o.m. den 1 januari 1914. Protokollet förklardes
hvad detta ärende angår genast justeradt.
§3.
V.Jäger m.fl. hade i skrifvelse till Hamndirektionen gjort framställning om sådan nedsättning i
hamnspårstaxan, att användningen af hamnspåret ställer sig billigare än lastning vid
järnvägsstationen äfven vid transport af mindre parti än c:a 8000 kg. Sedan Hamnmästaren i
afgifvet yttrande med vitsordande af att vid lastning af t.ex. 5000 kg. mjöl å järnvägsvagn det
ställer sig c:a 50 öre fördelaktigare att verkställa lastningen vid järnvägsstationen än å
hamnspåret, föreslagit att Hamndirektionen ville sänka afgiften å alla vagnar som utföras å
hamnspåret till 1 krona 50 öre pr vagn, hvarigenom lastningskostnaderna för 5000 kg torde
blifva ungefär lika om lastningen sker vid järnvägsstationen eller å hamnspåret, beslutade
Hamndirektionen, att för innevarande år sänka taxan på af Hamnmästaren föreslaget sätt i
afsikt att utröna huruvida icke den ökade trafik som härigenom borde uppstå kommer att
uppväga den minskning af inkomster som förorsakas af taxans sänkning; och skulle beslutet
gå i omedelbar verkställighet.
§4.

Sedan Stadskamreraren i skrifvelse meddelat att den å norra hamnplanen i Kyrkogatans
förlängning belägna urinkuren är uppförd af hamnen, beslutade Hamndirektionen att remittera
ärendet till Stadsingenjören för yttrande och utredning rörande kostnaden för urinkurens
flyttning till af Hamnmästaren föreslagen plats.
§5.
Baningenjören L. Hjelm hade i skrifvelse till Hamndirektionen under framhållande att den af
Hamndirektionen begärda hyran för mudderverket vore väl hög, hemställt att, då Statens
Järnvägar hittills endast brukat debitera staden ungefärliga själfkostnadspris för t.ex. material
och arbete för underhåll af stadens hamnspår, huruvida icke Hamndirektionen är villig att
tillämpa samma grunder vid beräknandet af ersättning för af hamnen till Statens Järnvägar
utlånad redskap m.m. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att
framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. Mot detta beslut anmälde herrar Falk
och Nilsson sin reservation.
§6.
Sedan Hamnmästaren anmält att kajbyggnaden vid den s.k. gamla Svartösågen befinner sig i
mycket bristfälligt skick, så att fara för uppgrundning af farleden föreligger, beslutade
Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att ålägga ägaren, att omedelbart vidtaga
åtgärder till förekommande af sådan uppgrundning.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 30 april 1914, § 18, angående nytt val af ledamot och
suppleant i Hamndirektionen;
2:o) Magistratens skrifvelse den 26 maj 1914 angående förordnande af hamnpolisen S.E.
Ohlsson till ordinarie poliskonstapel;
3:o) Ph. W. von Schverins skrifvelse med diverse s.k. turlistor;
4:o) Hamnmästarens kassarapport för nästlidne maj månad.
§8.
Sedan Hamndirektionen uppdragit till Stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till
reparation af de båda öppna varuskjulen vid norra hamnen, hade denne i skrifvelse meddelat,
att skjulen vid undersökning visat sig så bristfälliga, att det icke vore ekonomiskt eller ens
värdt att iståndsätta dem, hvarför de borde nedrifvas och nya tidsenliga varuskjul uppföras.
Med anledning häraf hade Hamndirektionen beslutat, att de båda varuskjulen skulle nedrifvas
och lämnat Hamnmästaren i uppdrag att inkomma med förslag till ett nytt varuskjul. Sedan
Hamnmästaren till fullföljande af detta uppdrag öfverlämnat af Stadsbyggmästaren upprättad
ritning och kostnadsförslag till en sådan varuhall, dragande en kostnad af 14400 kronor,
beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning att hemställa hos Stadsfullmäktige, att
Fullmäktige ville medgifva att ett belopp af 14400 kronor får af tillgängliga hamnmedel
förskottsvis användas för uppförande under innevarande år af en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen vid norra hamnen för att sedermera upptagas i förslaget till nästkommande års
utgiftsstat. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§9.
Alma Holm hade under framhållande af sin nödställda belägenhet anhållit om tillstånd att
uppsätta en kiosk vid södra hamnen för försäljning af läskedrycker. Sedan Hamnmästaren
framhållit dels att utrymmet å den plats, där kiosken skulle uppföras är trångt, dels att det

visat sig svårt att hålla nödig ordning vid fyllda samlingsplatser, beslutade Hamndirektionen,
sedan Hamnmästaren på nämnda skäl afstyrkt framställningen, att afslå densamma.
§10.
Med bifall till af A. Burman gjord framställning att få hyra plats i nya båthamnen för att från
öfverbyggd båt eller flotte försälja bensin, beslutade Hamndirektionen öfverlämna
ansökningar till Hamnmästaren för anvisande af lämplig plats.
§11.
Hamnmästaren hade under påpekande, att polisbevakningen vid kajerna visat sig otillräcklig
såväl för att upprätthålla ordningen som att förhindra skadegörelset å gods och material,
hemställt att Hamndirektionen ville hos polischefen begära att bättre ordning med afseende å
hamnens bevakning införes eller ock att hamnpoliserna underordnas hamnbefälet för att
därifrån emottaga instruktioner rörande sin vakttjänst. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen under erinran därom att af hamnmedel aflönas icke mindre än 3
ordinarie och en extra hamnpolis, att hemställa hos Magistraten att sådan polisbevakning af
hamnen anordnas att där förekommande oordningar och skadegörelse å hamnen material och
inrättningar kunna förhindras. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§12.
Med anledning af P.Flodins framställning om arrenderandet af 1600 kvm. stort område vid
Pontuskajen för vedupplag och vedhuggning medels kapsåg, hade Hamnmästaren i skrifvelse
hemställt om bifall till framställningen mot en hyra af 104 kronor, motsvarande 13 öre pr år
och kvm., att halfårsvis erläggas i förskott samt mot villkor att området, icke inhägnas eller
förses med andra byggander eller skjul än som är nödvändigt för täckande af omnämnda
kapsåg. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att bifalla
framställningen på af Hamnmästaren föreslagna villkor.
.
§13.
Afslog Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren följande framställningar:
1:o) Larson & Linds begäran om anordnande af en paketskrubb i varuskjulet å hamnpiren;
2o) Hj.Palmgrens anbud att till hamnen försälja en motor.
§14.
Beslutade Hamndirektionen att antaga af Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag afgifvet
anbud att till hamnen försälja 200 à 300 meter begagnad, men fullt brukar decauvilleräls till
ett pris af 6 öre pr kg.
§15.
Uppdrogs till Hamnmästaren att afge förslag till användningen af den hyra, som influtit för
mudderverket.
§16.
Aflägsnade sig herr Burman från sammanträdet.
§17.
Uppdrogs till Ordföranden att å direktionens vägnar utfärda af Hamnmästaren K.HJ Falkland
begärdt tjänstgöringsbetyg.

§18.
Till Hamnmästaren remitterades:
1:o) C.A. Gowenius begäran om nedsättning i färjetaxan för sökanden tillhörig bil;
2:o) Från Stadsfullmäktiges lönenämnd inkommen remiss rörande Johan Landströms aflöning
och tjänstgöringsförhållanden.
§19.
Sedan J.P. Johansson, leverantör af hamnens nya muddrings- och stenkranspråm, begärt få
uppbära 10000 kronor i förskott å arbetet, beslutade Hamndirektioen att bifalla ansökningen,
sedan Hamnmästaren, som är Hamndirektionens kontrollant vid byggandet, upplyst, att
själfva pråmen är i det närmaste färdig.
§20.
Beviljades handlanden C. Nordlöf begärd månadskredit å hamnafgifter.
Justeradt den 14/7-14
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 12 juni 1914.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O. Åhrström, G. Norrby, M. Lindkvist, W. Oscarsson,
G. Nyberg, O.E. Wester, fröken Märta Bucht samt undert.sekr.
§1.
Hr V. Oscarsson och fröken Märta Bucht erhölls i uppdrag att justera protokollet.
§2.
Till e.o. folkskollärare vid folkskolan inom Luleå skoldistrikt valdes vik. folkskolläraren E.A.
Brännström med fem röster mot två; tillföllo vik. folkskolläraren Emil Holmström
§3.
Till e.o. lärarinnan vid Karlsvik folkskola valdes ex. folkskolelärarinnan Greta Bohlin från
Mosseberg.
§4.
Till lärarinnan i huslig ekonomi och slöjd vid folkskolan inom staden samt vid Karlsviks
folkskola valdes ex. skolkökslärarinnan Karin Flemström med 6 röster mot 2, som tillfäll.
skolkökslärarinna Ingegärd Wahlgren (Rektor G.Norrby avlägsnade sig )

§5.
Småskollärarinnan Fanny Eklund anhållit om
folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och
att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Nit
Vandel

tjänstgöringsbetyg,

och

beslöt

Med utmärkt beröm godkänd;
Med utmärkt beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

§6.
Styrelsen beslöt låta genom annons ledigförklara vikariatet för höstterminen å den efter
folkskolärarinnan Beda Carlsson vakanta tjänsten.
§7.
Styrelsen beslöt annonsera efter vikarie för folkskollärare D. Ekroth under nästkommande
sept. månad (Herr Nyberg avlägsnade sig)

§8.
Seminarielärare Karl Söderström hade skriftligen hemställt, att folkskolestyrelsen skulle hos
Stadsfullmäktige göra framställning om ett anslag av 200 kr till skolstipendier. Skrivelsen
remitterades till ekonominämnden.
§9.
En skrivelse från jordägaren E.A. Öhlund å Mjölkudden ang. en del planeringsarbeten å
Mjölkuddens skolgård lades till handlingarna.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt hos hälsovårdsnämnden göra framställning om dess gällande med
anledning av verkställd analys av arsenikhalten i målarfärgen i en lärosal i Östra skolhuset.
Protokollet förklarades å denna punkt genast justerat.
§11.
Från ekonominämnden anmäldes att ett par rum i Notvikens skolhus blivit för sommaren
uthyrda till fru Högström för en hyra av 10 kr;
att hyran för vaktmästare R. Johanssons bostad i Notviken bestämts till 120 kr, vilken det
härjämte arvodet för vaktmästaren hädanefter komme att utgå med 130:- kr pr år;
att hyran för småskollärarinnan Nora Magnussons lägenhet bestämts till 180:- vadan att
kontanta bostads- och vedbrandsersättningen hädanefter komme att utgå med 70 kr pr år;
att nämnden beslutat inköpa en redan insatt köksspis i fr. Magnussons lägenhet för ett pris av
35 kr.;
att nämnden beslutat låta laga och tjära yttertaket i Notvikens skolhus med vedbod, reparera
det stora rummet i fröken Magnussons lägenhet, reparera verandan, stryka väggarna i
trappuppgången en gång, upprätta en vedbänk och en hylla i fr. Magnussons kök, verkställa
sotning av alla eldstäder och sätta säkerhetshurtsar på fönstren; att en månadsavgift av 5 kr
bestämts för dem som vilja använda sig av telefonen i Västra skolan och genom annons
tillkännagiva, att de träffas å denna telefon; att snickare B.A. Hellsten fått i uppdrag att för ett
pris av 8 kr per styck inrama sex tavlor för skolans räkning; att nämnden beslutat inhämta
stadsbyggmästarens yttrande rörande de åtgärder som böra vidtagas för minskande av fukten å
vaktmästare V. Lunds bostad; att nämnden beslutat låta utföra skoltavlorna i de sex salar i
Östra skolan, som i sommar repareras, i enlighet med den arbetsbeskrivning; och att nämnden
beslutat flytta den kokspis som finns i förrummet till expeditionen, till fröken Envéns
lägenhet.
§12.

Brandsyningsnämnden hade genom protokollutdrag föreslagit folkskolestyrelsen att låta
verkställa en del smärre reparationer å eldstäder och brandredskap å Västra skolhuset.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att låta utföra dessa reparatioer.
Dag som ofvan
Alfr. Gullberg/P.Edw. Lindsmark”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 2 juni 1914.
Närvarande: Ordf. Domprosten J .Hansson, hrr Gullberg, Åhrström och Oscarsson samt
undert. sekr., varjämte till sammanträde på kallelse infunnit sig fattiggårdsvaktm. J.O.
Blomqvist med gossen Tor Livbom, arb. G.E.K.Livbom och fru Norgren med gossen Axel
Nilsson.

§1.
Från T.f. vaktmästaren vid fattiggården i Luleå J.O. Blomqvist hade till nämnden inkommit
anmälan, att gossen Tor Livbom, född den 12 april 1900 och enligt nämndens beslut den 19
febr. 1914 intagen å stadens fattiggård vid upprepade tillfällen olovligen avvikit från hemmet
och därvid en gång stannat borta i tre dygn, samt att han vid ett par tillfällen stulit pengar från
försörjningstagare å fattiggården. Vid förhör inför överläraren hade Tor Livbom erkänt, och
att han utan lov avvikit från fattiggården dels att han vid ett tillfälle tagit 85 kronor ur ett
skrin, tillhörigt en fru Lindström, och vid ett annat tillfälle tagit en portmonä med
inneliggande pengar från en försörjningstagare Baudin. Pengarna hade använts till inköp av
kaffe, karameller m.m. Livbom vidhöll denna bekännelse inför barnavårdsnämnnen. Av
vaktmästaren Blomqvist meddelades, att ett flertal stölder utom de ovannämnda blivit
begångna å fattiggården, sedan Livbom intoges där, men förklarade sig gossen icke ha någon
delaktighet i dessa. Då gossen Livbom således icke trots den allvarliga varning och
förmaning, som tilldelades honom vid barnavårdsnämndens sammanträde den 19 febr. detta
år, velat bättra sig, beslöt nämnden enhälligt med hänvisning till sitt beslut vid nyssnämnda
sammanträde söka inträde för honom å åkerbrukskolonien Hall.
§2.
Från Stadsfiskalen hade inkommit rapport, att gossen Axel Torsten Nilsson, född den 18 mars
1901 och son till ogifta Anna Nilsson i Svartöstaden men för närvarande inackorderad hos
gårdsägaren Karl Norgren, den 14 sistlidne maj slagit sönder en fönsterruta i en staden
tillhörig materialbod och gått in i denna i avsikt att stjäla zinkplåtar. Då några sådana ej hittats
hade han istället tagit en lampa, en större krona av messing och delar av en söndrig lampa,
vackra föremål han tänkte avyttra hos A.B. Brandfors järnaffär. Dessutom nyupptäcktes att
gossen vid ett par föregående tillfällen tagit pengar, dels 2 kr från kassalådan i handelshustrun
Johanssons affärslokal i Svartöstaden, dels 1 kr hos änkan Andersson, Stationsgatan 6. Gossen
erkände dessa förseelser inför barnavårdsnämnden och tilldelades av nämnden en skarp
varning och en allvarlig förmaning att hädanefter avhålla sig från dylika allvarliga tilltag.
§3.
Överläraren anmälde, att flickan Syster Johansson blivit inackorderad hos lantbrukaren Knut
Eriksson i Håkansön mot villkor att Eriksson finge ersättning för sin resa hit till Luleå, då
flickan hämtades, med 12 kr. Dessutom hade Eriksson uttalat önskan om något bidrag för den
tid, då flickan komma att besöka nattvardsundervisningen.

§4.
Överläraren anmälde, att gossen Linus Brunnbergblivit inackorderad hos lantbrukaren Georg
Åström i Persön mot en årlig ersättning av 100 kr. Samt flickan Siri Johansson - Smålander
hos lantbrukaren E.A. Nodrström i Persön mot samma avgift.
§5.
Protokollen från de båda föregående sammanträdena upplästes och godkändes.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw. Lindmark”
“Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren I Luleå den 15 juni
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, Gärde,
J.A. Nilsson och Sandström.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 11 nästlidne maj.
§2.
Elektricitetsverkets föreståndare hade till Drätselkammaren anmält, att maskinisten
O.Andersson på grund af spritmissbruk i tjänsten och däraf förorsakadt misskötande af
densamma blifvit aftsängd från tjänstgöring under tiden 6 – 12 nästlidne februari. Af en af
Elektricitetsverkets föreståndare afgifven rapport i ärendet inhämtades vidare, att Andersson
en följd af år vid upprepade tillfällen uppträdt mer eller mindre berusad under sin tjänstgöring
samt att han på grund häraf sedan den 7 mars 1913 omflyttats till att tjänstgöra som
båglampskolare, hviken befattning han med en veckas afbrott skött, till dess han den 6
nästlidne februari försattes ur tjänstgöring, hvilket allt Andersson i skriftligt erkännande
medgifvit. Sedan vidare Elektricitetsverkets föreståndare på förfrågan meddelat, att han icke
ansåg Andersson kunna återinsättas som maskinist och ej heller användas i
båglampskolartjänsten, beslutade drätselkamamren, sedan antecknats, att Andersson på grund
av misskötsel af sin tjänst icke blifvit af Stadsfullmäktige uppflyttad i högre lönegrad den 1
januari 1914, hvartill han eljest varit berättigad, att i enlighet med tekniska nämndens
hemställan uppsäga maskinisten O Andersson från innehafvande befattning vid
elektricitetsverket f.o.m. den 1 januari 1914; dock skulle Andersson omedelbart entledigas
från sin befattning, därest han låter ytterligare komma sig till last vid sin tjänstgöring.
Protokollet förklarades hvad detta ärende angår genast justeradt.
§3.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från båglampskolaren vid
Elektricitetsverket H. Wikström inkommen framställning att antingen blifva antagen till
maskinist eller ock tillerkännas rätt att få uppbära med maskinistbefattningen förenade
löneförmåner. Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i afgifvet yttrande tillstyrkt, att
Wikström, som på grund af vissa till Drätselkammaren rapporterade personalförhållanden
sedan slutet av maj år 1913 tillsvidare förflyttats till tjänstgöring som maskinist, finge uppbära
en aflöning af 125 kronor pr månad, hade Tekniska nämnden hos samfällda Drätselkammaren
föreslagit, att Wikström med hänsyn till den långa tid, han utan särskild ersättning uppehållit
maskinisttjänsten, måtte fr.o.m. den 1 nästkommande juli tillsvidare, så länge han förordnas
att uppehålla ifrågavarande tjänst, få uppbära ytterligare 25 kronor i månaden eller skillnaden

mellan arfvodet för båglampskolare och elektrisk maskinist i lägsta lönegrad. Vid
föredragning af detta ärende beslutade kammaren att med remisshandlingarnes återsändande
hos Stadsfullmäktige tillstyrka, det Fullmäktige ville godkänna det af Tekniska nämnden
framställda förslaget. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§4.
Rådmannen P. Sandström, hvilken af Drätselkammaren utsetts till Luleå stads ombud vid en
af Luleå järnverksaktiebolag och Luleå träsliperiaktiebolag begärda landtmäteriförrättningar,
hvilka afse utstakning af gränser i vattnet för nämnda bolags fastigheter å den s.k.
Nordantillheden, hade i till Drätselkammaren ställd skrifvelse åtföljd af en af
förrättningsmannen Distriktslandtmätaren Lennart Brännström upprättad karta, utvisande
bolagens yrkande rörande rågångarnas uppdragande i vattnet, anhållit att kammaren ville fatta
beslut huru ärendet från stadens sida borde förfaras. Hamndirektionen, hvars yttrande
Drätselkammaren först inhämtade, inlämnade tvenne från vattenfallsdirektören F.Vilh.
Hansen och lotskaptenen B. Östrand infordrade utlåtanden med hemställan att kammaren ville
på i dessa utlåtanden anförda skäl bestrida att bolagen hafvande äganderätt till vattnet utanför
respektive markområden, då detsamma utgör en del af Luleå stads hamnområde och
följaktligen är allmän farled. Drätselkammaren hade därefter införskaffat utlåtande i saken
från revisionssekreteraren H.A. Hamilton, däri denne häfdar att bolagen genom köpeaftal af
staden förvärfvat vattenområdet utanför sina landområden i den omfattning, som enligt
allmänna rättsregler tillkommer en strandägare, men att bolagen vid begagnandet af dessa sina
områden äro bundna af de inskränkningar, som betingas däraf att vattenområdet är att hänföra
till allmäna rättregler tillkommer strandägare, men att bolagen vid begagnandet af dessa sina
områden äro bundna af de inskränkningar, som betingas däraf att vattenområdet är att hänföra
till allmän farled, så att bolagen exempelvis icke äga att i strid mot bestämmelserna uti § 7 i
Kungl. Förordningen den 30 december 1880 om jordägares rätt öfver vattnet å hans grund
uppföra byggnad samt vidare, att, därest framdeles allmän flottled kommer att å ifrågavarande
ställe inrättas, bolgagen torde vara skyldiga att utan ersättning underkasta sig de
inskränkningar i bolagens rätt till vattenområdet, som häraf kunna betingas. Sedan därefter
Hamndirektionen beretts tillfälle att med anledning af detta utlåtande afgifva nytt yttrande i
ärendet, i samband hvarmed Drätselkammaren anhöll att få del af de olägenheter, som
hamnens och stadens intressen skulle tänkas bli tillskyndade, därest bolagen skulle få sina
enligt förutnämnda karta preciserade anspråk uppfyllda, hade Hamndirektionen enbart
meddelat, att direktionen vidhölls sin förut uttalade mening i saken. Vid slutlig behandling af
detta ärende beslutade Drätselkammaren att öfverlämna handlingarna i ärendet till
Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville godkänna å den i ärendet
företedda kartan uppdragna gränslinjen i vattnet emellan Luleå stad, å ena, samt Luleå
järnverksaktiebolag och Luleå träsliperiaktiebolag, å den andra, dock under villkor att, enär
det vatten, hvarpå bolagen sålunda gjort anspråk såsom hörande till Luleå stads hamnområde
vore att hänföra till allmän farled, bolagen beträffande de byggnader och utfyllningar i samt
andra förfoganden öfver vattenområdet måtte förbinda sig att ställa sig till efterrättelse de i
sådant hänseende att Kungl.Förordningen af den 30 december 1880 beträffande juniägares rätt
öfver vattnet å hans grund äfvensom i andra stadganden gällande bestämmelser till
efterrättelse.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
15 juni 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Gärde och J.A. Nilsson äfvensom
stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades nämnden protokoll af den 5 innevarande juni.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Folkskolestyrelsen inkommen
framställning om beviljande af ett anslag af intill 9500 kronor till skolhusbyggnaden vid
Karlsvik, afseende dels indragning af vatten- och afloppsledningar, 2500 kronor, dels
installation af elektrisk belysning 4000 kronor, hvarjämte ett belopp af intill 3000 kronor
begärdes för att möta en del oförutsedda utgifter för skolbyggnaden i öfrigt. Vid behandling af
detta ärende föredrogs först af stadsingenjören afgifvet yttrande öfver förslaget till vatten- och
afloppsledningar, däri han framhåller att kostnaden för brunn jämte nedsättning af pump bör
ökas med 600 kronor, hvarjämte för anordning af aflopp utanför byggnaden tillkommer
ytterligare 500 kronor; och skulle i samband härmed antecknas att som lägsta inkomna anbud
å anordnande af vatten- och afloppsledningar utgjorde 300 kronor. Beträffande förslaget till
elektronisk installation ansåg nämnden att någon sådan lagändring till förhindrande af
användning af luftledning som Folkskolestyrelsen förutsätter icke vore att förvänta,
åtminstone icke för att så glest bebyggdt område, hvarom här är fråga, som vid en spänning
som icke är starkare än 550 volt, hvarjämte utvidgningar och reparationer äro lättare att ordna
vid luftledning än vid användning af kakel. I anslutning härtill beslutade nu nämnden hos
Stadsfullmäktige tillstyrka.att ett anslag af 2800 kronor beviljas för anordnande af vatten och
afloppsledningar vid Karlsvik i enlighet med förefintligt förslag med af stadsingenjören
gjorda tillägg med villkor att förslaget till brunn samt vatten- och afloppsledning in- och
utvändigt underställes drätselkammarens godkännande före utförandet, samt att vidare ett
anslag af 3620 kronor beviljas för elektrisk anläggning enligt Elektricitetsverkets
föreståndares förslag med undantag för föreslagen armatur i lärarebostäderna. Protokollet
förklarades i denna del genast justeradt.
§3.
I till stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade brandmästaren O.P. Stråhle anhållit att
Stadsfullmäktige ville bevilja honom ett resebidrag af 125 kronor för bevistande af Svenska
Brandmannaförbundets årsmöte i Malmö den 9 – 11 nästkommande augusti. Sedan
Brandchefen i afgifvet yttrande tillstyrkt ansökningen beslutade nämnden, sedan antecknat
blifvit, att förbundets ändamål uteslutande afsågs det lägre brandbefälets och
brandmanskapets tekniska förkofran och att sökanden under de 15 år han varit anställd vid
Luleå stads brandkår icke åtnjutit något som helst extra bidrag att hos stadfullmäktige
hemställa, att sökanden måtte för ifrågavarande ändamål tilldelas ett resebidrag af 125 kronor
hvilket ungefär motsvarar en traktaments- och reseersättning enligt klass A 5 i Kungl.
Resereglementet för 7 dagar eller 4 resdagar och 3 dagars vistelse å årsmötet. Protokollet
förklarades hvad detta ärende beträffar genast justerat.
§4.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att så fort som möjligt verkställa af
Stadskamreraren i skrifvelse begärda uppmätningar och utstakningar af stadens
arrendelägenheter å Ön i Gammelstad.

§5.
Beslutade nämnden att på därom gjord framställning till Kustuppsyningsmannen F.A.
Bergström på arrende under 5 år upplåta den del af Åmansgrubban, som i norr begränsas af
fastighet n:r 267, öster om Skomakaregatan, i söder af tomten n:r 1 i kvarteret Laken och i
väster af utdragna gränslinjen mellan fastigheterna n:r 267 och 268 samt innehållande 248,6
kvm. mot villkor:
att arrendatorn uppsätter och underhåller ett prydligt stängsel i gränslinjen;
att området hålles i prydligt och snyggt skick, och att en arrendeafgift af 1 kr. pr. år erlägges.
att en arrendeafgift af 1 kr. pr. år erlägges.

§6.
Sedan Gültzauuddens restaurantförening i skrifvelse anhållit att få borttaga 11 st. torra tallar å
Gültzauudden, beslutade Nämnden att lämna föreningen tillstånd att efter anvisning af
Stadsingenjören borttaga högst 11 st. sådana torra träd.
§7.
Gültzauuddens restaurantförening hade anhållit att få använda den öppna planen å
Gültzauudden mellan Kastellgatan och tennisplanen för folkfäst m.m den 21, 24 och 28
instundande juni. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att bifalla
framställningen på vanliga villkor med följande tillägg: att platsen skall skyndsamt och senast
inom tre dagar efter den 28 instundande juni rengöras och iordningställas vid risk att
densamma af staden iordningställes på sökandens bekostnad; att ett belopp af 3 kronor pr. dag
erlägges till drätselkammaren såsom ersättning för den tillsyn af platsen, som kan befinnas
erfoderlig.
§8.
Godkändes C.E. Åströms i Gäddvik räkning å transport och leverans af 100 lass matjord till
pumpstatioen å kr. 100:Som ofvan
Justeradt den 3 juli 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 18 juni 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Isaksson, Ahlström, Wester, Danielsson och Lindqvist, för
Sundström samt tillsyningsmannen.
§1.
Biföll styrelsen en af föreningen Vita bandet uti ingifven skrifvelse gjort hemställan att
styrelsen ville till föreningen i och för anordnande af en barnkrubba upplåta de af styrelsen
förhyrda rummen i s.k. Pontusbaracken. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§2.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Karl
Häggström föredrogs och lades till handlingarna.

§3.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande H.N Bergström och
förklaring i fattigvårdsmål rörande Anders Öberg.
§4.
Afslogs Vilhelm Berglunds ansökan att få en barnlikkista.
§5.
Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattson att inköpa 35 meter örngåttsväf till
fattiggården samt en kappa åt Elin Maria Eriksson.
§6.
Afslogs en ansökan från Edit Nordqvist om understöd för hennes minderåriga barn.

Justeradt:
H.Lindgren
M.Sundström
Axel Ahlström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O Dahl

”Protokoll, förd vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 17 juni 1914.
Närvarande: Herrar t.f borgmästaren P. Sandström, Flemström, O. Forsgren, Ullman,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§57.
Protokollet för den 13 maj föredrogs och justerades.
§58.
Hos byggnadsnämnden hade Adolf och John Åström anhållit om tilllstånd att få i enlighet
med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus äfven inrymmande samlingssal å
tomt n:o 8 i kvarteret katten. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med
villkor dels att södra gårdsbyggnaden borttages dels att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§59.
Hos byggnadsnämnden hade D. Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:o 13 kvarteret Tigern. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningerns föreskrifter
iaktoges vid arbetets utförande.
§60.
Sedan byggnadsnämnden vid sammanträde den 16 april 1914 ålagt fastighetsbolaget Spiggen
att inom två månader efter delfåendet hafva borttagit ett å tomt n:o 12 i kvarteret Tigern utan
nämndens tillstånd uppfördt skjul, hade bolaget nu med bifogande af ritning och tomtkarta
anhållit att nämnda skjul måtte få kvarstå tillsvidare i oförändrat skick. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att skjulet borttages senast den 1 augusti
1915.

§61.
Hos byggnadsnämnden hade kopparslagaren J.O. Sundqvist anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus, ändra takfallet samt inreda
två vindsrum i boningshuset å tomt n:o 3 i kvarteret Laken. Vid föredragning häraf beslöt
byggnadsnämnden remittera ärendet till stadsingenjören och stadsbyggmästaren för utredning
angående kostnaden för inlösen af den gatudel, hvarå nämnda byggnad vore belägen.
§62.
Hos Byggnadsnämnden hade C.A. Rysslander anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning uppföra en ny köksmur i boningshuset å tomt n:o 5 i kvarteret Hermelin. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktages vid arbetets utförande.
§63.
Hos byggnadsnämnden hade C.F. Fernberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga uthuset å tomt n:o 6 i kvarteret Björken. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§64.
Hos byggnadsnämnden hade August Carlsson anhållit om tillstånd att få borttaga ett skjul
samt verkställa diverse förändringsarbeten å södra byggnaden å tomt n:o 13 i kvarteret Hästen
i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifetr i tillämpliga delar noggrant
iakttogos vid arbetets utförande.
§65.
Hos byggnadsnämnden hade August Carlsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning verkställa diverse förändringsarbeten å nordvästra byggnaden å tomt n:o 13 i
kvarteret Hästen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§66.
Hos byggnadsnämnden hade jägmästaren A. Montell anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning anbringa fönster å östra gafveln till boningshuset å tomt n:o 6 i kvarteret
Ejdern. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktogos.
§67.
Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att
få tillstånd att få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk
kontorsbyggnad å staden tillhörig del af vretan n:o 132. Sedan Stadsfullmäktige, till hvilka,
framställningen öfverlämnats, vid sammanträde den 30 april 1914 för sin del bifallit
ansökningen, med villkor att byggnaden borttoges, då staden så påfordrade, beslöt nämnden
jämväl bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga
delar noggrant iaktogos vid arbetets utförande.
§68.

Hos byggnadsnämnden hade apotekaren J.F. Grafström anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret Göken.
Sedan Stadfullmäktige, till hvilka ärendet öfverlämnats, vid sammanträde den 30 april 1914
förklarat sig icke hafva något emot ansökningen att erinra, därest Grafström förbunde sig att
vid eventuell inlösen af huset afstå från ersättning för det förhöjda värde detsamma genom
tillbyggnaden erhölle, beslöt nämnden att bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§69.
Biföll nämnden en af A.F.Kalin på anförda skäl gjord framställning om upphäfvande af
honom genom beslut den 10 juli 1913 meddeladt föreläggande att uppsätta grindar vid
fastigheten n:o 417 i kvarteret Skatan..

§70.
Biföll nämnden en af länsnotarien O. Forsgren m.fl. på anförda skäl gjord framställning om
uppskof till den 1 augusti 1915 meddeladt föreläggande att uppsätta grindar vid fastigheten
n:o 417 i kvarteret Skatan.
§71.
Biföll nämnden en af fröken Maria Åkerström på anförda skäl gjord framställning att
tillsvidare få hafva kvar ett å tomten n:o 4 i kvarteret Pelikan uppfördt skjul, hvilket nämnden
genom beslut den 16 april 1914 ålagt fröken Åkerström att bortaga, på så sätt, att med skjulets
borttagande skulle få anstå till den 1 augusti 1915.
§72.
En från hälsovårdsnämnden remitterad rapport rörande den s.k. Smålanderska gården i
Bergviken föranledde icke till någon åtgärd, enär den vore belägen utom stadens planlagda
område.
§73.
Hos byggandsnämnden hade postiljon A.E. Öberg anhållit, att nämnden antingen måtte
upphäfva det honom genom beslut den 10 juli 1913 meddelade föreläggande att upppsätta
grindar vid fastigheten n:o 1 i kvarteret Räfven eller ock att med grindarnes uppsättande måtte
få anstå tillsvidare. Vid föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen, enär några skäl
för bifall till densamma ej anförts.
§74.
Biföll nämnden en af C.G. Sundlöf på anförda skäl gjord framställning om anstånd till år 1915
med diverse målnings- och reparationsarbeten å fastigheten n:o 8 i kvarteret Tallen, hvilka
nämnden genom beslut den 10 juli 1913 ålagt Sundlöf verkställa före den 1 augusti 1914.
§75.
Sedan nämnden genom beslut den 10 juli 1913 ålagt bland andra nedannämnde
fastighetsägare att vid vite af 25 kronor för den försumlige låta före den 15 augusti 1914
utföra nedanståenden målnings- och reparationsarbeten å den tillhöriga fastigheter, nämligen
hemmansegaren Carl Pettersson i Gäddvik att uppsätta och måla grindar samt reparera och
måla staketet till fastigheten n:o 1 i kvarteret Hackspetten; änkefru Elvira Sven-Nilsson i
Gäfle att låta uppsätta och måla staketet omkring tomt n:o 4 i kvarteret Flundran; samt

byggmästaren O.J. Persson i Töre att låta kalkfärga boningshuset å tomt n:o 1 i kvarteret
Laxen; anmälde nu sekreteraren, att nämnda personer enligt den 3 juni tecknade bevis icke
kunnat här i staden anträffas för delgifning. Med hänsyn till den korta tid, som återstode för
de föreskrifna arbetenas utförande, beslöt nämnden meddela nytt föreläggande för
hemmansegaren Carl Pettersson, Gäddvik, änkefru Elvira Sven-Nilsson, Gäfle, samt
byggmästaren O.J. Persson, Töre, att före den 1 augusti 1915 vid vite af 25 kronor för den
försumlige hafva låtit utföra ofvan avgifna målnings- och reparationsarbeten.
§76.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden F.I. Israelsson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning- och tomtkarta göra en öfverbyggnad å verandan till boningshuset å tomt
n:o 100 i kvarteret Strutsen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden att bifalla ansökningen
med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttogos vid
arbetets utförande samt att öfverbyggnaden borttoges, då nämnden så påfordrade.
§77.
Från stadsingenjören hade inkommit infordrat yttrande med anledning af Kungl.
Öfverintendentsämbetets protest emot den föreslagna stadsplaneändringen i Östermalm. Efter
föredragning häraf beslöt nämnden öfverlämna ärendet till stadsfullmäktige med anmälan, att
någon annan protest icke inkommit. För egen del beslöt nämnden hemställa att
stadsfullmäktige ville på de af stadsingenjören i hans yttrande anförda skäl utan afseende å
den ingifna protesten ingå till Kungl.Majt:t med begäran om fastställelse af den föreslagna
stadsplaneändringen.
§78.
Afslog nämnden en af M. K. Sandström gjord framställning om tillstånd att få hafva ett å tomt
n:o 3 i kvarteret Pelikan befintligt skjul kvarstående tillsvidare.
§79.
Hos byggnadsnämnden hade kaféidkaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning upptaga en entré till boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret Spiggen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§80.
Afslog nämnden en af Evangeliska Fosterlandsstiftelsen gjord framställning om anstånd till
sommaren 1915 med en del genom nämndens beslut den 10 juli 1913 föreskrifna målningsoch reparationsarbeten å fastighetn n:o 209 kvarteret Hvalen.
§81.
Uti ingifven skrifvelse hade stadsbudet A.Torstensson anfört, att han icke ansåge sig skyldig
efterkomma nämndens vid sammanträde den 10 juli 1913 meddelade föreläggande att
reparera staketet emot Stationsgatan, alldenstund detsamma vore beläget å staden tillhörig
mark. Vid föredragning häraf beslöt nämnden, sedan stadsingenjören vitsordat Torstenssons
uppgifter, upphäfva föreläggandet, och skulle drätselkammaren erhålla utdrag af detta
protokoll för den åtgärd, som kunde anses af behofvet påkallad.
§82.
Hos byggnadsnämnden hade postiljonen A.E Öberg anhållit om tillstånd att få i källaren till
tryckeribyggnaden å tomt n:o 1 i kvarteret Räfven anorden eldstad i en gjutgryta för smältning

af metall till tryckstilar. Som ansökningen icke var åtföljd af någon ritning, kunde den för
närvarande icke till pröfning upptagas.
§83.
Biföll nämnden en af C.A. Rysslander på anförda skäl gjord framställning om anstånd till den
1 augusti 1915 med målning af uthusen och en del af staketet å fastigheten n:o 5 i kvarteret
Hermelinen.
§84.
Till handlingarne lades Landshöfdinge-Ämbetets i Norrbottens län resolution den 23 maj
1914 i fråga om ändring i vissa delar af den för Luleå stad gällande byggnadsförordningen.
Hos Stadsfullmäktige skulle göras framställning om anslag för tryckning af
byggnadsordningen i 1000 ex. att kostnadsfritt tillhandahållas stadens fastighetsägare.

§85.
Hos byggnadsnämnden hade Statens järnvägstrafiks pensionsinrättning hemställs om
byggnadsnämndens godkännande af att tomterna n:is 5 och 6 i kvarteret Sillen finge
sammanslås till en tomt. Sedan det antecknats, att ingen annan sökanden berördes af den
begärda tomtförändringen, beslöt nämnden härå söka fasttällelse hos Konungens
Befallningshafvande i länet.
§86.
Hos byggnadsnämnden hade Stadens järnvägstrafiks pensionsinrättning anhållit att få i
enlighet med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra en byggnad af sten å tomterna n:ris 5
och 6 i kvarteret Sillen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen under
förutsättning af Konungens befallningshafvande fastställelse å sökt sammanslagning af
ofvannämnda tomter till en tomt samt med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande.
§87.
Hos byggnadsnämnden hade fastighetsbolaget Spiggen på anförda skäl anhållit om anstånd
intill hösten 1915 med de målnings- och reparationsarbeten å bolagets fastigheter, hvilka
innevarande år icke kunde medhinnas, äfvensom beträffande vissa föreskrifna arbeten vid
Oscarsvarf, att med dessa måtte få anstå intill dess den af Luleå stad mot bolaget
anhängiggjorda rättegången om äganderätten af detta område blifvit i sin helhet afgjord. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen och skulle de arbeten, för hvilka
begärts till nästa år vara utförda senast den 1 augusti 1915.
§88
Biföll nämnden en af C.G. Sandström på anförda skäl gjord framställning om anstånd till den
1 augusti 1915 med målning af staketet omkring tomten n:o 1 i kvarteret Björken
§89.
Förd en åtgärd, hvartill densamma kunde föranleda, hade stadskamreraren K.H Santesson
inkommit med en anmälan rörande en å brandmuren till fastigheten n:o 4 i kvarteret Staren
befintlig skyltmålning, som vore i högsta grad vanprydlig och för ögat stötande. Med
anledning häraf beslöt nämnden förständiga fastighetens ägare att låta inom två månader efter
delfåendet, vid vite af 50 kronor, bättra eller förnya målningen å brandgafveln, så att

densamma äfvensom skylten, därest denna komme att bibehållas, försattes i ett prydligt skick.
Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar:
P. Sandström”
J.O.Dahl.
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hälsovårdsnämnden i Luleå den 26 jul 1914.
Närvarande:Herrar Randerz, Grafström och Hellstén.
§1.
Protokollet förd en 15 maj föredrogs och justerades.

§2.
Med öfverlämnande af analysbevis, utvisande, att arsenik i större mängd än den tillåtna
förefunnes å väggarne i sal n:o 18 i Östra folkskolan, hade folkskolestyrelsen anhållit om
nämndens beslut. Huruvida den gamla färgen skulle skrapas bort i de sex salar, som i år skulle
ommålas, eller om målningen finge företagas ofvanpå den gamla färgen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden med hänsyn därtill dels, att ingen fukt yppat sig i nämnda skolsalar, dels
att endast panelringen skulle ommålas och att härtill skulle användas oljefärg dels ock att
salarna användes endast ett fåtal timmar under dygnet och under denna tid flitigt vädrades,
meddela folkskolestyrelsen, att om målningen finge företagas utan föregående skrapning af
panelen. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§3.
Biföll nämnden en af lokföraren E. Malmborg gjord ansökan att få inmontera två
vattenklosetter i fastigheten n:o 13 kvarteret Vargen med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§4.
Biföll nämnden H.O. Lundström gjord ansökan att få inmontera en vattenklosett i fastigheten
n:o 1 i kvarteret Uttern med villkor, att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§5.
Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden den 8 dennes inom Handlanden F.E.Stadhe tillhöriga fastigheter n:o
7 kvarteret Tallen anmärktes: att därvarande lokaler voro i synnerligen stort behof af
uppmålning. Väggarna voro å flera ställen öfverdragna med svarta kakor af hård beskaffenhet
uppkomna genon fukt och mjöldamm. Anhålles att egaren måtte åläggas att uppmåla
arbetslokalerna. Luleå den 11 juni. 1914. Wilh.Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman.” Efter
föredragning häraf beslöt nämnden ålägga Stadhe vid vite af 25 kronor att hafva låtit inom sex
veckor efter häraf erhållen del uppmåla arbetslokalerna. Denna paragraf förklarades vara
genast justerad.

§7.
En från tillsyningsmannen ingifven rapport angående en del obehag, som förorsakades en del
fastighetsägare å den s.k Ruthbergska vretan, därigenom att densamma öfversvämmades af
fotogenblandadt vatten från en Luleå Lysoljeaktiebolag tillhörig fotogenkällare, beslöt
nämnden öfverlämna till Drätselkammaren med begäran om åtgärdens vidtagande för
afhjälpande af missförhållandet.
§8.
En från tillsyningsmannen ingifven rapport angående en mängd papper, som vore utkastadt å
marken vid den s.k. Sellinska slipen beslöt nämnden öfverlämna till fastighettens ägare, beslöt
nämnden öfverlämna till fastighetens ägare med begäran om åtgärdens vidtagande för
afhjälpande af missförhållandet.

§9.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydanden rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion länsveterinären den 8 dennes i förstaden
Bergviken i änkan Öbergs fastighet anmärktes: att stor osnygghet rådde i svinhuset. Djuren
voro till ytterlighet nedsmutsade. Flytande orenlighet rann ut på golfvet från kättarne. På
grund häraf anhålles att nämnden måtte ålägga änkefru Öberg att iakttaga större renlighet i
svinhållningen vid risk af att förbud att hålla svin eljest meddelas. Luleå den 11 juni 1914.
Wilh. Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsmannen.” Efter föredragning häraf beslöt nämnden
förständiga änkan Öberg att iakttaga större renlighet i svinhuset, vid äfventyr att hon eljest
komme att omedelbart förbjudas hålla svin. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§10.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion af Länsveterinären den 8 dennes inom
förstaden Bergviken anmärktes i G. Enström därvarande fastighet: att stor osnygghet rådde i
svinhuset. Tätt underlag saknades och djuren voro sammanhängda i kättarna till så stort antal
att utrymmet syntes otillräckligt. Renhållningen var mycket otillfredställande. Från de
närboende grannarna har vid flera tillfällen klagomål anförts äfven det obehag som de lida
från svinhuset genom den lukt och stank samt den massa flugor som sprider sig därifrån.
Anhålles att nämnden måtte ålägga egaren att inlägga dels cementeradt underlag och
förständiga honom att iakttaga större ordning och snygghet vid svinhanteringen vid risk af att,
om nya klagomål framställes från de närboende svinhållningen komme att förbjudas. Luleå
den 11 juni 1914. Wilh. Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt
nämnden förständiga Enström dels att inlägga cementeradt underlag i svinhuset dels att
iakttaga större ordning och snygghet i svinhållningen vid äfventyr att om befogade klagomål
ånyo framställdes af de närboende, han komme att omedelbart förbjudas hålla svin. Denna
paragraf förklarades vara genast justerad.
§11.
Bifölls en framställning från föreningen Vita Bandet, att nämnden ville till förmån för en
blifvande barnkrubba afstå från det rum i s.k. Pontusbaracken, som disponerades af nämnden.
§12.
Till den ledigförklarade epidemisjukskötersketjänsten hade vid ansökningstidens afgång
anmält sig tre sökanden, nämligen t.f. epidemisjuksköterskan Ester Hellström, Luleå,

sjuksköterskan Jenny Nyberg, Nyhamn samt sjuksköterskan Eva Stråhle, Själavad. Vid
företaget val beslöt nämnden antaga sjuksköterskan Ester Hellström till sköterska vid
härvarande epidemisjukhus med skyldighet för henne att ställa sig gällande instruktion till
noggrann efterrättelse äfvensom underkasta sig eventuella ändringar i densamma, som
framdeles kunde komma att göras.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 juni 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Danielsson, fröknarne Björkman och Sundberg, fru
Sundström, diakonissan och t.f tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 30 maj och 16 juni föredrogos och justerades.
§2.
Uppdrogs åt sekreteraren, stadskassör J.O. Dahl att hos pensionsnämndens ordförande göra
framställning utbekommande af kronor 23:36, hvilket belopp enligt för Johanna Augusta
Andersson utfärdatdt pensionsbevis funnes att lyfta, och skulle utdrag af detta protokoll i
sådant afseende lända honom till fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§3.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Hulda
Josefina Åberg föredrogs och lades till handlingarne.
§4.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Edvard Napoleon
Dahl, Naima Amalia Elisabeth Bergström, Fritz Valdemar Åman och Gustaf Adolf Sundqvist.
§5.
Anmälde tillsyningsmannen, att Anton Larsson ånyo måst intagas å fattiggården, enär hans
sinnessjukdom förvärrats och beslöt styrelsen med godkännande häraf söka inträde för honom
å Piteå hospital.
§6.
Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Viktor Johansson måst på grund af
sjukdom/lunginflammation/intagas å fattiggården den 13 juni och beslöt styrelsen med
godkännande häraf, att kostnaden för hans vård och underhåll skulle utökas hos Jokkmokks
kommun.
§7.
Beslöt styrelsen bevilja hustru Maria Häggberg ett hyresbidrag af 5 kronor per månad
tillsvidare.
§8.
Ett från medicinalstyrelsen insändt frågeformulär rörande under styrelsens vård varande
sinnessjuka och idioter, öfverlämnades till tillsyningsmannen för att ifyllas.

§9.
Godkändes andra kvartalets utackorderingslista, slutande å kr. 1643:54
§10.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under juni, slutande å kr.
76:52.
§11.
Albertina Öqvist fick tillstånd att lämna fattiggården under 14 dagar.
§12.
Sömmerskan Hanna Nilsson hade erbjudit sig att taga Elin Eriksson i sin vård och lära henne
sy, därest styrelsen vore villig ersätta henne härför med 9 à 10 kronor per månad. Styrelsen
beslöt uppdraga åt ordföranden och fru Sundström att på bästa sätt ordna denna angelägenhet.

§13.
Godkändes en räkning från vaktmästaren J.O.Blomqviit för sönderrifna kläder m.m. å kr. 26:§14.
En begäran från Anton Henriksson om understöd remitterades till distriktrådet i 3:dje
distriktet.
§15.
Anmälde ordförandena att han lämnat hustru Serafis Anna Kristina Boström, hvilken på grund
af styrkt sjukdom vore oförmögen att försörja sig, en matanvisning å 5 kronor. Med
godkännande häraf beslöt styrelsen, att nämnda belopp, äfvensom hvad styrelsen ytterligare
kunde komma att få vidkännas för hustru Boström, skulle utsökas hos Karl Gustafs socken
eller annan vederbörande kommun.
§16.
Anna Adolfssons begäran om ett hyresbidrag å 5 kronor per månad afslogs.

§17.
Med öfverlämnande af utslag i mål mellan Elin Henrika Olsson och skomakaren Johan Alfred
Ruth-Sporre angående barnuppfostringsbidrag äfvensom räkning å kostnader m.m. hade
sekreteraren hemställt, att styrelsen ville göra framställning hos Nederkalix
fattigvårdsstyrelse, att nämnda styrelse ville ersätta kostnaderna i målet, tillhopa 20 kronor,
och vidtaga åtgärder mot Sporre i akt och mening att förmå honom sörja för barnets underhåll.
Vid föredragning häraf beslöt styrelsen till betalning godkänna den ingifna räkningen samt
biföll jämväl, hvad sekreteraren i öfrigt föreslagit.
§18.
Afslag styrelsen Änkan Lifboms begäran att med två barnbarn få flytta till Engbergs gård å
Mjölkudden och bo där under sommarmånaderna. Däremot beviljades Änkan Lifbom, därest
hos så önskade, ledighet för att besöka sin dotter i Narvik.

§19.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för juli, slutande å följande belopp, nämligen:
för I distriktet å kronor 351:16
” II ”
” ”
417:75
” III ”
” ”
226:50
” IV
”
” ”
196:50
§20.
Diakonissans rapport för juni föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§21.
Fru Sundström framhöll hurusom kafferensning vore en synnerligen olämplig sysselsättning
för unga flickor med hänsyn därtill, att de häraf icke inhämtade några kunskaper, som kunde
gagna dem i deras framtida lif, samt att nämnda yrke måste anses i hög grad hälsovådligt och
ur moraliska synpunkt förkastligt, hvarför hon yrkade att styrelsen skulle göra hemställan hos
konsul Jäger och Norrbottens importaktiebolag, att de till kafferenserskor ville antaga endast
medelålders fruntimmer. Styrelsen beslöt i enlighet härmed uppdrags åt sekreteraren att
tillskrifva nämnda firmor i ärendet äfvensom meddela, att de vid behof af renserskor kunde
hänvända sig till tillsyningsmannen.
Justeradt
Som ofvan
Alfr.Gullberg
Å tjänstens vägnar
T.f ordf.
J.O.Dahl
M.Sundström
Ellen Lundberg”

Protokoll juli 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
3 juli 1914.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde och Nilsson äfvensom Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 15 nästlidne juni.
§2.
Linjedirektör T. Bennet hade för frimurarlogen Ultima Thules räkning gjort förfrågan, om
logen kunde få förhyra den till källarmästarebostad afsedda lägenheten i stadshuset. Vid
föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att efter
samråd med herr Bennet uppgöra approximativ kostnadsberäkning åtföljdt förslag till de
ändringar i inredningen m.m, som, skulle blifva erforderliga vid ett eventuelt uthyrande till
logen af lokalerna ifråga. Nämnden beslutade vidare att nu pågående reparationsarbete i den
ifrågavarande lägenheten skulle tillsvidare inställas.
§3.
Sedan byggnadsnämnden jämlikt utdrag af protokoll den 10 juli ålagt staden att uppsätta
staket vid tomterna n:ris 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikanen, hade stadsbyggmästaren inhämtat

förslag till uppsättande af ett stängsel af tätt sammanfogade bräder enligt skiss för en kostnad
af 325 kronor, inbegripet 2 gånger oljemålning af yttersidorna och rödmålning af innersidan.
Vid fördragning af ärendet beslutade emellertid nämnden att lämna stadsbyggmästaren i
uppdag att anskaffa och uppsätta ett grå- eller brunmåladt 1600 m/m högt plankstaket P.A.
enligt Söderberg & Haak Aktiebolags katalog och idealstaket för en kostnad af högst 400
kronor.
§4.
Sedan stadsbyggmästaren anmält, att staden blifvit ålagt att verkställa en del
underhållsarbeten å byggnaden å fastigheten n:o 217, hvilka arbeten torde draga en kostnad af
c:a 50 kronor, beslutade nämnden att då förslag framkommit att borttaga byggnaden,
hemställs hos byggnadsnämnden om anstånd med arbetenas utförande till den 1 juni
nästkommande år. Nämnden beslutade vidare att underrätta Fattigvårdstyrelsen därom att
styrelsen icke kan påräkna att få disponera fastigheten längre än till den 1 nästkommande
april.
§5.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med utredning rörande
hvilka fastigheter och fastighetsdelar staden har att förvärfa för att kunna till full bredd
framdraga Kungsgatan mellan Stationsgatan och Storgatan.
§6.
På tillstyrkan af stadsingenjören beviljade nämnden Värmeledningsaktiebolaget Celsius
tillstånd att med stadens afloppsnät förbinda afloppsledningen från 1 boningshuset å tomt n:s
4 i kvarteret Göken anordnade tvenne klosetter, tvenne tvättställ och 1 st. badkar, mot villkor
att gällande föreskrifter och bestämmelser noga lända till efterrättelse.
§7.
På grund af de upprepade anmärkningar, som af hälsovårdsnämndens tillsyningsman gjorts
mot saluhallens renhållning beroende till största delen på den till saluhallen hörande soplårens
otillräcklighet och olämpliga placering, hade stadskamreraren föreslagit ett uppdrag måtte
lämnas stadsbyggmästaren att inkomma med utredning och förslag till ett bättre ordnande af
dessa förhållanden, i hvilket uppdrag jämväl borde ingå förslag till plats för de fisklådor, som
nu nedskräpade stalltomten. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla,
hvad stadskamreraren sålunda föreslagit.
§8.
Brandchefen U. Ullman hade inlämnat ansökan om semester 28 dagar f.o.m. den 6 juli t.o.m.
den 2 augusti. Med bifall till ansökningen beslutade emellertid nämnden att i detta
sammanhang göra det uttalandet, att brandchefen icke må utöfver hvad som i § 3 af
instruktionen bestämmer rörande semester och tjänstledighet om högst 3 dagar, vara
berättigad att erhålla tjänstledighet om högst 3 dagar, vara berättigad att erhålla tjänstledighet
utan löneafdrag.
§9.
Stadsbyggmästaren J. Wikberg hade i till Magistraten ställd skrifvelse begärt tjänstledighet
under tiden 8 – 11 juli och 3 – 7 augusti innevarande år. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden förklara sig icke hafva något att erinra mot bifall till ansökningen;
hvarvid dock i detta sammanhang anhållan skulle göras hos Magistraten att Drätselkammaren

måtte i hvarje fall erhålla sådan underrättelse om beviljande af Magistratens ordförande af
högst 3 dagars ledighet, hvarom föreskrift finnes i stadsbyggmästarens instruktion § 14.
§10.
Till stadsingenjören remitterades:
1:o) Maria Johanssons begäran att staden måtte inlösa fastigheten n:o 6 i kvarteret Simpan
m.m.
2:o) G.A.Westerlunds begäran om ägoutbyte eller förvärf af mark å Stadsön.
3.o) Gust.Fröbergs begäran att förvärfa viss strandlägenhet invid Johanssons mek.verkstad.
§11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammmaren och planteringsnämnden remitterat en af
konsistorienotarien A.Carlgren väckt motion om anslag från brännvinsmedlen för ordnande
och förskönande af Gültzauudden, beslutade nämnden att föreslå planteringsnämnden att
sammanträffa på ort och ställe för närmare afhandlande af åtgärder med anledning af det
erhållna uppdraget.
§12.
Öfverläraren vid Luleå folkskolor hade i skrifvelse till gjort förfrågan om tomt n:o 4 i
kvarteret Strutsen vore disponibel för ett tilltänkt gymnastikhus för folkskolans räkning. Vid
föredragning häraf beslutade nämnden, att, då tomten ifråga vore för drätselkammaren
behöflig dels för utvidgning af brandstationen dels för en mycket nödvändig förrådsbyggnad,
meddela öfverläraren att nämnden icke anser sig kunna tillstyrka dess upplåtande till
gymnastikhustomt. Nämnden ville däremot till ifrågavarande åndamål föreslå tomt n:o 3 i
kvarteret Tjädern, hvarför dock – hvilket äfven gäller för tomt n:o 4 i Strutsen – erfordras
inlösen af de delar af tomten, som icke äro stadens ägo.
§13.
Postvaktmästare E.M. Bergmans ansökan om tillstånd att få till- och påbygga boningshuset å
vreten N:is 801-802 å Mjölkudden remitterades till stadsingenjören och stadsbyggmästaren
för yttrande.
§14.
Uppdrog nämnden till stadsbyggmästaren att utreda möjligheten af att i saluhallen inrymma
lokal för tullvakten vid södra hamnen samt eventuelt inkomma med af kostnadsberäkning
åtföljdt förslag till en sådan anordning.
§15.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitteradt förslag till ny brandordning för
Luleå stad för uppdragande af bestämda gränser för det område utanför stadsplanen,
benämndt Bergviken, å hvilket brandordningen vore afsedd att gälla, beslutade nämnden att
remittera ärendet till stadsingenjören med uppdrag att i samråd med brandchefen inkomma
med förslag till gränser för Bergviksområdet.
§16.
Föredrogs Stadfullmäktiges protokoll af den 28 maj 1914 beträffande §§ 4,5,7,8,15 och 16;
och beslutade nämnden beträffande beslutat inköp af Fastighetsaktiebolaget Lejonet af vissa
tomter i kvarteret Rönnen; att köp skulle afslutas med bolaget, beträffande ägoutbyte med
fastighetsaktiebolaget Lejonet af vissa tomter i s.k. nya stadsdelen: att köpekontrakt skulle
upprättas med bolaget.

Justeradt den 13/7 1914
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
13 juli 1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Nilsson, och Nordin.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 8 nästlidne juni.
§2.
Sedan Stadskamreraren meddelat, att tullvaktmästaren K.H. Öström inkommit med ansökan
att få sig tomten till fastighet n:o 476 upplåten på arrende, beslutade Nämnden att gifva
anstånd tillsvidare med verkställigheten af det utslag, med hvilket Öström förpliktigats att till
staden afträda fastigheten i fråga.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne Magistratens skrifvelse af den 6 innevarande juli, hvari
meddelades att Magistraten beviljat stadsfogden anstånd med den honom ålagda
redovisningen till innevarande månads utgång.
§4.
I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade maskin- och pannskötaren Sven Ottonius
Wennberg anhållit att, då han för år 1912 ej haft störrre inkomst än 1464 kronor och 85 öre,
men blifvit för år 1913 påförd utskylder efter en inkomst af 1760 kronor, Stadsfullmäktige
ville vidtaga ändring i 1913 års taxering beträffande honom. Sedan ordföranden i 1914 års
taxeringsnämnd i inkommet yttrande framhållit att, då han icke haft tillgång vare sig till
sökandens deklaration eller till järnvägens taxeringsuppgift, det varit honom omöjligt att
exakt yttra sig i saken, men att det emellertid af de åberopade handlingarna samt
taxeringslängden ville synas, som om sökandens uppgifter vore riktiga och att således ett fel i
taxeringen föreligger, beslutade Ekonominämnden vid ärendets föredragning att öfversända
framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville med bifall till
sökandens begäran bevilja afkortning af Kr. 19:20 eller det belopp, som sålunda för högt
skulle ha påförts honom vid 1913 års taxering.
§5.
Filaren E.R.E. Blomqvist hade hos Stadsfullmäktige anhållit om rättelse i 1913 års taxering af
skäl, att han, som år 1912 varit mantalskrifven i Göteborg, först den 2 oktober 1912 erhållit
anställning vid Statens Järnvägars verkstad i Notviken, under hvilken tjänstgöring till årets
slut hans aflöning utgjort endast Kr. 341:06. Sedan stadskamreraren i afgifvet yttrande öfver
ansökningen framhållit, att sökanden är mantalskrifven i Luleå stad för år 1913, hvarför han
här skall betala utskylder för år 1913 för sin inkomst för år 1912, äfven om denna delvis eller
till större delen intjänats på annat håll, beslutade Ekonominämnden att på af stadskamreraren
anförda skäl hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å sökandens framställning.
§6.

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterar en från kronojägaren J.O. Rönnqvist
inkommen framställning om ändring i 1912 års taxering. Sedan antecknat blifvit att sökanden
blifvi taxerad i enlighet med den af honom afgifna deklarationen, beslutade Ekonominämnden
att då sökanden försummat att i laga ordning anföra besvär och dessutom själf varit vållande
till den påstådda oriktigheten i taxeringen hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å
sökandens framställning.
§7.
Schaktmästaren K.A. Helge Holmgren hade med stöd af K.Kammarrättens utslag af den 8
april 1914 anhållit om restitution af till Luleå stad för år 1912 erlagda sommarutskylder. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, att som utsikt ej torde föreligga att
genom besvär vinna ändring i kammarrättens utslag öfverlämna utslaget till Stadsfullmäktige
med hemställan att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Holmgren restituera
af honom för år 1912 till Luleå stad erlagda kommunalutskylder kr. 59:40.
§8.
Föredrogs af Hofmästaren Alfred Bengstelius i skrifvelse gjord anhållan om
drätselkammarens yttrande om hinder möter transporterandet på honom af Källasrmästaren
C.J. Dahnés kontrakt rörande hotellägenheten i stadshuset äfvensom om kontraktet i så fall
finge prolongeras på ytterligare tre år; och beslutade Nämnden att genom Stadskamreraren
införskaffa upplysning från sökanden, om han träffat bindande aftal med Dahnés sterbhus om
öfvertagande af kontraktet, innan ärendet vidare tages i behandling.

§9.
Beviljades Stadskamreraren K.H. Santesson semester under en månad f.o.m. den 10
nästkommande augusti.
§10.
Beviljades Stadskassören J.O. Dahl och Stadsbokhållaren A. Glaas hvardera semester under
en månad under innevarande år på tid, som Stadskamreraren äger bestämma.
§11.
Poliskonstapeln F.L. Johansson hade anhållit om ersättning af 12 kronor för klädespersedlar,
som han under tjänstgöring fått förstörda. Sedan Stadsfiskalen meddelat att den person, som
åsamkat skadan å klädespersedlarna är i fullständig afsaknad af medel, beslutade nämnden att
lämna bifall till framställningen.
§12.
Beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Drätselkontoret att försätta slaktaren A.
Hultqvist i konkurs för ogulden hyra af 66 kronor.
§13.
Beslutade Nämnden att en räkning å Kr. 97:- från S. Norlin - Winroth: massagebehandling
m.m åt poliskonstapel B. Jonsson icke skulle betalas.
§14.

Sedan Drätselkontoret inkommit med uppgift å de belopp, som Luleå stad erlagt i hyra för
lokal vid inskrifnings- och mönstringsförrättningar under åren 1905 – 1912, utgörande
tillhopa 627 kronor, beslutade Nämnden att framställning skulle göras hos vederbörande
regementsförvaltning om beloppets ersättande.
§15.
Föredrogs och bordlades en framställning från frimurarelogen Ultima Thule rörande
förhyrande af den lägenhet i stadshuset, som f.n. är afsedd att tjäna som hotellvärdens bostad.
§16.
Af Framtidsförbundets sjuk-och begrafningskassas afdelning n:o 6 i Luleå hos
Stadsfullmäktige gjord ansökan om anslag remitterades till Stadskamreraren för yttrande.

Justeras:
P.Sandström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
13 juli 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Sander, J.A. Nilsson och Ahlström äfvensom
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 3 innevarande juli.
§2.
Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till
omändring af hotellvärdens bostadslägenhet i stadshuset till lokal för frimurarne, dragande en
beräknad kostnad af 1350 kronor, beslutade nämnden att öfverlämna förslaget till
Ekonominämnden under uttalande att nämnden icke har något att erinra emot att lägenheten
vid ett eventuelt öfvertagande af frimurarelogen, omändras på af stadsbyggmästaren
föreslaget sätt; dock att, enär ytterligare ändringar eventuelt kunna tillkomma, efter det logen
haft tillfälle att slutgiltigt granska förslaget, hyran borde fastställas så, att till det hyresvärde,
lägenheten nu äger, bör läggas ett belopp så stort, att omändringskostnaden blir till fullo
amorterad under den föreslagna hyrestiden, 10 år.
§3.
Elektricitetsverkets föreståndare hade inlämnat plan för utförande af arbetet med
pumpstationens elektrifiering, enligt hvilket förslag arbetets ledning och utförande i
hufvudsak skulle handhafvas af föreståndaren, hvaremot utstakning af väg för jordkabel
genom staden och alla arbeten afseende marklösen och därmed sammanhängande
angelägenheter skulle utföras af stadsingenjören. Sedan stadsingenjören i inkommen
skrifvelse erinrat att han som chef för vattenledningen och ansvarig för dess arbeten, är
skyldig tillse det alla arbeten för vattenledningen blifva utförda i öfverensstämmelse med
gällande reglementen och föreskrifter, hvarför han måste anse att ledningen för arbetet,
åtminstone för den del af detsamma, som icke är af rent elektrisk natur, borde handhafvas af
honom, beslutade nämnden vid behandling af detta ärende att med vidhållande af sin förut
uttalade mening att arbetet skall ledas, utföras och kontrolleras af stadsingenjören och

elektricitetsverksföreståndaren i uppdrag att senast före den nästkommande augusti inkomma
med
1) förslag till ny arbetsplan, hvarvid stadsingenjören närmast bör tilldelas ledningen af hvad
som icke är hufvudsakligen af elektrisk natur, hvilket däremot närmast handhafves af
elektricitetsverksföreståndaren;
2) anbud, infordrade enligt uppgjord arbetsbeskrifning och program dels å de arbeten, som
böra utföras medelst entreprenad, dels å den material, som är erforderlig för anläggningen
utförande, därvid särskild specifikation å kabel bör föreligga,
3) handlingar för utverkande af koncession å ledningens framdragande.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§4.
Sedan elektricitetsverksföreståndaren i skrifvelse till drätselkammaren på anförda skäl anhållit
att få förlänga anställningstiden för skriftbiträdet vid verket till den 31 nästkommande
december, beslutade nämnden att lämna bifall härtill; och skulle på därom äfvenledes gjord
framställning biträdets aflöning höjas till 25 öre pr. timme. Nämnden beslutade vidare att
medel skulle tagas af i verkets stat anslagna medel till diverse utgifter.
§5.
Elektricitetsverksföreståndaren hade i skrifvelse hemställt att förre eldaren J.O. Blomqvist
skulle sättas som eldare i stadshuset och därvarande eldare K. Andersson föflyttas till
elektricitetsverket, enär verket behöfver mer arbetskraft för de ledningsarbeten, som skola
utföras under innevarande år, hvartill Andersson skulle vara särskildt lämplig. Vid
föredragning häraf beslutade Nämnden att framställningen icke skulle föranleda åtgärd, men
skulle Blomqvist efter entledigande från vaktmästeritjänsten vid fattiggården tillsvidare
sysselsättas vid elektricitetsverket med det arbete, som kunde beredas honom.
§6.
Elektricitetsföreståndaren hade inkommit med rapport öfver verkställd besiktning af elektriska
ledningar i stadens fastigheter, hvaraf framgick: att ledningarna i stadshuset böra undergå
reparation och utbyte för en kostnad af högst 1400 kronor; att ledningarna i epidemisjukhuset
böra omläggas för en kostnad ej överstigande 900 kronor; att ledningarna i saluhallen böra
omspännas och uppläggas på ett mera ordentligt sätt samt att ledningarna å stadens öfriga
byggnader äro fullgoda. Sedan vidare att rapporten inhämtats att de angifvna rapporterna
anses nödvändiga för god ordnings och driftssäkerhets skull, men att någon omdelbar eldrisk
ej förefinnes, beslutade nämnden beträffande ledningrna i stadshuset och saluhallen att
bordlägga ärendet till behandling i samband med uppgörande af utgiftsstat nästkommande år.
§7.
Stadskamreraren hade under påpekande af att den inre renhållningen af stadens fastigheter af
entreprenören skötes på ett mindre tillfredställande sätt, hvaraf följdt, att upprepade
anmärkningar inkommit från hälsovårdstillsyningsmannen, gjort hemställan om åtgärder för
övervakning af denna renhållning från kammarens sida. Vid föredragning af detta ärende
beslutade nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att på ett lämpligt sätt övervaka, att
den inre renhållningen utföres på tillfredsställande och fullgodt sätt samt att renhållningskärl
m.m. hållas i fullgodt stånd, så att anmärkningar från hälsovårdens sida undvikas.
§8.
Sedan stadskamreraren anmält att stadens skog icke är försäkrad mot skogsbrand, beslutade
nämnden, att anbud å premie skulle från lämpligt bolag infordras.

§9.
Tullvaktmästaren K.H. Öströms begäran att få arrendera tomten till fastighet n:o 476
remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§10.
Biföll nämnden Gustaf Lindqvists anhållan att få å strandområdet utanför Bryggaregatan
upplägga omkring 75 famnar ved; och skulle debitering ske i enlighet med vid hamnen
gällande taxa.
§11.
Föredrogs och utanordnades Allmänna Svenska Elektriska aktiebolagets räkning å
strömbegränsare kr. 519:25.
§12.
Beslutade nämnden antaga hemmansägaren C.J. Erikssons i Bälinge anbud att för 3 öre kvm.
uppodla af synemännen utsedt område af lotterna 2 – 4 i Hållhägnaden.
§13.
Godkändes med C.J. Eriksson i Bälinge upprättadt arrendekontrakt rörande lotterna 2 – 4 i
Hållhägnaden.
Som ofvan
Justeradt den 12/8 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K. Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 jul 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Nilsson, Hjelm äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 9 sistlidne juni.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 29 maj 1914, § 18.
§3.
Stadsfullmäktiges lönenämnd hade med öfverlämande af diverse handlingar rörande af Johan
Landström begärd löneförbättring anhållit om hamndirektionens yttrande öfver ansökningen
jämte en redogörelse för beskaffenheten och omfångst af det arbete, som Landström utför för
hamnens räkning. Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande i ärendet beslutade
Hamndirektionen att på af Hamnmästarens skrifvelse anförda skäl afstyrka bifall till
Landströms framställning.
§4.
C.A. Govenius hade i skrifvelse till Hamndirektionen gjort framställning om nedsättning i
färjtaxan för honom tillhörig bil eller, om detta kunde villfaras, att extra färja vi förefallande
behof måtte ställas till hans förfogande till vanlig afgift för ordinarie tur. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet yttrande dels erinrat att färjtaxan icke medgifver andra

undantagsbestämmelser än sådana, som däri äro inrymda, dels ock påpekat att inga skäl
förebragts hvarför med afseende å extra färjturer enskild trafikant, såsom här är fallet, skulle
särkskildt gynnas med nedsatt pris, beslutade Hamndirektionen på hemställan af
Hamnmästaren att afslå framställningen.
§5.
Biföll Hamndirektionen en af Hamnmästaren gjord framställning att med i stat anslagna
medel efter upptagning å slip verkställa tillsyn, rengöring och målning af bottnen af ångfärjan
och bogserångaren.
§6.
Hamnmästaren hade i skrifvelse till Hamndirektionen anmält att vid Stensborgs sågverk
stickor och affall forslas från sågen medelst ett s.k. paternosterverk direkt ut i en i vattnet
utlagd timmerbom, men att stora mängder af affallet vid minsta vågsvall drifver ut i
hamnområdet och fyller båthamnar och kajhörn, orsakande upprundningar och men för
hamntrafiken. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att Baltiska
Trävaruaktiebolaget skulle anmodas att senast före den 1 instundande augusti hafva från
hamnområdet bortbogserat den bom hvarinom affallet nu samlats, samt att för framtiden
iakttaga att ett dylikt för hamntrafiken menligt och för hamnen skadligt tillvägagångssätt vid
affallets bortskaffande icke får användas, utan bör det exempelvis uppsamlas i pråmar och
afstjälpas på plats utanför hamnområdet. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§7.
Konsul W. Thilo hade till Hamndirektionen öfversändt en tablå öfver de hamnafgifter, som
firman L. Possehl & Co i Lübeck erlagt till Luleå hamnkontor under 1912 och 1913 års
seglationer med anhållan att, då de i hamntaxan lämnade föreskrifterna blifvit af firman så
nöjaktigt som möjligt uppfylla, Hamndirektioen måtte till firman restituera 25 % af de erlagda
hamnafgifterna, för år 1912 kr. 10530.56 och för år 1913 kr. 11102.62 eller tillhopa kr.
21631.18. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att då process f.n.
påginge om viss del af dessa hamnafgifter bordlägga ärendet tills vidare i afvaktan å Kungl.
Maj:ts utslag.
§8.
Föredrogs Kungl. Maj:ts utslag af den 4 maj 1914 på de besvär Hamndirektionen anfört öfver
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län meddeladt utslag i fråga om viss lindring
under sön och helgdagar i afgifterna för begagnande af färjeinrättningen mellan Luleå och
Bergnäset:”Kungl. Maj:ts utslag……………………… Bil. 11/1914; och beslutade
Hamndirektionen att hos direktionens ombud v. Häradshöfdingen Nils Zettervalls
advokatbyrå anhålla om afskrift af den besvärsskrift, ombudet ingifvit till Kungl. Maj:t.
§9.
Till handlingarne lades:
1:o) Af Ph. W. von Schwerin inlämnade s.k. turlistor;
2:o) Hamnmästarens kassarapport för juni månad.
§10.
Utanordnades diverse räkningar.
§11.

Företogs till behandling inkomna ritningar, arbetsbeskrifning och anbud å uppförande vid
packhus- och ångbåtskajen af en varuhall, hvartill anslag af 14400 kronor begärts hos
Stadsfullmäktige. Sedan antecknats, att Statsfullmäktige ännu icke fattat beslut om anslagets
beviljande, ansågs, då meningarna om den åtgärd, som borde vidtagas, vore delade, ärendet
icke kunna till afgörande företagas.
§12.
Till Hamnmästaren remitterades ångbåtsbefälhafvaren E.A.Sundströms begäran om personligt
lönetillägg eller gratifikation.
§13.
Sedan Hamndirektionen till Stadsingenjören remitterat en af J.O. Sundqvist gjord
framställning om åtgärd till förhindrande af att tomt n:r 3 Laken försattes under vatten vid
pågående utfyllning af s.k. Åmansgrubban hade Stadsingenjören nu återlämnat skrifvelsen
med meddelande att han i samråd med Hamnmästaren vidtagit betryggande åtgärder i berörda
hänseende. Efter anteckning häraf beslutade Hamndirektionen lägga ärendet till handlingarne.
§14.
Hamnmästaren hade i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt att, då den å norra
hamnplanen i Kyrkogatans förlängning placerade urinkuren förlorat sitt ursprungliga ändamål
och syfte i det den ”numera nästan uteslutande användes till utminuteringslokal och
samlinsplats för ligister” urinkuren måtte flyttas till lämplig plats nedanför polisstationen.
Sedan utredt blifvit att urinkuren uppförts på hamnens bekostnad, hade Hamndirektionen
beslutat att remittera ärendet till Stadsingenjören för utredning och yttrande. Efter
föredragning af Stadsingenjören nu inkomna yttrande, hvari denne dels på ett flertal skäl
afstyrker urinkurens flyttning, dels uppger kostnaden för dess flyttning till 350 kronor,
beslutade Hamndirektionen att låta genom Stadsingenjören flytta urinkuren till lämplig plats
nedanför poliststationen.
§15.
Med anmälan att hamnspårskontoret alltsedan den å kontoret anställda springgossen afskedats
använt en flicka för budskickningar o.dl., hade Hamnmästaren hemställt om godkännande af
den vidtagna åtgärden. För bifall härtill beslutade Hamndirektionen att bestämma aflöningen
till 20 kronor pr månad under innevarande seglation.
§16.
Beviljades hamnmästaren K. Hj. Falkland tjänstledighet under tiden 18 - 26 innevarande juli
med hamnservisen C. Friberg som vikarie.
§17.
Aftackades ledamoten herr Nilsson som på grund af afresa från orten, för sista gången
bevistade Hamndirektionens sammanträde.

Justeradt d. 18/7 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 juli 1914.

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder och Nordberg äfvensom Stadsbyggmästaren
och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 14 innevarande juli.
§2.
Hamndirektionen hade hos Stadsfullmäktige anhållit at få af tillgängliga hamnmedel använda
14400 kronor till uppförande under innevarande år af en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen, med anledning af hvilken framställning Stadsfullmäktige dock ännu icke fattat
något beslut. Som det emellertid ansågs vara till stor olägenhet att icke få hallen färdig till
användning vid den starka trafik som höstsäsongen brukade medföra, beslutade nu
Hamndirektionen, då ärendet för den skull måste anses brådskande och icke tåla uppskof, att
låta fortast möjligt på entreprenad uppföra varuhallen; och skulle Stadsfullmäktiges
godkännande af denna åtgärd inhämtas.
§3.
Föredrogs följande af Stadsbyggmästaren uppgjorda arbetsbeskrifning å den nya varuhallen:
”Arbetsbeskrifning---------------------------------------------Bil.12/1914”
och
beslutade
Hamndirektionen att godkänna denna arbetsbeskrifning med den ändring att punkt 8 skulle
erhålla fööljande lydelse:”Väggarne och dörraren täckas likaledes…………”.
§4.
Sedan Hamnmästaren infordrat anbud å uppförande af den nya varuhallen vid norra hamnen,
hade 5 st. anbud inkommit, nämligen från
1) N.P.Boman
å 14 200 kronor
2) Johan Bergström
” 14 400 ”
3) B.A Hellsten
” 14 600 ”
4) N.E.Larsson
” 15 580 ”
5) Albin Engström
å 17 950 kronor
Vid pröfning af dessa anbud beslutade Hamndirektionen att antaga det af Boman afgifna mot
villkor att fullgod borgen ställes för entrepenörerna behöriga fullgörande, hvarjämte skulle
föreskrifvas, att entreprenören skall vara skyldig att följa den antagna arbetsbeskrifningen
med i föregående paragraf af detta protokoll beslutad ändring. Hamndirektionen beslutade
vidare med 3 röster mot 2 att för försenadt fullbordande af varuhallen skulle stadgas böter af
300 kronor pr. vecka; minoriteteten herrar Linder och Falk, röstats för ett bötesbelopp af 200
kronor pr. vecka. Hamndirektionen beslutade slutligen att uppdraga till Statsbyggmästaren att
dels uppsätta vederbörlig byggnadsansökan till Byggnadsnämnden dels ock öfva kontroll
öfver arbetets utförande.
§5.
Uppdrogs till Hamnmästaren att från lämpliga firmor infordra anbud å c:a 1000 kvm,
nubbsten, erforderlig dels för norra varuhallen dels för södra hamnplanen.
Som ofvan
Justeradt den 11/8 1914.
Å tjänstens vägnar:
Gustaf Burström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå måndagen den 20 juli
1914.

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nordberg, Aurén äfvensom Stadsingenjören
och Hamnmästaren.
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Beslutade Direktionen,
dels att antaga Svenska Granitaktiebolagets anbud å leverans af 1200 kvm. gatsten af följande
dimensioner, bredd 10/15 cm, djup 15/20 cm, och längd 15/25 cm, till ett pris af kronor 4,65
pr. kvm. fob. lastageplats inom Lysekils distrikt; dels att antaga rederiaktiebolaget Sveas
anbud att till ett pris af kronor 7, 25 pr. ton frakta nämnda stenparti till Luleå med villkor att
inlastningen sker senast åtta dagar efter det anbudet antagits och rederibolaget underrättats om
lastningsplats.
§3.
Efter framställning af snickaremästaren N.P. Boman, som vid uppförandet af varuhallen å
norra hamnplanen enligt kontrakt förbundit sig att som säkerhet för detsamma fullgörande
ställa af Direktionen godkänd borgen, beslutade Hamndirektionen godkänna
borgensförbindelse, utfärdad och undertecknad af postiljonen L.J. Andersson, plåtslagaren
K.E.Vikholm samt plåtslagarefirman Åström & Vikström.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att vid Svenska Hamnförbundets första ordinarie årsmöte i
Malmö den 30 och 31 ds, till sitt ombud utse Hamnmästaren, kapt. Karl Hj. Falkland, och
skulle för ändamålet en reseersättning af 200 kr utanordnas. Beslutet skulle underställas
Stadsfullmäktige.

§5.
Dagens protokoll förklarades i alla delar omedelbart justerat.

Justeradt:
Gustaf Burström”

Som ofvan
efter uppdrag
Hamnmäst.Falkland

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 22 juli 1914.
Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, Flemström, Olsson, O.Forssgren,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§90.
Protokollet för den 17 juni föredrogs och justerades
§91.
På därom gjord framställning beviljades följande fastighetsägare anstånd till den 1 augusti
1915 med de reparationsarbeten, hvilka de jämlikt nämndens beslut den 10 juli 1913 ålagts
verkställa före den 1 augusti 1914 å nedannämnda fastigheter, nämligen

Regina Lindblom,
Maria Johansson
G.F. Sandström
A.Westerlund
H.Sandberg
J. Wikberg
Lova Andersson
J.O. Andersson
Sofia Sundling
I.O. Enströms sterbhus
L.O.Johansson
J.P. Westerberg
C.J. Åkerlund
O. Tandlund
F.A. Bergström
J. P. Hagberg
J.O. Sundqvist
E. Malmborg
A. Carlsson
Luleå stad
G.A. och J.V. Blomqvist
A. Stadhe
Densamme
Fastighetsaktiebol. Lejonet
”
”
”
”
”
”
”
Fastighetsbol.Lejonet
”
”
D. Andersson
B. Nilsson
C.T. Thulins sterbhus
J. Stenmark
B.A. Hellstén
Luleå metodist-episkopalförsamling
Elin Siewertz
Georg Isaksson
A.Nordholm
Densamme
Anna Öqvist
Densamme
P.H.Nilsson
Densamme
C.A.Nordsten

fastigheten n:o 2 kvart. Lammet
”
” 223 kvart. Simpan
”
”
2 kvart. Hvalen
”
” 127 kvart. Mården
”
”
1 kvart. Lejonet
”
”
6 kvart. Flundran
”
” 154 kvart. Björnen
”
”
6 kvart. Haren
”
”
4 kvart. Fåret
” ”
8 kvart. Ejdern
” ” 221 kvart. Torsken
” ”
1 kvart. Björnen
” ” 14b kvart. Ejdern
” ”
2 kvart. Renen
” ”
4 kvart. Laken
” ”
4 kvart. Bofinken
” ” 268 kvart. Laken
” ”
13 kvart. Vargen
” ”
13 kvart. Hästen
” ” 217 kvart. Laxen
” ”
4 kvart. Katten
” ”
6 kvart. Katten
” ”
9 kvart. Katten
” ” 1-4 kvart. Poppeln
” ”
1 kvart. Gösen
” ”
8 kvart. Vargen
” ” 2-3 kvart. Bocken
” ” 3-4 kvart. Bocken
” ”
1 kvart. Bocken
” ” 9-10 kvart. Oxen
” ”
” ” 15-16 kvart. Tigern
” ”
21 kvart. Tigern
” ”
5-6 kvart. Björnen
” ”
13 kvart. Tigern
” ”
14 kvart. Tigern
” ”
3-6 kvart. Biet
” ”
2 kvart. Tallen
” ”
5 kvart. Skatan
” ”
4 kvart. Torsken
” ”
7 kvart. Tjädern
”
”
6 kvart. Gösen
” ”
8 kvart. Oxen
” ”
1 kvart. Kaninen
” ”
8 kvart. Oxen
” ”
1 kvart. Kaninen
” ”
1 kvart. Hjärpen
” ”
2 kvart. Karpen
” ”
6 kvart. Laxen

§92.
Uti ingifven skrifvelse hade D. Lundbäck på anförda skäl anhållit om anstånd till den 1
oktober 1914 med honom meddeladt föreläggande att återställa fastigheten n:o 300 i kvart.
Gripen i samma skick, som den hade, innan han utan nämndens tillstånd igensatte dörren å
fashörnet. Vid föredragning af detta ärende beslöt nämnden bifalla ansökningen.
§93.
Biföll nämnden en af N. Lundbäck gjord framställning om anstånd till den 1 oktober 1914
med reparation och målning af staket samt insättning af fönsterrutor å fastigheten n:r 300 i
kvarteret Gripen.
§96.
Uti ingifven skrifvelse hade stadshuset K.L. Karlsson anhållit om befrielse från skyldigheten
att uppsätta grindar mot Köpmangatan å tomterna n:ris 398 - 399 i kvarteret Sparfven. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen men skulle anstånd med arbetets
utförande lämnas till den 1 augusti 1915.
§97.
Biföll nämnden från räntmästaren A. Eneqvist på anförda skäl gjord framställning om sex
månaders anstånd med borttagandet af ett å tomt n:r 6 i kvarteret Höken utan nämndens
tillstånd uppfördt skjul.
§98.
Uti angifven skrifvelse hade åkare C.F. Andersson anhållit dels om anstånd med en del
föreskrifna reparationsarbeten å fastigheterna n:ris 148 i kvarteret Haren och 153 b i kvarteret
Vargen dels om befrielse från skyldigheten att å sistnämnda fastighet uppsätta grindar. Vid
föredragninga häraf beslöt nämnden afslå ansökningen beträffande befrielsen från uppsättande
af grindar, men skulle anstånd med samtliga arbeten lämnas till den 1 augusti 1915.

§99.
En från skorstensfejaren A.V. Köster ingifven skrifvelse med förfrågan, huruvida icke staden
vore skyldig att såsom ägare till en del af tomt n:r 4 i kvarteret Torsken deltaga i kostnaden
för uppförande och målning af staket mellan nämnda tomtdel och Kösters ägande tomt n:r 3
inom samma kvarter, remitterades till stadsingenjören för utredning.
§100.
Uti ingifven skrifvelse hade fru K.Lindqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Höken.
Sedan det antecknats, att ifrågavarande arbete redan vore utfördt, beslöt nämnden bifalla
ansökningen under förutsättning, att sökanden vid arbetets utförande ställt sig
byggnadsordningen för skrifter till noggrann efterrättelse.
§101.
Som till nämndens kännedom kommit, att fru Kristina Lindqvist utan tillstånd låtit tillbygga
en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Höken, beslöt nämnden härom göra
anmälan till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande.
§102.

Som till nämndens kännedom kommit, att styrelsen för Luleå Sparbank låtit utan tillstånd
inreda boningshuset å vinden till fastigheten n:r 44 i kvarteret Hackspetten, beslöt nämnden
härom göra anmälan hos allmänne åklagaren med begäran om åtals anställande mot styrelsens
verkställande direktör.
§103.
Uti angifven skrifvelse hade grosshandlaren C.A. Govenius med bifogande af ritning och
tomtkarta anhållit, att ett å tomt n:r 2 i kvarteret Uttern befintligt skjul måtte få kvarstå i det
förändrade skick ritningen utvisade. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen.
§104.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 28 maj 1914 beslutat anmoda byggnadsnämnden
att så skyndsamt som möjligt uppgöra förslag till indelning till tomter af området närmast
söder om Notviksverkstaden m.m. och beslöt nämnden med anledning häraf att företaga
ärendet till slutligt afgörande om möjligt vid nästa ordinarie sammanträde i augusti.
§105.
Hos byggnadsnämnden hade postiljonen A.E. Öberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning anordna en gjutgryta för smältning af metall till tryckstilar i källaren till östra
boningshuset å tomt n:r 1 kvarteret Räfven. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen med villkor att träväggen mellan muren och plåtskärmen bekläddes med plåt.
§106.
Hos byggnadsnämnden hade hamndirektionen anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul å norra hamnplanen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen.

§107.
Sedan kopparslagaren J.O. Sundqvist anhållit om nämndens tillstånd att få tillbygga ett
trapphus samt ändra takfallet och inreda två vindsrum i boningshuset å tomt n:r 268 i kvarteret
Laken, hade nämnden, enär bygggnaden i fråga till en del vore belägen å blifvande gata,
uppdragit åt stadsingenjören och stadsbyggmästaren att inkomma med utredning rörande
kostnaden för inlösen af gatudelen. Till dagens sammanträde hade Sundqvist uti ingifen
skrifvelse förklarit sig villig försälja till staden de delar af fastigheterna n:ris 268 och 268 c,
som fölle inom Sandviksgatan för ett pris af tvåtusen kronor med skyldighet för Sundqvist att
före den 1 december 1914 borttagna den å fastigheten n:r 268 befintliga mangårdsbyggnaden,
hvarjämte stadsingenjören uti angifvet yttrande tillstyrkt inköpet af gatudelarna, hvilkas
sammanlagda areal utgjorde 65,46 kvm., för det pris och på de villkor Sundqvist föreslagit.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden, som för sin del ansåg, att staden borde passa på
tillfället att förvärfa gatudelarna utefter kvarteren Laken och Sillen, innan hamnplanen hunne
utsträckas bortom densamma, hemställa, att stadsfullmäktige ville för ett pris af tvåtusen
kronor inköpa de J.O. Sundqvist tillhöriga 65,46 kvm af fastigheterna, med skyldighet för
Sundqvist att genast borttaga en å fastigheten n:r 268 befintlig mangårdsbyggnad.
§108.
Anmälde stadsbyggmästaren att I.J Wikström utan nämndens tillstånd låtit tillbygga ett skjul
till uthusbyggnaden å tomt n:r 126 i kvarteret Mården samt att han i samma uthusbyggnad

inredt en snickeriverkstad. Med anledning häraf beslöt nämnden dels härom göra anmälan till
allmänne åklagaren med begäran om åtals anställande mot Wikström dels förständiga
Wikström att inom trettio dagar efter delfående häraf vid vite af 50 kronor hafva borttagit
skjulet och återställt uthusbyggnaden i dess förutvarande skick.
Som ofvan
Justeradt den 4/11 1914
Å tjänstens vägnar
På nämndens vägnar
J.O.Dahl
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Stads folkskolestyrelse den 27 jul 1914.
Närvarande: Undertecknad ordf., hrr O. Åhrström, G. Norrby, G. Nyberg, W. Oscarsson samt
fröken M. Bucht.
§1.
Till justeringsmän af dagens protokoll valdes hrr Åhrström och Oscarsson.
§2.
Till vikarierande folkskollärarinna för instundande hösttermin valdes bland åtta sökanden,
fröken Anna Bergqvist, Luleå med 4 röster. Två röster tillföllo fröken Frida Sjöberg,
Haparanda.
§3.
Att uppehålla den genom folkskollärare David Ekroths sjukdom lediga läraretjänsten vid
stadens folkskola under september månad, valdes Karl Gustaf E. Backteman, Luleå med 4
röster. Två röster tillfölle Josef Martin Johansson, Önum.

§4.
E.o folkskolläraren Elof Brännström hade anhållit om tjänstledighet under inst. september
månad för fullgörande af sin värnplikt. Ledigheten beviljades, och skulle Brännström till
aflönande af sin vikarie afsadt en fjärdedel af en aflöning. Vikarien skulle erhålla samma lön
om sjukvikariat är beslutat. I samband härmed beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden, att
annonsera vikariatet ifråga ledigt att sökas antingen af kvinnlig eller manlig lärare.
§5.
Föredrogs en skrifvelse af Öfverlärare Lindmark i anledning af det uppdrag han erhållit af
styrelsen att utreda frågan om inrättandet af en skoltandklinik, däri öfverläraren hemställde att
styrelsen ville ingå till stadsfullmäktige med framställning om ett anslag af en gång för alla af
2100 kr för inköp av inventarier m.m för en skoltandklinik samt om ett anslag för år 1915 af
1600 kr för påbörjande och upprätthållande af klinikens verksamhet. Folkskolestyrelsen beslöt
remittera frågan till ekonominämnden för dess yttrande.
§6.
En skrifvelse från kommitterade för det 6:e Allmänna Svenska mötet i Stockholm den 28 och
29 augusti d.å med representanter till sagda mötet, kunde icke, enär styrelsen saknade medel
till kostnaderna därför, föranleda till någon styrelsens åtgärd.

§7.
Anmälde ordf. att småskollärarinnan Nora Magnusson i bref till honom anmält att hon icke
ämnade begagna sig af den erbjudna bostadslägenheten, utan har hyrt annan lägenhet. I
anledning hvaraf ekonominämnden tillställt fröken Magnusson ett meddelande, däri hon
gjorts uppmärksam på sin skyldighet att vidblifva sin en gång antagna lägenhet, men hade
Magnusson ytterligare bekräftat sin afsikt att flytta från skolans lägenhet. Styrelsen beslöt
genom ordf. undersöka huruvida fru Söderström lämpligast borde återtransporteras till
Notviken och fröken Magnusson i följd deraf få sin tjänstgöring förlagd till staden.
§8.
Ekonominämnden anmälde, att densamme utlämnat på entreprenad tjärning och reparation af
taket å skolhusbygganden i Notviken samt förändring af s.k. musikpaviljongen till 3 st
vedbodar för en kostnad af i ett för allt 100 kr. dessutom reparations- och målningsarbeten i
fröken Magnussons lägenhet, verandan och trappuppgången till en kostnad af 100 kronor,
utom för upptagning af golf, riktning af fönster och väggar för hvilket arbete skulle betalas
efter 50 öre pr timme. Att kontrollera arbetet har uppdragits åt hr Åhrström.
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
Oscar Åhrström”

Som ofvan
Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 30 juli
1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Danielsson, Nilsson och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 13 innevarande juli.
§2.
Mathilda Dahné, änka efter källarmästaren C.J. Dahné, hade i skrifvelse anhållit att
Drätselkammaren ville gifva sitt samtycke till af henne gjord öfverlåtelse å herrar Gaston och
James Edberg i Stockholm af hyreskontraktet rörande hotellägenheterna i stadshuset fr.o.m
den 1 instundande augusti samt att kammaren beträffande de skyldigheter, som enligt
hyreskontraktet åligga hyresgästen ville taga G. och J. Edberg för goda i den nuvarande
hyresgästens ställe. Vidare hade till dagens sammanträde inkommit en skrifvelse från G. och
J. Edberg, i hvilken de med åberopande af fru Dahnés framställning om kontraktets
öfverlåtelse på dem hemställa, att drätselkammaren ville godkänna dem såsom öfvertagare af
omskrifna kontrakt samt betalningsskyldigheten för detsamma i fru Dahnés ställe, eventuelt
med Firman Tegnér & Willken i Stockholm som borgensman. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Ekonominämnden att förklara sig intet hafva att erinra mot öfverlåtelsen af
hyreskontraktet på G. och J. Edberg, men att frågan om fru Dahnés befrielse från de
skyldigheter, som enligt hyreskontraktet åligga hyresgästen, icke kunde af drätselkammaren
företagas till afgörande, förrän nödiga upplysningar företeddes rörande den som borgensman
föreslagna firmans soliditet.
§3.

Stadskamreraren hade inkommit med begärdt yttrande och förslag med anledning af från
enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag af de brännvinsmedel,
som i årets utgiftsstat under rubrik 35 afsatts för att utgå som understöd till läsrum,
sjukkassor, nykterhetsverksamhet med flera sociala ändamål; hvarvid följande förslag till
fördelning af medlen föredrogs:
Luleå arbetsstuga
kr. 400:Folkbibliotekets läsrum
” 350:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 206
och Nykterhetsvännernas allm. sjukkassa n:r 105, Luleå
tillhopa
” 116:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 26 i Bergviken
” 30:Framtidsförbundets sjukkassa n:r 6 i Luleå
” 50:Framtidsförbundets sjukkassa n:r 93 i Bergviken
” 30:Slumstationen
” 200:Luleå Simklubb
” 150:Nationalgodtemplarorden loger n:r 1176, 1333
och 125, 100 kr hvardera, tillhopa
” 300:summa
kr 1626:Sedan emellertid till dagens sammanträde ytterligare en ansökan inkommit med begäran om
anslag af ifrågavarande medel, nämligen en ansökan af 150 kronor från Goodtemplarorderns
kretsloge i Luleå, beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till det
af Stadskamreraren afgifna förslaget till medlens fördelning med den ändring att
Goodtemplarorderns kretsloge erhåller 150 kronor och att hvardera af
Nationalgodtemplarorderns tre lager erhåller ett till 50 kronor nedsatt belopp, eller tillhopa
150 kronor. Ekonominämnden beslutade vidare att föreslå Stadsfullmäktige att vid anslagens
beviljande fästa det villkor, att redogörelse skall lämnas till drätselkammaren för medlens
användning äfvensom ett nytt anslag icke får uppbäras, förrän redogörelse lämnats för
eventuelt förut lämnadt anslag.

§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 maj 1914.
1:o) ang. beviljat anslag af 200 kronor till Luleå Fabriks och Hantverkarförening;
2:o) ang. beslutad förnyelse af kontrakt rörande flickskolehuset m.m
3:o) ang. beviljad restitution af utskylder till J.A.Öqvist
4:o) ang. föreläggande för Stadsfogden att inom viss tid inkomma med redovisning av
restantier.
§5.
Sedan Stadsfullmäktige för infordrande af Stadsfogdens yttrande till Drätselkammaren
återremitterat en af arbetaren Johan Bodin hos fullmäktige gjord ansökan om befrielse från
erläggande af honom påförda utskylder till staden för år 1913 beslutade ekonominämnden att
till stadsfogden remittera handlingarne i ärendet med anhållan att han ville inkomma med det
begärda yttrandet.
§6.

Föredrogs Siffergranskarens anmärkningar öfver drätselkammarens räkenskap för år 1913 och
Stadskamrerarens däröfver afgifna förklaring och lades densamma med godkännande af de
vidtagna åtgärderna till handlingarne.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31 juli 1914.
Närvarande: Herrar Gullberg, Danielsson, Ahlström, fröknarna Björkman och Sundberg, fru
Sundström, t.f. tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Utsågs herr Gullberg till ordförande vid dagens sammanträde.
§2.
Protokollet för den juni föredrogs och justerades.
§3.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Kristianstads län utslag i
fattigvårdsmål rörande Hjalmar Nicolaus Bergström, Konungens Befallningshafvandes i
Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Anna Magdalena Hedström, samt
Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Felix Simon
Ahlström, Isak Valdemar Pettersson och Ellen Desideria Vingård.
§4.
Till sekr. öfverlämnades, för afgifvande af infordrade påminnelser och förklaringar,
handlingar i fattigvårdsmål rörande Karl Viktor Johansson, Sofia Evelina Fjällberg, Sofia
Evelina Fjällbergs son Gustaf Abel, Erik Isaksson Hvit, Karl Edvard Napoleon Dahl, Karl
Georg Burström, Sofia Karolina Andersdotter, Naima Elisabeth Bergström, Gerda Vilhelmina
Maria Malmberg, Katarina Viktoria Svensson samt Oskar Emil Nilsson.
§5.
Till protokollet skulle antecknas att det af Stadsverket, för utländska undersåtar sökta beloppet
kr. 4002,09 blifvit godkändt och utanordnat.

§6.
Med anledning af Isak Bergmans begäran om understöd, beslöt styrelsen tillskrifva Gellivare
fattigvårdsstyrelse, med anhållan att den ville undersöka om behof förelåg.
§7.
Beslöt styrelsen afskrifva en fordran af Emma Utterström å kr. 3,90.
§8.
Beslöt styrelsen till betalning godkänna Stadskassör J.O. Dahls räkning å kr.25, under
förutsättning att Sorsele fvst. vidgått betala kostnaderna.

§9.
Med anledning af hälsovårdstillsyningsmannens anmärkningar mot svinhuset och och
afträdena vid fattiggården, beslöts att ingå med skrifvelse till Hälsovårdsnämnden med
anhållan att reparationerna få anstå tills det visat sig huru nybyggnadsarbetena vid
fattiggården komme att lösas.
§10.
Föredrogs meddelande från Piteå hospital att
Begrafningskostnaden kr.18 godkändes till betalning.

Anna Kristina

Johansson

aflidit.

§11.
Väckt förslag om uppsättande af en promenadgård för sinnesjuka vid fattiggården,
remitterades till Beredningsutskottet jämte herr Ahlström.
§12.
Tillsyningsman Bomans begäran om telefonanknytning till sin bostad beviljades. Uppdrogs åt
Beredningsutskottet att ordna därom.
§13.
Beslöt styrelsen godkänna Isak Johan Larssons intagande i fattiggården.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården;
den 3 juli Erik Johans Eriksson,
den 7 juli Nils Andersson och Jonas Ahonen,
den 11 juli Barberaren Bernhard Josef Zakarias Habolin Lenngren,
den 13 juli Elin Maria Eriksson,
den 28 juli Eldaren Karl Axel Leonard Karlsson,
Åtgärderna godkändes och beslöts att söka vederbörande kommuner.
§15.
Tillsyningsmannen anmälde att å fattiggården afled den 11 juli Kristina Andersson och den 21
juli Brita Kristina Engfors.
§16.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer utgått från fattigården:
den 13 jul Johanna Charlotta-Lifbom och Signe Karolina Lifbom
den 21 jul Karl Viktor Johansson/ink. 13/6
den 21 juli Anna Britta Kjällsson/ink 29/6
den 24 juli Jonas Ahonen/hemförpassad
den 30 juli Edvard Karl Axel Leonard Karlsson
Åtgärderna godkändes.
§17.
Beviljade styrelsen 15 kr. i resebidrag till Allan Jonsson.
§18.
Beslöt styrelsen bevilja P. Sandgren Bälinge begärd förhöjning af 3 kr. pr månad/från 7 – 10 /
för fosterbarnet Ingeborg Viktoria Engman, att utgå från 1 augusti.

§19.
Tillsyningsmannen anmälde att James Villiam Sundqvist intagits å fattiggården. Åtgärden
godkändes, och beslöt styrelsen att tillvarataga hans pensionstillgångar, och i öfrigt bevaka
hans intressen i konkursboet.
§20.
Till protokollet skulle antecknas att styrelsen skulle bevaka sin rätt i Oskar Sjöbergs konkurs.
§21.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att utse ombud i Maria Katarina Strand Fisks rättegång.
§22.
Beslöt styrelsen godkänna att J O Blomqvist t.v. kvarstode i sin tjänst.
§23.
Bifölls E.J. Erikssons anhållan att få arbeta utanför fattiggården och fattigvårdsstyrelsen
uppbära hans aflöning till dess skulden är betald.
§24.
På grund af att Arvid Stenberg förde ett oordentligt lif och ej försörjde sin familj, beslöts
intaga honom på fattiggården.
§25.
Uppdrogs åt herr Ahlström söka skaffa plats för J.O. Vennberg hos någon nykter
skomakaremästare. Skulle detta ej lyckas, beslöts att intaga honom på fattiggården.
§26.
Afslogs Anna Sofia Anderssons begäran att få utgå från fattiggården.
§27.
Föredrogs och godkändes augusti månads understödslista, den kontanta utdelningen uppgick
till
I dist.
351,16 kr.
II ”
434,50
III ”
196,50
IV ”
204,50

§28.
Beslöts att från Robertsviks sågverk inköpa 150 famnar Spink a 5 kr pr famn samt från Thure
Hagberg 125 famnar barrved a 11,50 kr pr famn.
§29.
Diakonissans rapport för jul föredrogs och lades till med godkännande till handlingarna.
§30.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under juli, slutande å kr
91:Som ofvan

Justeradt:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren
A.Glaad
M.Sundström
Alfr.Gullberg
Se beträffande §§ 22 och 24 i nästa protokoll”

Protokoll juli 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
3 juli 1914.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde och Nilsson äfvensom Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 15 nästlidne juni.
§2.
Linjedirektör T. Bennet hade för frimurarlogen Ultima Thules räkning gjort förfrågan, om
logen kunde få förhyra den till källarmästarebostad afsedda lägenheten i stadshuset. Vid
föredragning af ärendet beslutade nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att efter
samråd med herr Bennet uppgöra approximativ kostnadsberäkning åtföljdt förslag till de
ändringar i inredningen m.m, som, skulle blifva erforderliga vid ett eventuelt uthyrande till
logen af lokalerna ifråga. Nämnden beslutade vidare att nu pågående reparationsarbete i den
ifrågavarande lägenheten skulle tillsvidare inställas.
§3.
Sedan byggnadsnämnden jämlikt utdrag af protokoll den 10 juli ålagt staden att uppsätta
staket vid tomterna n:ris 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikanen, hade stadsbyggmästaren inhämtat
förslag till uppsättande af ett stängsel af tätt sammanfogade bräder enligt skiss för en kostnad
af 325 kronor, inbegripet 2 gånger oljemålning af yttersidorna och rödmålning af innersidan.
Vid fördragning af ärendet beslutade emellertid nämnden att lämna stadsbyggmästaren i
uppdag att anskaffa och uppsätta ett grå- eller brunmåladt 1600 m/m högt plankstaket P.A.
enligt Söderberg & Haak Aktiebolags katalog och idealstaket för en kostnad af högst 400
kronor.
§4.
Sedan stadsbyggmästaren anmält, att staden blifvit ålagt att verkställa en del
underhållsarbeten å byggnaden å fastigheten n:o 217, hvilka arbeten torde draga en kostnad af
c:a 50 kronor, beslutade nämnden att då förslag framkommit att borttaga byggnaden,
hemställs hos byggnadsnämnden om anstånd med arbetenas utförande till den 1 juni
nästkommande år. Nämnden beslutade vidare att underrätta Fattigvårdstyrelsen därom att
styrelsen icke kan påräkna att få disponera fastigheten längre än till den 1 nästkommande
april.
§5.

Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med utredning rörande
hvilka fastigheter och fastighetsdelar staden har att förvärfa för att kunna till full bredd
framdraga Kungsgatan mellan Stationsgatan och Storgatan.
§6.
På tillstyrkan af stadsingenjören beviljade nämnden Värmeledningsaktiebolaget Celsius
tillstånd att med stadens afloppsnät förbinda afloppsledningen från 1 boningshuset å tomt n:s
4 i kvarteret Göken anordnade tvenne klosetter, tvenne tvättställ och 1 st. badkar, mot villkor
att gällande föreskrifter och bestämmelser noga lända till efterrättelse.
§7.
På grund af de upprepade anmärkningar, som af hälsovårdsnämndens tillsyningsman gjorts
mot saluhallens renhållning beroende till största delen på den till saluhallen hörande soplårens
otillräcklighet och olämpliga placering, hade stadskamreraren föreslagit ett uppdrag måtte
lämnas stadsbyggmästaren att inkomma med utredning och förslag till ett bättre ordnande af
dessa förhållanden, i hvilket uppdrag jämväl borde ingå förslag till plats för de fisklådor, som
nu nedskräpade stalltomten. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla,
hvad stadskamreraren sålunda föreslagit.
§8.
Brandchefen U. Ullman hade inlämnat ansökan om semester 28 dagar f.o.m. den 6 juli t.o.m.
den 2 augusti. Med bifall till ansökningen beslutade emellertid nämnden att i detta
sammanhang göra det uttalandet, att brandchefen icke må utöfver hvad som i § 3 af
instruktionen bestämmer rörande semester och tjänstledighet om högst 3 dagar, vara
berättigad att erhålla tjänstledighet om högst 3 dagar, vara berättigad att erhålla tjänstledighet
utan löneafdrag.
§9.
Stadsbyggmästaren J. Wikberg hade i till Magistraten ställd skrifvelse begärt tjänstledighet
under tiden 8 – 11 juli och 3 – 7 augusti innevarande år. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden förklara sig icke hafva något att erinra mot bifall till ansökningen;
hvarvid dock i detta sammanhang anhållan skulle göras hos Magistraten att Drätselkammaren
måtte i hvarje fall erhålla sådan underrättelse om beviljande af Magistratens ordförande af
högst 3 dagars ledighet, hvarom föreskrift finnes i stadsbyggmästarens instruktion § 14.
§10.
Till stadsingenjören remitterades:
1:o) Maria Johanssons begäran att staden måtte inlösa fastigheten n:o 6 i kvarteret Simpan
m.m.
2:o) G.A.Westerlunds begäran om ägoutbyte eller förvärf af mark å Stadsön.
3.o) Gust.Fröbergs begäran att förvärfa viss strandlägenhet invid Johanssons mek.verkstad.
§11.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammmaren och planteringsnämnden remitterat en af
konsistorienotarien A.Carlgren väckt motion om anslag från brännvinsmedlen för ordnande
och förskönande af Gültzauudden, beslutade nämnden att föreslå planteringsnämnden att
sammanträffa på ort och ställe för närmare afhandlande af åtgärder med anledning af det
erhållna uppdraget.
§12.

Öfverläraren vid Luleå folkskolor hade i skrifvelse till gjort förfrågan om tomt n:o 4 i
kvarteret Strutsen vore disponibel för ett tilltänkt gymnastikhus för folkskolans räkning. Vid
föredragning häraf beslutade nämnden, att, då tomten ifråga vore för drätselkammaren
behöflig dels för utvidgning af brandstationen dels för en mycket nödvändig förrådsbyggnad,
meddela öfverläraren att nämnden icke anser sig kunna tillstyrka dess upplåtande till
gymnastikhustomt. Nämnden ville däremot till ifrågavarande åndamål föreslå tomt n:o 3 i
kvarteret Tjädern, hvarför dock – hvilket äfven gäller för tomt n:o 4 i Strutsen – erfordras
inlösen af de delar af tomten, som icke äro stadens ägo.
§13.
Postvaktmästare E.M. Bergmans ansökan om tillstånd att få till- och påbygga boningshuset å
vreten N:is 801-802 å Mjölkudden remitterades till stadsingenjören och stadsbyggmästaren
för yttrande.
§14.
Uppdrog nämnden till stadsbyggmästaren att utreda möjligheten af att i saluhallen inrymma
lokal för tullvakten vid södra hamnen samt eventuelt inkomma med af kostnadsberäkning
åtföljdt förslag till en sådan anordning.
§15.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitteradt förslag till ny brandordning för
Luleå stad för uppdragande af bestämda gränser för det område utanför stadsplanen,
benämndt Bergviken, å hvilket brandordningen vore afsedd att gälla, beslutade nämnden att
remittera ärendet till stadsingenjören med uppdrag att i samråd med brandchefen inkomma
med förslag till gränser för Bergviksområdet.
§16.
Föredrogs Stadfullmäktiges protokoll af den 28 maj 1914 beträffande §§ 4,5,7,8,15 och 16;
och beslutade nämnden beträffande beslutat inköp af Fastighetsaktiebolaget Lejonet af vissa
tomter i kvarteret Rönnen; att köp skulle afslutas med bolaget, beträffande ägoutbyte med
fastighetsaktiebolaget Lejonet af vissa tomter i s.k. nya stadsdelen: att köpekontrakt skulle
upprättas med bolaget.
Som ofvan
Justeradt den 13/7 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H. Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
13 juli 1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Nilsson, och Nordin.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 8 nästlidne juni.
§2.
Sedan Stadskamreraren meddelat, att tullvaktmästaren K.H. Öström inkommit med ansökan
att få sig tomten till fastighet n:o 476 upplåten på arrende, beslutade Nämnden att gifva
anstånd tillsvidare med verkställigheten af det utslag, med hvilket Öström förpliktigats att till
staden afträda fastigheten i fråga.

§3.
Föredrogs och lades till handlingarne Magistratens skrifvelse af den 6 innevarande juli, hvari
meddelades att Magistraten beviljat stadsfogden anstånd med den honom ålagda
redovisningen till innevarande månads utgång.
§4.
I till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse hade maskin- och pannskötaren Sven Ottonius
Wennberg anhållit att, då han för år 1912 ej haft störrre inkomst än 1464 kronor och 85 öre,
men blifvit för år 1913 påförd utskylder efter en inkomst af 1760 kronor, Stadsfullmäktige
ville vidtaga ändring i 1913 års taxering beträffande honom. Sedan ordföranden i 1914 års
taxeringsnämnd i inkommet yttrande framhållit att, då han icke haft tillgång vare sig till
sökandens deklaration eller till järnvägens taxeringsuppgift, det varit honom omöjligt att
exakt yttra sig i saken, men att det emellertid af de åberopade handlingarna samt
taxeringslängden ville synas, som om sökandens uppgifter vore riktiga och att således ett fel i
taxeringen föreligger, beslutade Ekonominämnden vid ärendets föredragning att öfversända
framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville med bifall till
sökandens begäran bevilja afkortning af Kr. 19:20 eller det belopp, som sålunda för högt
skulle ha påförts honom vid 1913 års taxering.
§5.
Filaren E.R.E. Blomqvist hade hos Stadsfullmäktige anhållit om rättelse i 1913 års taxering af
skäl, att han, som år 1912 varit mantalskrifven i Göteborg, först den 2 oktober 1912 erhållit
anställning vid Statens Järnvägars verkstad i Notviken, under hvilken tjänstgöring till årets
slut hans aflöning utgjort endast Kr. 341:06. Sedan stadskamreraren i afgifvet yttrande öfver
ansökningen framhållit, att sökanden är mantalskrifven i Luleå stad för år 1913, hvarför han
här skall betala utskylder för år 1913 för sin inkomst för år 1912, äfven om denna delvis eller
till större delen intjänats på annat håll, beslutade Ekonominämnden att på af stadskamreraren
anförda skäl hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å sökandens framställning.
§6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterar en från kronojägaren J.O. Rönnqvist
inkommen framställning om ändring i 1912 års taxering. Sedan antecknat blifvit att sökanden
blifvi taxerad i enlighet med den af honom afgifna deklarationen, beslutade Ekonominämnden
att då sökanden försummat att i laga ordning anföra besvär och dessutom själf varit vållande
till den påstådda oriktigheten i taxeringen hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å
sökandens framställning.
§7.
Schaktmästaren K.A. Helge Holmgren hade med stöd af K.Kammarrättens utslag af den 8
april 1914 anhållit om restitution af till Luleå stad för år 1912 erlagda sommarutskylder. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, att som utsikt ej torde föreligga att
genom besvär vinna ändring i kammarrättens utslag öfverlämna utslaget till Stadsfullmäktige
med hemställan att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Holmgren restituera
af honom för år 1912 till Luleå stad erlagda kommunalutskylder kr. 59:40.
§8.
Föredrogs af Hofmästaren Alfred Bengstelius i skrifvelse gjord anhållan om
drätselkammarens yttrande om hinder möter transporterandet på honom af Källasrmästaren
C.J. Dahnés kontrakt rörande hotellägenheten i stadshuset äfvensom om kontraktet i så fall

finge prolongeras på ytterligare tre år; och beslutade Nämnden att genom Stadskamreraren
införskaffa upplysning från sökanden, om han träffat bindande aftal med Dahnés sterbhus om
öfvertagande af kontraktet, innan ärendet vidare tages i behandling.

§9.
Beviljades Stadskamreraren K.H. Santesson semester under en månad f.o.m. den 10
nästkommande augusti.
§10.
Beviljades Stadskassören J.O. Dahl och Stadsbokhållaren A. Glaas hvardera semester under
en månad under innevarande år på tid, som Stadskamreraren äger bestämma.
§11.
Poliskonstapeln F.L. Johansson hade anhållit om ersättning af 12 kronor för klädespersedlar,
som han under tjänstgöring fått förstörda. Sedan Stadsfiskalen meddelat att den person, som
åsamkat skadan å klädespersedlarna är i fullständig afsaknad af medel, beslutade nämnden att
lämna bifall till framställningen.
§12.
Beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Drätselkontoret att försätta slaktaren A.
Hultqvist i konkurs för ogulden hyra af 66 kronor.
§13.
Beslutade Nämnden att en räkning å Kr. 97:- från S. Norlin - Winroth: massagebehandling
m.m åt poliskonstapel B. Jonsson icke skulle betalas.
§14.
Sedan Drätselkontoret inkommit med uppgift å de belopp, som Luleå stad erlagt i hyra för
lokal vid inskrifnings- och mönstringsförrättningar under åren 1905 – 1912, utgörande
tillhopa 627 kronor, beslutade Nämnden att framställning skulle göras hos vederbörande
regementsförvaltning om beloppets ersättande.
§15.
Föredrogs och bordlades en framställning från frimurarelogen Ultima Thule rörande
förhyrande af den lägenhet i stadshuset, som f.n. är afsedd att tjäna som hotellvärdens bostad.
§16.
Af Framtidsförbundets sjuk-och begrafningskassas afdelning n:o 6 i Luleå hos
Stadsfullmäktige gjord ansökan om anslag remitterades till Stadskamreraren för yttrande.

Justeras:
P.Sandström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
13 juli 1914.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Sander, J.A. Nilsson och Ahlström äfvensom
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 3 innevarande juli.
§2.
Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till
omändring af hotellvärdens bostadslägenhet i stadshuset till lokal för frimurarne, dragande en
beräknad kostnad af 1350 kronor, beslutade nämnden att öfverlämna förslaget till
Ekonominämnden under uttalande att nämnden icke har något att erinra emot att lägenheten
vid ett eventuelt öfvertagande af frimurarelogen, omändras på af stadsbyggmästaren
föreslaget sätt; dock att, enär ytterligare ändringar eventuelt kunna tillkomma, efter det logen
haft tillfälle att slutgiltigt granska förslaget, hyran borde fastställas så, att till det hyresvärde,
lägenheten nu äger, bör läggas ett belopp så stort, att omändringskostnaden blir till fullo
amorterad under den föreslagna hyrestiden, 10 år.
§3.
Elektricitetsverkets föreståndare hade inlämnat plan för utförande af arbetet med
pumpstationens elektrifiering, enligt hvilket förslag arbetets ledning och utförande i
hufvudsak skulle handhafvas af föreståndaren, hvaremot utstakning af väg för jordkabel
genom staden och alla arbeten afseende marklösen och därmed sammanhängande
angelägenheter skulle utföras af stadsingenjören. Sedan stadsingenjören i inkommen
skrifvelse erinrat att han som chef för vattenledningen och ansvarig för dess arbeten, är
skyldig tillse det alla arbeten för vattenledningen blifva utförda i öfverensstämmelse med
gällande reglementen och föreskrifter, hvarför han måste anse att ledningen för arbetet,
åtminstone för den del af detsamma, som icke är af rent elektrisk natur, borde handhafvas af
honom, beslutade nämnden vid behandling af detta ärende att med vidhållande af sin förut
uttalade mening att arbetet skall ledas, utföras och kontrolleras af stadsingenjören och
elektricitetsverksföreståndaren i uppdrag att senast före den nästkommande augusti inkomma
med
1) förslag till ny arbetsplan, hvarvid stadsingenjören närmast bör tilldelas ledningen af hvad
som icke är hufvudsakligen af elektrisk natur, hvilket däremot närmast handhafves af
elektricitetsverksföreståndaren;
2) anbud, infordrade enligt uppgjord arbetsbeskrifning och program dels å de arbeten, som
böra utföras medelst entreprenad, dels å den material, som är erforderlig för anläggningen
utförande, därvid särskild specifikation å kabel bör föreligga,
3) handlingar för utverkande af koncession å ledningens framdragande.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§4.
Sedan elektricitetsverksföreståndaren i skrifvelse till drätselkammaren på anförda skäl anhållit
att få förlänga anställningstiden för skriftbiträdet vid verket till den 31 nästkommande
december, beslutade nämnden att lämna bifall härtill; och skulle på därom äfvenledes gjord
framställning biträdets aflöning höjas till 25 öre pr. timme. Nämnden beslutade vidare att
medel skulle tagas af i verkets stat anslagna medel till diverse utgifter.
§5.
Elektricitetsverksföreståndaren hade i skrifvelse hemställt att förre eldaren J.O. Blomqvist
skulle sättas som eldare i stadshuset och därvarande eldare K. Andersson föflyttas till

elektricitetsverket, enär verket behöfver mer arbetskraft för de ledningsarbeten, som skola
utföras under innevarande år, hvartill Andersson skulle vara särskildt lämplig. Vid
föredragning häraf beslutade Nämnden att framställningen icke skulle föranleda åtgärd, men
skulle Blomqvist efter entledigande från vaktmästeritjänsten vid fattiggården tillsvidare
sysselsättas vid elektricitetsverket med det arbete, som kunde beredas honom.
§6.
Elektricitetsföreståndaren hade inkommit med rapport öfver verkställd besiktning af elektriska
ledningar i stadens fastigheter, hvaraf framgick: att ledningarna i stadshuset böra undergå
reparation och utbyte för en kostnad af högst 1400 kronor; att ledningarna i epidemisjukhuset
böra omläggas för en kostnad ej överstigande 900 kronor; att ledningarna i saluhallen böra
omspännas och uppläggas på ett mera ordentligt sätt samt att ledningarna å stadens öfriga
byggnader äro fullgoda. Sedan vidare att rapporten inhämtats att de angifvna rapporterna
anses nödvändiga för god ordnings och driftssäkerhets skull, men att någon omdelbar eldrisk
ej förefinnes, beslutade nämnden beträffande ledningrna i stadshuset och saluhallen att
bordlägga ärendet till behandling i samband med uppgörande af utgiftsstat nästkommande år.
§7.
Stadskamreraren hade under påpekande af att den inre renhållningen af stadens fastigheter af
entreprenören skötes på ett mindre tillfredställande sätt, hvaraf följdt, att upprepade
anmärkningar inkommit från hälsovårdstillsyningsmannen, gjort hemställan om åtgärder för
övervakning af denna renhållning från kammarens sida. Vid föredragning af detta ärende
beslutade nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att på ett lämpligt sätt övervaka, att
den inre renhållningen utföres på tillfredsställande och fullgodt sätt samt att renhållningskärl
m.m. hållas i fullgodt stånd, så att anmärkningar från hälsovårdens sida undvikas.
§8.
Sedan stadskamreraren anmält att stadens skog icke är försäkrad mot skogsbrand, beslutade
nämnden, att anbud å premie skulle från lämpligt bolag infordras.
§9.
Tullvaktmästaren K.H. Öströms begäran att få arrendera tomten till fastighet n:o 476
remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§10.
Biföll nämnden Gustaf Lindqvists anhållan att få å strandområdet utanför Bryggaregatan
upplägga omkring 75 famnar ved; och skulle debitering ske i enlighet med vid hamnen
gällande taxa.
§11.
Föredrogs och utanordnades Allmänna Svenska Elektriska aktiebolagets räkning å
strömbegränsare kr. 519:25.
§12.
Beslutade nämnden antaga hemmansägaren C.J. Erikssons i Bälinge anbud att för 3 öre kvm.
uppodla af synemännen utsedt område af lotterna 2 – 4 i Hållhägnaden.
§13.
Godkändes med C.J. Eriksson i Bälinge upprättadt arrendekontrakt rörande lotterna 2 – 4 i
Hållhägnaden.

Justeradt den 12/8 1914
H.K. Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 jul 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Nilsson, Hjelm äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 9 sistlidne juni.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 29 maj 1914, § 18.
§3.
Stadsfullmäktiges lönenämnd hade med öfverlämande af diverse handlingar rörande af Johan
Landström begärd löneförbättring anhållit om hamndirektionens yttrande öfver ansökningen
jämte en redogörelse för beskaffenheten och omfångst af det arbete, som Landström utför för
hamnens räkning. Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrat yttrande i ärendet beslutade
Hamndirektionen att på af Hamnmästarens skrifvelse anförda skäl afstyrka bifall till
Landströms framställning.
§4.
C.A. Govenius hade i skrifvelse till Hamndirektionen gjort framställning om nedsättning i
färjtaxan för honom tillhörig bil eller, om detta kunde villfaras, att extra färja vi förefallande
behof måtte ställas till hans förfogande till vanlig afgift för ordinarie tur. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet yttrande dels erinrat att färjtaxan icke medgifver andra
undantagsbestämmelser än sådana, som däri äro inrymda, dels ock påpekat att inga skäl
förebragts hvarför med afseende å extra färjturer enskild trafikant, såsom här är fallet, skulle
särkskildt gynnas med nedsatt pris, beslutade Hamndirektionen på hemställan af
Hamnmästaren att afslå framställningen.
§5.
Biföll Hamndirektionen en af Hamnmästaren gjord framställning att med i stat anslagna
medel efter upptagning å slip verkställa tillsyn, rengöring och målning af bottnen af ångfärjan
och bogserångaren.
§6.
Hamnmästaren hade i skrifvelse till Hamndirektionen anmält att vid Stensborgs sågverk
stickor och affall forslas från sågen medelst ett s.k. paternosterverk direkt ut i en i vattnet
utlagd timmerbom, men att stora mängder af affallet vid minsta vågsvall drifver ut i
hamnområdet och fyller båthamnar och kajhörn, orsakande upprundningar och men för
hamntrafiken. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att Baltiska
Trävaruaktiebolaget skulle anmodas att senast före den 1 instundande augusti hafva från
hamnområdet bortbogserat den bom hvarinom affallet nu samlats, samt att för framtiden
iakttaga att ett dylikt för hamntrafiken menligt och för hamnen skadligt tillvägagångssätt vid
affallets bortskaffande icke får användas, utan bör det exempelvis uppsamlas i pråmar och
afstjälpas på plats utanför hamnområdet. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.

§7.
Konsul W. Thilo hade till Hamndirektionen öfversändt en tablå öfver de hamnafgifter, som
firman L. Possehl & Co i Lübeck erlagt till Luleå hamnkontor under 1912 och 1913 års
seglationer med anhållan att, då de i hamntaxan lämnade föreskrifterna blifvit af firman så
nöjaktigt som möjligt uppfylla, Hamndirektioen måtte till firman restituera 25 % af de erlagda
hamnafgifterna, för år 1912 kr. 10530.56 och för år 1913 kr. 11102.62 eller tillhopa kr.
21631.18. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen, att då process f.n.
påginge om viss del af dessa hamnafgifter bordlägga ärendet tills vidare i afvaktan å Kungl.
Maj:ts utslag.
§8.
Föredrogs Kungl. Maj:ts utslag af den 4 maj 1914 på de besvär Hamndirektionen anfört öfver
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län meddeladt utslag i fråga om viss lindring
under sön och helgdagar i afgifterna för begagnande af färjeinrättningen mellan Luleå och
Bergnäset:”Kungl. Maj:ts utslag……………………… Bil. 11/1914; och beslutade
Hamndirektionen att hos direktionens ombud v. Häradshöfdingen Nils Zettervalls
advokatbyrå anhålla om afskrift af den besvärsskrift, ombudet ingifvit till Kungl. Maj:t.
§9.
Till handlingarne lades:
1:o) Af Ph. W. von Schwerin inlämnade s.k. turlistor;
2:o) Hamnmästarens kassarapport för juni månad.
§10.
Utanordnades diverse räkningar.
§11.
Företogs till behandling inkomna ritningar, arbetsbeskrifning och anbud å uppförande vid
packhus- och ångbåtskajen af en varuhall, hvartill anslag af 14400 kronor begärts hos
Stadsfullmäktige. Sedan antecknats, att Statsfullmäktige ännu icke fattat beslut om anslagets
beviljande, ansågs, då meningarna om den åtgärd, som borde vidtagas, vore delade, ärendet
icke kunna till afgörande företagas.
§12.
Till Hamnmästaren remitterades ångbåtsbefälhafvaren E.A.Sundströms begäran om personligt
lönetillägg eller gratifikation.
§13.
Sedan Hamndirektionen till Stadsingenjören remitterat en af J.O. Sundqvist gjord
framställning om åtgärd till förhindrande af att tomt n:r 3 Laken försattes under vatten vid
pågående utfyllning af s.k. Åmansgrubban hade Stadsingenjören nu återlämnat skrifvelsen
med meddelande att han i samråd med Hamnmästaren vidtagit betryggande åtgärder i berörda
hänseende. Efter anteckning häraf beslutade Hamndirektionen lägga ärendet till handlingarne.
§14.
Hamnmästaren hade i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt att, då den å norra
hamnplanen i Kyrkogatans förlängning placerade urinkuren förlorat sitt ursprungliga ändamål
och syfte i det den ”numera nästan uteslutande användes till utminuteringslokal och
samlinsplats för ligister” urinkuren måtte flyttas till lämplig plats nedanför polisstationen.

Sedan utredt blifvit att urinkuren uppförts på hamnens bekostnad, hade Hamndirektionen
beslutat att remittera ärendet till Stadsingenjören för utredning och yttrande. Efter
föredragning af Stadsingenjören nu inkomna yttrande, hvari denne dels på ett flertal skäl
afstyrker urinkurens flyttning, dels uppger kostnaden för dess flyttning till 350 kronor,
beslutade Hamndirektionen att låta genom Stadsingenjören flytta urinkuren till lämplig plats
nedanför poliststationen.
§15.
Med anmälan att hamnspårskontoret alltsedan den å kontoret anställda springgossen afskedats
använt en flicka för budskickningar o.dl., hade Hamnmästaren hemställt om godkännande af
den vidtagna åtgärden. För bifall härtill beslutade Hamndirektionen att bestämma aflöningen
till 20 kronor pr månad under innevarande seglation.
§16.
Beviljades hamnmästaren K. Hj. Falkland tjänstledighet under tiden 18 - 26 innevarande juli
med hamnservisen C. Friberg som vikarie.
§17.
Aftackades ledamoten herr Nilsson som på grund af afresa från orten, för sista gången
bevistade Hamndirektionens sammanträde.

Justeradt d. 18/7 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 18 juli 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder och Nordberg äfvensom Stadsbyggmästaren
och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 14 innevarande juli.
§2.
Hamndirektionen hade hos Stadsfullmäktige anhållit at få af tillgängliga hamnmedel använda
14400 kronor till uppförande under innevarande år af en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen, med anledning af hvilken framställning Stadsfullmäktige dock ännu icke fattat
något beslut. Som det emellertid ansågs vara till stor olägenhet att icke få hallen färdig till
användning vid den starka trafik som höstsäsongen brukade medföra, beslutade nu
Hamndirektionen, då ärendet för den skull måste anses brådskande och icke tåla uppskof, att
låta fortast möjligt på entreprenad uppföra varuhallen; och skulle Stadsfullmäktiges
godkännande af denna åtgärd inhämtas.
§3.
Föredrogs följande af Stadsbyggmästaren uppgjorda arbetsbeskrifning å den nya varuhallen:
”Arbetsbeskrifning---------------------------------------------Bil.12/1914”
och
beslutade
Hamndirektionen att godkänna denna arbetsbeskrifning med den ändring att punkt 8 skulle
erhålla fööljande lydelse:”Väggarne och dörraren täckas likaledes…………”.
§4.

Sedan Hamnmästaren infordrat anbud å uppförande af den nya varuhallen vid norra hamnen,
hade 5 st. anbud inkommit, nämligen från
1) N.P.Boman
å 14 200 kronor
2) Johan Bergström
” 14 400 ”
3) B.A Hellsten
” 14 600 ”
4) N.E.Larsson
” 15 580 ”
5) Albin Engström
å 17 950 kronor
Vid pröfning af dessa anbud beslutade Hamndirektionen att antaga det af Boman afgifna mot
villkor att fullgod borgen ställes för entrepenörerna behöriga fullgörande, hvarjämte skulle
föreskrifvas, att entreprenören skall vara skyldig att följa den antagna arbetsbeskrifningen
med i föregående paragraf af detta protokoll beslutad ändring. Hamndirektionen beslutade
vidare med 3 röster mot 2 att för försenadt fullbordande af varuhallen skulle stadgas böter af
300 kronor pr. vecka; minoriteteten herrar Linder och Falk, röstats för ett bötesbelopp af 200
kronor pr. vecka. Hamndirektionen beslutade slutligen att uppdraga till Statsbyggmästaren att
dels uppsätta vederbörlig byggnadsansökan till Byggnadsnämnden dels ock öfva kontroll
öfver arbetets utförande.
§5.
Uppdrogs till Hamnmästaren att från lämpliga firmor infordra anbud å c:a 1000 kvm,
nubbsten, erforderlig dels för norra varuhallen dels för södra hamnplanen.
Som ofvan
Justeradt den 11/8 1914.
Å tjänstens vägnar:
Gustaf Burström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå måndagen den 20 juli
1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nordberg, Aurén äfvensom Stadsingenjören
och Hamnmästaren.
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Beslutade Direktionen,
dels att antaga Svenska Granitaktiebolagets anbud å leverans af 1200 kvm. gatsten af följande
dimensioner, bredd 10/15 cm, djup 15/20 cm, och längd 15/25 cm, till ett pris af kronor 4,65
pr. kvm. fob. lastageplats inom Lysekils distrikt; dels att antaga rederiaktiebolaget Sveas
anbud att till ett pris af kronor 7, 25 pr. ton frakta nämnda stenparti till Luleå med villkor att
inlastningen sker senast åtta dagar efter det anbudet antagits och rederibolaget underrättats om
lastningsplats.
§3.
Efter framställning af snickaremästaren N.P. Boman, som vid uppförandet af varuhallen å
norra hamnplanen enligt kontrakt förbundit sig att som säkerhet för detsamma fullgörande
ställa af Direktionen godkänd borgen, beslutade Hamndirektionen godkänna
borgensförbindelse, utfärdad och undertecknad af postiljonen L.J. Andersson, plåtslagaren
K.E.Vikholm samt plåtslagarefirman Åström & Vikström.

§4.
Beslutade Hamndirektionen att vid Svenska Hamnförbundets första ordinarie årsmöte i
Malmö den 30 och 31 ds, till sitt ombud utse Hamnmästaren, kapt. Karl Hj. Falkland, och
skulle för ändamålet en reseersättning af 200 kr utanordnas. Beslutet skulle underställas
Stadsfullmäktige.

§5.
Dagens protokoll förklarades i alla delar omedelbart justerat.

Justeradt:
Gustaf Burström”

Som ofvan
efter uppdrag
Hamnmäst.Falkland

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 22 juli 1914.
Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, Flemström, Olsson, O.Forssgren,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§90.
Protokollet för den 17 juni föredrogs och justerades
§91.
På därom gjord framställning beviljades följande fastighetsägare anstånd till den 1 augusti
1915 med de reparationsarbeten, hvilka de jämlikt nämndens beslut den 10 juli 1913 ålagts
verkställa före den 1 augusti 1914 å nedannämnda fastigheter, nämligen
Regina Lindblom,
fastigheten n:o 2 kvart. Lammet
Maria Johansson
”
” 223 kvart. Simpan
G.F. Sandström
”
”
2 kvart. Hvalen
A.Westerlund
”
” 127 kvart. Mården
H.Sandberg
”
”
1 kvart. Lejonet
J. Wikberg
”
”
6 kvart. Flundran
Lova Andersson
”
” 154 kvart. Björnen
J.O. Andersson
”
”
6 kvart. Haren
Sofia Sundling
”
”
4 kvart. Fåret
I.O. Enströms sterbhus
” ”
8 kvart. Ejdern
L.O.Johansson
” ” 221 kvart. Torsken
J.P. Westerberg
” ”
1 kvart. Björnen
C.J. Åkerlund
” ” 14b kvart. Ejdern
O. Tandlund
” ”
2 kvart. Renen
F.A. Bergström
” ”
4 kvart. Laken
J. P. Hagberg
” ”
4 kvart. Bofinken
J.O. Sundqvist
” ” 268 kvart. Laken
E. Malmborg
” ”
13 kvart. Vargen
A. Carlsson
” ”
13 kvart. Hästen
Luleå stad
” ” 217 kvart. Laxen
G.A. och J.V. Blomqvist
” ”
4 kvart. Katten
A. Stadhe
” ”
6 kvart. Katten
Densamme
” ”
9 kvart. Katten

Fastighetsaktiebol. Lejonet
”
”
”
”
”
”
”
Fastighetsbol.Lejonet
”
”
D. Andersson
B. Nilsson
C.T. Thulins sterbhus
J. Stenmark
B.A. Hellstén
Luleå metodist-episkopalförsamling
Elin Siewertz
Georg Isaksson
A.Nordholm
Densamme
Anna Öqvist
Densamme
P.H.Nilsson
Densamme
C.A.Nordsten

”
”
”
”
”
”
”
”

”
”
”
”
”
”
”
”

1-4 kvart. Poppeln
1 kvart. Gösen
8 kvart. Vargen
2-3 kvart. Bocken
3-4 kvart. Bocken
1 kvart. Bocken
9-10 kvart. Oxen

” ” 15-16 kvart. Tigern
” ”
21 kvart. Tigern
” ”
5-6 kvart. Björnen
” ”
13 kvart. Tigern
” ”
14 kvart. Tigern
” ”
3-6 kvart. Biet
” ”
2 kvart. Tallen
” ”
5 kvart. Skatan
” ”
4 kvart. Torsken
” ”
7 kvart. Tjädern
”
”
6 kvart. Gösen
” ”
8 kvart. Oxen
” ”
1 kvart. Kaninen
” ”
8 kvart. Oxen
” ”
1 kvart. Kaninen
” ”
1 kvart. Hjärpen
”
”
2 kvart. Karpen
” ”
6 kvart. Laxen

§92.
Uti ingifven skrifvelse hade D. Lundbäck på anförda skäl anhållit om anstånd till den 1
oktober 1914 med honom meddeladt föreläggande att återställa fastigheten n:o 300 i kvart.
Gripen i samma skick, som den hade, innan han utan nämndens tillstånd igensatte dörren å
fashörnet. Vid föredragning af detta ärende beslöt nämnden bifalla ansökningen.
§93.
Biföll nämnden en af N. Lundbäck gjord framställning om anstånd till den 1 oktober 1914
med reparation och målning af staket samt insättning af fönsterrutor å fastigheten n:r 300 i
kvarteret Gripen.
§96.
Uti ingifven skrifvelse hade stadshuset K.L. Karlsson anhållit om befrielse från skyldigheten
att uppsätta grindar mot Köpmangatan å tomterna n:ris 398 - 399 i kvarteret Sparfven. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen men skulle anstånd med arbetets
utförande lämnas till den 1 augusti 1915.
§97.
Biföll nämnden från räntmästaren A. Eneqvist på anförda skäl gjord framställning om sex
månaders anstånd med borttagandet af ett å tomt n:r 6 i kvarteret Höken utan nämndens
tillstånd uppfördt skjul.
§98.

Uti angifven skrifvelse hade åkare C.F. Andersson anhållit dels om anstånd med en del
föreskrifna reparationsarbeten å fastigheterna n:ris 148 i kvarteret Haren och 153 b i kvarteret
Vargen dels om befrielse från skyldigheten att å sistnämnda fastighet uppsätta grindar. Vid
föredragninga häraf beslöt nämnden afslå ansökningen beträffande befrielsen från uppsättande
af grindar, men skulle anstånd med samtliga arbeten lämnas till den 1 augusti 1915.

§99.
En från skorstensfejaren A.V. Köster ingifven skrifvelse med förfrågan, huruvida icke staden
vore skyldig att såsom ägare till en del af tomt n:r 4 i kvarteret Torsken deltaga i kostnaden
för uppförande och målning af staket mellan nämnda tomtdel och Kösters ägande tomt n:r 3
inom samma kvarter, remitterades till stadsingenjören för utredning.
§100.
Uti ingifven skrifvelse hade fru K.Lindqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Höken.
Sedan det antecknats, att ifrågavarande arbete redan vore utfördt, beslöt nämnden bifalla
ansökningen under förutsättning, att sökanden vid arbetets utförande ställt sig
byggnadsordningen för skrifter till noggrann efterrättelse.
§101.
Som till nämndens kännedom kommit, att fru Kristina Lindqvist utan tillstånd låtit tillbygga
en veranda till boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Höken, beslöt nämnden härom göra
anmälan till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande.
§102.
Som till nämndens kännedom kommit, att styrelsen för Luleå Sparbank låtit utan tillstånd
inreda boningshuset å vinden till fastigheten n:r 44 i kvarteret Hackspetten, beslöt nämnden
härom göra anmälan hos allmänne åklagaren med begäran om åtals anställande mot styrelsens
verkställande direktör.
§103.
Uti angifven skrifvelse hade grosshandlaren C.A. Govenius med bifogande af ritning och
tomtkarta anhållit, att ett å tomt n:r 2 i kvarteret Uttern befintligt skjul måtte få kvarstå i det
förändrade skick ritningen utvisade. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen.
§104.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 28 maj 1914 beslutat anmoda byggnadsnämnden
att så skyndsamt som möjligt uppgöra förslag till indelning till tomter af området närmast
söder om Notviksverkstaden m.m. och beslöt nämnden med anledning häraf att företaga
ärendet till slutligt afgörande om möjligt vid nästa ordinarie sammanträde i augusti.
§105.
Hos byggnadsnämnden hade postiljonen A.E. Öberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning anordna en gjutgryta för smältning af metall till tryckstilar i källaren till östra
boningshuset å tomt n:r 1 kvarteret Räfven. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen med villkor att träväggen mellan muren och plåtskärmen bekläddes med plåt.

§106.
Hos byggnadsnämnden hade hamndirektionen anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul å norra hamnplanen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen.

§107.
Sedan kopparslagaren J.O. Sundqvist anhållit om nämndens tillstånd att få tillbygga ett
trapphus samt ändra takfallet och inreda två vindsrum i boningshuset å tomt n:r 268 i kvarteret
Laken, hade nämnden, enär bygggnaden i fråga till en del vore belägen å blifvande gata,
uppdragit åt stadsingenjören och stadsbyggmästaren att inkomma med utredning rörande
kostnaden för inlösen af gatudelen. Till dagens sammanträde hade Sundqvist uti ingifen
skrifvelse förklarit sig villig försälja till staden de delar af fastigheterna n:ris 268 och 268 c,
som fölle inom Sandviksgatan för ett pris af tvåtusen kronor med skyldighet för Sundqvist att
före den 1 december 1914 borttagna den å fastigheten n:r 268 befintliga mangårdsbyggnaden,
hvarjämte stadsingenjören uti angifvet yttrande tillstyrkt inköpet af gatudelarna, hvilkas
sammanlagda areal utgjorde 65,46 kvm., för det pris och på de villkor Sundqvist föreslagit.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden, som för sin del ansåg, att staden borde passa på
tillfället att förvärfa gatudelarna utefter kvarteren Laken och Sillen, innan hamnplanen hunne
utsträckas bortom densamma, hemställa, att stadsfullmäktige ville för ett pris af tvåtusen
kronor inköpa de J.O. Sundqvist tillhöriga 65,46 kvm af fastigheterna, med skyldighet för
Sundqvist att genast borttaga en å fastigheten n:r 268 befintlig mangårdsbyggnad.
§108.
Anmälde stadsbyggmästaren att I.J Wikström utan nämndens tillstånd låtit tillbygga ett skjul
till uthusbyggnaden å tomt n:r 126 i kvarteret Mården samt att han i samma uthusbyggnad
inredt en snickeriverkstad. Med anledning häraf beslöt nämnden dels härom göra anmälan till
allmänne åklagaren med begäran om åtals anställande mot Wikström dels förständiga
Wikström att inom trettio dagar efter delfående häraf vid vite af 50 kronor hafva borttagit
skjulet och återställt uthusbyggnaden i dess förutvarande skick.
Som ofvan
Justeradt den 4/11 1914
Å tjänstens vägnar
På nämndens vägnar
J.O.Dahl
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Stads folkskolestyrelse den 27 jul 1914.
Närvarande: Undertecknad ordf., hrr O. Åhrström, G. Norrby, G. Nyberg, W. Oscarsson samt
fröken M. Bucht.
§1.
Till justeringsmän af dagens protokoll valdes hrr Åhrström och Oscarsson.
§2.
Till vikarierande folkskollärarinna för instundande hösttermin valdes bland åtta sökanden,
fröken Anna Bergqvist, Luleå med 4 röster. Två röster tillföllo fröken Frida Sjöberg,
Haparanda.

§3.
Att uppehålla den genom folkskollärare David Ekroths sjukdom lediga läraretjänsten vid
stadens folkskola under september månad, valdes Karl Gustaf E. Backteman, Luleå med 4
röster. Två röster tillfölle Josef Martin Johansson, Önum.

§4.
E.o folkskolläraren Elof Brännström hade anhållit om tjänstledighet under inst. september
månad för fullgörande af sin värnplikt. Ledigheten beviljades, och skulle Brännström till
aflönande af sin vikarie afsadt en fjärdedel af en aflöning. Vikarien skulle erhålla samma lön
om sjukvikariat är beslutat. I samband härmed beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden, att
annonsera vikariatet ifråga ledigt att sökas antingen af kvinnlig eller manlig lärare.
§5.
Föredrogs en skrifvelse af Öfverlärare Lindmark i anledning af det uppdrag han erhållit af
styrelsen att utreda frågan om inrättandet af en skoltandklinik, däri öfverläraren hemställde att
styrelsen ville ingå till stadsfullmäktige med framställning om ett anslag af en gång för alla af
2100 kr för inköp av inventarier m.m för en skoltandklinik samt om ett anslag för år 1915 af
1600 kr för påbörjande och upprätthållande af klinikens verksamhet. Folkskolestyrelsen beslöt
remittera frågan till ekonominämnden för dess yttrande.
§6.
En skrifvelse från kommitterade för det 6:e Allmänna Svenska mötet i Stockholm den 28 och
29 augusti d.å med representanter till sagda mötet, kunde icke, enär styrelsen saknade medel
till kostnaderna därför, föranleda till någon styrelsens åtgärd.
§7.
Anmälde ordf. att småskollärarinnan Nora Magnusson i bref till honom anmält att hon icke
ämnade begagna sig af den erbjudna bostadslägenheten, utan har hyrt annan lägenhet. I
anledning hvaraf ekonominämnden tillställt fröken Magnusson ett meddelande, däri hon
gjorts uppmärksam på sin skyldighet att vidblifva sin en gång antagna lägenhet, men hade
Magnusson ytterligare bekräftat sin afsikt att flytta från skolans lägenhet. Styrelsen beslöt
genom ordf. undersöka huruvida fru Söderström lämpligast borde återtransporteras till
Notviken och fröken Magnusson i följd deraf få sin tjänstgöring förlagd till staden.
§8.
Ekonominämnden anmälde, att densamme utlämnat på entreprenad tjärning och reparation af
taket å skolhusbygganden i Notviken samt förändring af s.k. musikpaviljongen till 3 st
vedbodar för en kostnad af i ett för allt 100 kr. dessutom reparations- och målningsarbeten i
fröken Magnussons lägenhet, verandan och trappuppgången till en kostnad af 100 kronor,
utom för upptagning af golf, riktning af fönster och väggar för hvilket arbete skulle betalas
efter 50 öre pr timme. Att kontrollera arbetet har uppdragits åt hr Åhrström.
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
Oscar Åhrström”

Som ofvan
Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 30 juli
1914.
Närvarande: Herrar Sandström, Danielsson, Nilsson och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 13 innevarande juli.
§2.
Mathilda Dahné, änka efter källarmästaren C.J. Dahné, hade i skrifvelse anhållit att
Drätselkammaren ville gifva sitt samtycke till af henne gjord öfverlåtelse å herrar Gaston och
James Edberg i Stockholm af hyreskontraktet rörande hotellägenheterna i stadshuset fr.o.m
den 1 instundande augusti samt att kammaren beträffande de skyldigheter, som enligt
hyreskontraktet åligga hyresgästen ville taga G. och J. Edberg för goda i den nuvarande
hyresgästens ställe. Vidare hade till dagens sammanträde inkommit en skrifvelse från G. och
J. Edberg, i hvilken de med åberopande af fru Dahnés framställning om kontraktets
öfverlåtelse på dem hemställa, att drätselkammaren ville godkänna dem såsom öfvertagare af
omskrifna kontrakt samt betalningsskyldigheten för detsamma i fru Dahnés ställe, eventuelt
med Firman Tegnér & Willken i Stockholm som borgensman. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Ekonominämnden att förklara sig intet hafva att erinra mot öfverlåtelsen af
hyreskontraktet på G. och J. Edberg, men att frågan om fru Dahnés befrielse från de
skyldigheter, som enligt hyreskontraktet åligga hyresgästen, icke kunde af drätselkammaren
företagas till afgörande, förrän nödiga upplysningar företeddes rörande den som borgensman
föreslagna firmans soliditet.
§3.
Stadskamreraren hade inkommit med begärdt yttrande och förslag med anledning af från
enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag af de brännvinsmedel,
som i årets utgiftsstat under rubrik 35 afsatts för att utgå som understöd till läsrum,
sjukkassor, nykterhetsverksamhet med flera sociala ändamål; hvarvid följande förslag till
fördelning af medlen föredrogs:
Luleå arbetsstuga
kr. 400:Folkbibliotekets läsrum
” 350:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 206
och Nykterhetsvännernas allm. sjukkassa n:r 105, Luleå
tillhopa
” 116:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 26 i Bergviken
” 30:Framtidsförbundets sjukkassa n:r 6 i Luleå
” 50:Framtidsförbundets sjukkassa n:r 93 i Bergviken
” 30:Slumstationen
” 200:Luleå Simklubb
” 150:Nationalgodtemplarorden loger n:r 1176, 1333
och 125, 100 kr hvardera, tillhopa
” 300:summa
kr 1626:Sedan emellertid till dagens sammanträde ytterligare en ansökan inkommit med begäran om
anslag af ifrågavarande medel, nämligen en ansökan af 150 kronor från Goodtemplarorderns
kretsloge i Luleå, beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till det
af Stadskamreraren afgifna förslaget till medlens fördelning med den ändring att
Goodtemplarorderns kretsloge erhåller 150 kronor och att hvardera af

Nationalgodtemplarorderns tre lager erhåller ett till 50 kronor nedsatt belopp, eller tillhopa
150 kronor. Ekonominämnden beslutade vidare att föreslå Stadsfullmäktige att vid anslagens
beviljande fästa det villkor, att redogörelse skall lämnas till drätselkammaren för medlens
användning äfvensom ett nytt anslag icke får uppbäras, förrän redogörelse lämnats för
eventuelt förut lämnadt anslag.

§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 maj 1914.
1:o) ang. beviljat anslag af 200 kronor till Luleå Fabriks och Hantverkarförening;
2:o) ang. beslutad förnyelse af kontrakt rörande flickskolehuset m.m
3:o) ang. beviljad restitution af utskylder till J.A.Öqvist
4:o) ang. föreläggande för Stadsfogden att inom viss tid inkomma med redovisning av
restantier.
§5.
Sedan Stadsfullmäktige för infordrande af Stadsfogdens yttrande till Drätselkammaren
återremitterat en af arbetaren Johan Bodin hos fullmäktige gjord ansökan om befrielse från
erläggande af honom påförda utskylder till staden för år 1913 beslutade ekonominämnden att
till stadsfogden remittera handlingarne i ärendet med anhållan att han ville inkomma med det
begärda yttrandet.
§6.
Föredrogs Siffergranskarens anmärkningar öfver drätselkammarens räkenskap för år 1913 och
Stadskamrerarens däröfver afgifna förklaring och lades densamma med godkännande af de
vidtagna åtgärderna till handlingarne.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31 juli 1914.
Närvarande: Herrar Gullberg, Danielsson, Ahlström, fröknarna Björkman och Sundberg, fru
Sundström, t.f. tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Utsågs herr Gullberg till ordförande vid dagens sammanträde.
§2.
Protokollet för den juni föredrogs och justerades.
§3.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Kristianstads län utslag i
fattigvårdsmål rörande Hjalmar Nicolaus Bergström, Konungens Befallningshafvandes i
Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Anna Magdalena Hedström, samt
Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Felix Simon
Ahlström, Isak Valdemar Pettersson och Ellen Desideria Vingård.

§4.
Till sekr. öfverlämnades, för afgifvande af infordrade påminnelser och förklaringar,
handlingar i fattigvårdsmål rörande Karl Viktor Johansson, Sofia Evelina Fjällberg, Sofia
Evelina Fjällbergs son Gustaf Abel, Erik Isaksson Hvit, Karl Edvard Napoleon Dahl, Karl
Georg Burström, Sofia Karolina Andersdotter, Naima Elisabeth Bergström, Gerda Vilhelmina
Maria Malmberg, Katarina Viktoria Svensson samt Oskar Emil Nilsson.
§5.
Till protokollet skulle antecknas att det af Stadsverket, för utländska undersåtar sökta beloppet
kr. 4002,09 blifvit godkändt och utanordnat.

§6.
Med anledning af Isak Bergmans begäran om understöd, beslöt styrelsen tillskrifva Gellivare
fattigvårdsstyrelse, med anhållan att den ville undersöka om behof förelåg.
§7.
Beslöt styrelsen afskrifva en fordran af Emma Utterström å kr. 3,90.
§8.
Beslöt styrelsen till betalning godkänna Stadskassör J.O. Dahls räkning å kr.25, under
förutsättning att Sorsele fvst. vidgått betala kostnaderna.
§9.
Med anledning af hälsovårdstillsyningsmannens anmärkningar mot svinhuset och och
afträdena vid fattiggården, beslöts att ingå med skrifvelse till Hälsovårdsnämnden med
anhållan att reparationerna få anstå tills det visat sig huru nybyggnadsarbetena vid
fattiggården komme att lösas.
§10.
Föredrogs meddelande från Piteå hospital att
Begrafningskostnaden kr.18 godkändes till betalning.

Anna Kristina

Johansson

aflidit.

§11.
Väckt förslag om uppsättande af en promenadgård för sinnesjuka vid fattiggården,
remitterades till Beredningsutskottet jämte herr Ahlström.
§12.
Tillsyningsman Bomans begäran om telefonanknytning till sin bostad beviljades. Uppdrogs åt
Beredningsutskottet att ordna därom.
§13.
Beslöt styrelsen godkänna Isak Johan Larssons intagande i fattiggården.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården;
den 3 juli Erik Johans Eriksson,
den 7 juli Nils Andersson och Jonas Ahonen,
den 11 juli Barberaren Bernhard Josef Zakarias Habolin Lenngren,

den 13 juli Elin Maria Eriksson,
den 28 juli Eldaren Karl Axel Leonard Karlsson,
Åtgärderna godkändes och beslöts att söka vederbörande kommuner.
§15.
Tillsyningsmannen anmälde att å fattiggården afled den 11 juli Kristina Andersson och den 21
juli Brita Kristina Engfors.
§16.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer utgått från fattigården:
den 13 jul Johanna Charlotta-Lifbom och Signe Karolina Lifbom
den 21 jul Karl Viktor Johansson/ink. 13/6
den 21 juli Anna Britta Kjällsson/ink 29/6
den 24 juli Jonas Ahonen/hemförpassad
den 30 juli Edvard Karl Axel Leonard Karlsson
Åtgärderna godkändes.
§17.
Beviljade styrelsen 15 kr. i resebidrag till Allan Jonsson.
§18.
Beslöt styrelsen bevilja P. Sandgren Bälinge begärd förhöjning af 3 kr. pr månad/från 7 – 10 /
för fosterbarnet Ingeborg Viktoria Engman, att utgå från 1 augusti.
§19.
Tillsyningsmannen anmälde att James Villiam Sundqvist intagits å fattiggården. Åtgärden
godkändes, och beslöt styrelsen att tillvarataga hans pensionstillgångar, och i öfrigt bevaka
hans intressen i konkursboet.
§20.
Till protokollet skulle antecknas att styrelsen skulle bevaka sin rätt i Oskar Sjöbergs konkurs.
§21.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att utse ombud i Maria Katarina Strand Fisks rättegång.
§22.
Beslöt styrelsen godkänna att J O Blomqvist t.v. kvarstode i sin tjänst.
§23.
Bifölls E.J. Erikssons anhållan att få arbeta utanför fattiggården och fattigvårdsstyrelsen
uppbära hans aflöning till dess skulden är betald.
§24.
På grund af att Arvid Stenberg förde ett oordentligt lif och ej försörjde sin familj, beslöts
intaga honom på fattiggården.
§25.
Uppdrogs åt herr Ahlström söka skaffa plats för J.O. Vennberg hos någon nykter
skomakaremästare. Skulle detta ej lyckas, beslöts att intaga honom på fattiggården.

§26.
Afslogs Anna Sofia Anderssons begäran att få utgå från fattiggården.
§27.
Föredrogs och godkändes augusti månads understödslista, den kontanta utdelningen uppgick
till
I dist.
351,16 kr.
II ”
434,50
III ”
196,50
IV ”
204,50

§28.
Beslöts att från Robertsviks sågverk inköpa 150 famnar Spink a 5 kr pr famn samt från Thure
Hagberg 125 famnar barrved a 11,50 kr pr famn.
§29.
Diakonissans rapport för jul föredrogs och lades till med godkännande till handlingarna.
§30.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under juli, slutande å kr
91:Som ofvan
Justeradt:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren
A.Glaad
M.Sundström
Alfr.Gullberg
Se beträffande §§ 22 och 24 i nästa protokoll”

Protokoll september 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
7 september 1914.

Närvarande:Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Gärde äfvensom stadsingenjören,
stadsbyggmästaren, elektricitetsverkets föreståndare och v. brandchefen.

§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 12 sistlidne augusti.
§2.
Öfverlämnade stadsingenjören förbindelse, utfärdad af ägarne till den jord i s.k. Mjölkudden
öfver eller genom hvilken högspänningsledningen Luleå stad – Pumpstationen skall
framdragas. Till stadens ledamot i den nämnd, som har att värdera den skada och det intrång,
som orsakas af högspänningsledningens framdragande öfver jorden å Mjölkudden, valdes
Herr Landsfiskal G.A. Eckhéll, Gammelstad.
§3.
Med anledning af elektricitetsverkets föreståndares meddelande om yrkesinspektörens
föreskrift om vissa förändringar i motorgeneratorn för att aflägsnadet för personalen skadliga
oljudet, beslöt nämnden godkänna ett af Förenade Elektriska aktiebolaget gjort erbjudande
att mot en kostnad af cirka 200 kronor söka genom omböjning af plåtarne i maskinens
luftkanaler afhjälpa felet. För att under nuvarande kristid ej onödigtvis fördyra kostnaderna,
uppdrogs åt elektricitetsverkets föreståndare, att hos yrkesinspektören utverka anstånd till
våren med arbetets utförande.
§4.
Med anledning af att samtliga större elektriska firmor enligt ansökan bifogadt cirkulär, från
och med den 4 augusti höjt priset å elektriska materiel med 30 procent, anhöll Elektriska
aktiebolaget Fram att få vidtaga motsvarande förhöjning å deras anbudspriser, med respektive
15 och 30 % å arbeten med materiel och enbart materiel. Som nämnden icke ansåg tillräckliga
skäl föreligga för bifall till framställningen, afslogs densamma.
§5.
Elektricitetsverkets föreståndare anhöll i skrifvelse om Drätselkammarens godkännande af
vidtagen åtgärd att inköpa
från A.E.G.fritt Luleå 21 st. mätare till sammanlagt pris
kr.532:från Siemens fritt Stockholm 15 st större mätare till pris
” 930:från Bergman och Beving,Stockholm, fritt Luleå
75 st. små mätare till pris
2145:Från Allmänna Svenska 1022,3 kg. koppartråd
1400:55
35 st. halfwattslampor å 1500 nlj.
497:20 ”
”
1000 nlj.
227:30 ”
” armatur
262:50
Diverse elektrisk material
295:Åtgärden godkändes; men beslöt nämnden i anslutning härtill att elktricitetsverkets
förståndare skulle, i likhet med hvad som redan iakttagits af drätselkammarens öfriga
tjänstemän inköp af större parti material och effekter infordra förseglade anbud, hvilka af
honom skulle öppnas i närvaro af tvänne drätselkammarens tjänstemän och protokoll öfver
förrättningen föras, hvarefter föreståndaren hade att jämte eget yttrande öfver densamma
underställa ärendet drätselkammarens pröfning.
§6.
Från Nya Renhållningen inkommen framställning att få förnya kontraktet på samma villkor
som förut bordlades.

§7.
Herr R. Nordberg hade i skrifvelse anhållit om ersättning för kostnad för cementgjutning af
stenfoten å hans hus n:r 7 kv. Skatan som han fått vidkännas på grund af Tullgatans sänkning.
Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden, remittera detsamma till stadsingenjören
för yttrande.
§8.
I skrifvelse hade statens järnvägars distriktsförvaltning i Luleå under vissa förutsättningar
erbjudit staden intill 60000 kbm. Jordmassa lossad vid järnvägsvagn. Nämnden, som ansåg
dels att staden under nuvarande förhållanden vore i behof af fyllning å en del platser och dels
aldrig utom vid detta tillfälle torde kunna erhålla fyllning gratis i groparnes omedelbara närhet
d.v.s. planerad till ett pris af c.a 30 öre pr. kbm., beslöt föreslå stadsfullmäktige att dels gifva
nämnden bemyndigande att få mottaga c:a 33000 kbm. Af den erbjudna massan fördelad
sålunda å följande platser
1) kvarteret Loet
14000 kbm.
2) kv. Fisken
1500 kbm.
3) kv. Rönnen
3000 kbm.
4) järnvägsesplanaden mellan Lulsunds-och
Malmgatorna
2500 kbm.
5) Väg till Hertsön och Svartöstaden, bank
12000 kbm.
öfver Skurholmfjärden
S.a 33000 kbm.
dels anvisa ett belopp af kronor 9900, beräknadt efter ett pris af 30 öre pr kbm. för utkörning
och planering af dessa 33000 kbm. Denna paragraf förklarades genast justerad.
§9.
Bodens Ingenjörskår hade till stadsingenjören gjort framställning om förhyrande af lokomobil
och stenkross. Med anledning af att staden för egen del vore i behof af den samma afslogs
framställningen.
§10.
Sedan stadsingenjören efter samråd med brandchefen inkommit med förslag till område
benämndt Bergviken, å hvilket brandordningen vore afsedd att gälla, beslöt nämnden att
föreslå stadsfullmäktige att detsamma skulle erhålla begränsning enligt bilagd karta med
beskrifning.
§11.
Föredrogs stadsingenjörens utlåtande om E.M Bergmans begäran att få till- och påbygga
boningshusen å vretan n:r 801 – 802 i Mjölkudden, hvilken begäran tillstyrktes på den grund
att byggnaden vore belägen öster om järnvägen och ändringen endast utgjorde en förbättring
af den redan befintliga, utan att i egentlig mening förstora densamma. Nämnden beslöt
tillstyrka ansökan.
§12.
Föredrogs stadsingenjörens utlåtande öfver K.G. Åkerlunds Eftr:s begäran om indragning af
afloppsledning i fastigheten n:r 3 kv. Alkan, hvilken begäran af stadsingenjören afstyrktes.
Då staden icke har afloppledning i angränsande gator och enligt § 2 i reglementet för dess
vattenledning och vattenafloppsserviser framdragas endast inom de delar hvilka den enligt
fasttälld plan är eller varder utsträckt, beslöt nämnden afslå framställningen utom för det fall
att sökanden förklarar sig villig att bekosta ledningen.

§13.
N.A. Harlins begäran om vatten- och afloppslednings framdragande till fast. n:r 457 kv.
Kråkan, föredrogs som vatten och afloppsledning redan förut finnes indragen i fastigheten på
stadens bekostnad tillstyrkte stadsingenjören ansökan endast under villkor att sökanden
betalar ledningarne, hvilket äfven blef nämndens beslut.
§14.
Föredrogs och godkändes af stadsingenjören upprättadt förslag till renhållningskontrakt och
uppdrogos åt stadsingenjören att till den 15 oktober genom annons infordra anbud
dels å renhållning i sin helhet
dels å renhållning vester om Tullgatan
dels å renhållning Tullgatan – Kungsgatan
dels å renhållning öster om Kungsgatan
Som ofvan
Justeradt 5/10 1914
enligt uppdrag
H.K.Brändström”
A.Glaad
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 7 september
1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Danielsson, Gunnarsson, fröknarna Sundberg och Björkman
samt undertecknad Gullberg som i anledning af förhinder för sekreteraren, utsågs att föra
dagens protokoll. Tillsyningsmannen Boman närvar.
§1.
Öppnades det enda anbud som inkommit på mjölkleverans till fattiggården, och befanns detta
vara från förutvarande leverantören änkefru A .Berggren i Gammelstad samt lydande:
Oskummad mjölk
Skummad
Filmjölk
Styrelsen beslöt antaga detta anbud.

13 ½ öre pr liter
7 ½ öre ” ”
14 ” ” ”

§2.
Föredrogs ett från sjöunderofficeraren Emil Carlström ankommet bref muraren
J.A.Carlströms omyndiga barn, af hvilket framgick, att förmyndaren ej ansåg sig kunna göra
något för bringande af hjälp åt barnen. Fru Carlströms framställning om resebidrag för sig och
barnen till Stockholm bordlades i afvaktan för vidare undersökning, som skulle genom
ordförandens försorg verkställas.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarna ett cirkulär rörande kurs i sinnesjukvård vid hospital.
§4.
Hade inkommit från Gellivare fattigvårdstyrelses ordförande begärd utredning rörande Bror
Isak Bergmans understödsbehof och framgick däraf, att Bergman som är 72 år gammal och
hemortsberättigad här i staden, vore i behof af understöd, som fattigvårdstyrelsen i Gellivare
föreslog måtte utgå med 10 kronor pr. månad tillsvidare. Beslut fattades i enlighet därmed.

§5.
Uppdrogs åt sekreteraren att bevaka styrelsens fordran i Oscar Sjöbergs konkurs.
§6.
Bifölls fru Hanna Åströms begäran om 1 par skor åt sin fosterdotter Anna Lisa Lindvall.
§7.
Föredrogs en skrifvelse från Diakonanstalten, däri meddelades, att, som här verkande
diakonissa jämväl är fältsyster kunde det eventuella inträffa, att hon finge order att inställa sig
i fält, och att anstalten i så fall ansåg sig sakna möjlighet att ersätta ofvannämnda syster.
Styrelsen som ville behjärta anstaltens situation, lade skrifvelsen till handlingarne.
§8.
Antecknades att N.P. Lindgren, som innehaft en lägenhet i Pontuskasernen aflidit. En dotter
till den aflidne hade förklarat sig villig, att mot ersättning vårda gumman Lindgren och beslöt
styrelsen att för en kostnad intill 15 kr. pr månad inackordera henne hos bemälde dotter.
§9.
Andra distriktets råd fick i uppdrag att utanordna som understöd för september månad åt
hustru Amanda Nyberg 12 kronor samt 10 liter skummad mjölk.
§10.
Som hustru Emma Johansson anmält, att hennes man Gideon Johansson lämnat familjen
nödigt underhåll, beslöt styrelsen att för mannen Johansson framhålla hans skyldighet
därutinnan, i annat fall ansågs sig styrelsen böra vidtaga andra åtgärder. Protokollet justerades
i denna del genast.
§11.
Företrädde Anders Lidgren och begärde att styrelsen ville omhändertaga flickan Nelly Alter,
barn till Lidgrens hemmavarande dotter, enär han icke var i stånd att försörja barnet. Barnets
fader vistades på okänd ort. Styrelsen beslöt åt beredningskontoret, att på lämpligt sätt ordna
frågan.
§12.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva erforderlig förklaring eller påminnelse i följande
fattigvårdsmål: rörande änkan Anna Magdalena Hedström, Bertil Öberg, Hulda Granbom
samt Frans Magnus Sandberg.

Justeras:
E.Lindgren
M.Sundström
Thyra Björkman”

Som ofvan
Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid undervisningsnämndens sammanträde den 8 sep. 1914.
Närvarande: Ordf. rektor G. Norrby, fr Hildur Mörtsell, hr O.E.Wester samt underteckn. sekr.

§1.
Upptogs till behandling en från folkskolestyrelsen remitterad och vid nämndens sammanträde
den 14 febr innevarande år bordlagd skrivelse från hr V. Johansson med förslag om
tillsättande av ”en gymnastikinspektör eller instruktör för ordnande och övervakande av
gymnastiken i församlingens skolor”. Överläraren hade med anledning av denna motion till
dagens sammanträde inkommit med en till folkskolestyrelsen ställd skrivelse, vilken han
påyrkade, att folkskolestyrelsen måtte vidtaga åtgärder för insättande fr.o.m. nästa kalenderår
av en gymnastikinspektörstjänst vid Luleå folkskolar; att instruktörens åligganden fastställas i
enlighet med nästlagda förslag till en instution; och att arvodet för institutionsgöromålen
bestämmes till 300 kr. och för undervisningen till 100 kr. pr veckotimme och år.
Undervisningsnämnden ville tillstyrka att folkskolestyrelsen måste fatta beslut i enlighet med
detta förslag att hos stadsfullmäktige göra de framställningar, som med anledning av ett
sådant beslut komme att erfordras.
Luleå som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 september
1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk och Hamnmästaren, hvilken senare, i
sekreterarens frånvaro, anmodades föra dagens protokoll.
§1.
Justerades protokollen från Direktionens sammanträden den 20 och 29 sistl. Augusti.
§2.
Från E. Sundström, befälhafvare å bogserångaren Balder, hade inkommit en framställning om
understöd, hvilken, jämte Hamnmästaren däröfver afgifna yttrande, föredrogs.
Hamndirektionen beslutade afslå framställningen, men skulle såsom förskott å den sedvanliga
ersättningen för öfvertidsarbete, ett belopp af etthundrafemtio kronor utanordnas och tillställas
Sundström. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§3.
Beslutade Direktionen bifalla Hamnmästarens förslag, att den hyra, kr. 4125:-, som influtit för
mudderverket, bokföres bland hamnens diverse inkomster, för att, förutom hvad som
eventuellt kommer att åtgå till föreslaget inköp af matjord, ställas disponibel för framtida
behof.

§4.
Från Distriktförvaltningen i Luleå hade inkommit ett utkast till ett nytt förslag till instruktion
för hamnspårstrafiken och remitterades detsamma till Hamnmästaren för yttrande.
§5.
En från maskinisten Malmström inkommen framställning om understöd fann Direktionen icke
skäl bifalla. Däremot skulle såsom förskott å den ersättning för öfvertidsarbete, hvilken plägar
utgå till bogserångarens besättning, 80 kronor utanordnas för att tillställas Malmström.

§6.
J.P. Johanssons anhållan att å den nybyggda muddrings- och stenkranpråmen få uppbära
ytterligare 5000 kronor bifölls af Direktionen, sedan kontrollanten meddelat att för
afbetalningen i kontraktet föreskrifna villkor uppfyllts.
§7.
Sedan Hamnmästaren i skrifvelse föreslagit hamnplanens vid den s.k. pråmkajen planering
och till lämpliga delar täckande med matjord, och i samband därmed plantering af träd för att
utmärka gränsen mellan hamnplanen och Skeppsbrogatan, beslutade Direktionen bifalla detta
Hamnmästarens förslag. Därjämte antogs ett af Björns Nya Tegelbruksaktiebolag inlämnadt
anbud att till ett pris af kr. 2,25 pr kbm., fritt i hamnens pråmar vid bolagets kaj.
§8.
Med anmälan att gamla bryggerikajen befinner sig i så bristfälligt skick, att all trafik å
densamma måst afstängas, hade Hamnmästaren i skrifvelse föreslagit att Hamndirektionen
måtte ingå till Stadsfullmäktige med hemställan om kajens slopande och anläggande i dess
ställe af strandskoning. Ärendet bordlades.
§9.
Hamnmästarens kassarapport för sistlidne augusti månad föredrogs och lades med
godkännande till handlingarne.
§10.
En från Stockholms Rederiaktiebolag Svea inkommen skrifvelse med begäran om restitution
af hamnafgifter för vissa af bolagets ångare remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§11.
På grund af från tillsyningsmannen Björk ingången framställning om ett bidrag af högst sextio
kronor till anskaffandet af en kappa, beslutade Direktionen uppdraga åt Hamnmästaren att på
hamnens bekostnad låta anskaffa dylika plagg åt de af hamnens tjänsteinnehafvare, som
genom utetjänstgöring under den kalla årstiden särskildt kunna vara i behof af sådana.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§12.
För att utröna kostnaden tills dato öfver de arbeten, som genom Stadsingenjörens försorg för
hamnens räkning utföras, beslutade Direktionen anmoda honom omedelbart inkomma med
attesterade räkningar öfver alla arbetskostnader, som icke redan af Direktioen godkänts och
utanordnats. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.

§13.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 28/9 1914
Gustaf Burström”

Som ofvan
Efter uppdrag
Hamnm. Falkland

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 10 september 1914.

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordförande samt Herrar Flemström, Wallin,
Burman, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Lindgren,
fröken Svensson, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. Andersson, Gillqvist och
Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar
Westerberg, Thurfjell, Brändström, Aurén, Carlgren, Flodmark, Sandberg, Sölvén och Hage.
Av dessa hade Herrar Westerberg, Brändström, Flodmark och Sandberg anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet, Herrar Carlgren, Sölvén och Hage hade ej med kallelse
anträffats, och Herrar Thurfjell och Aurén voro frånvarande utan anmält laga förfall. Därjämte
övervar Herr t.f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Fernlund och Gillqvist att att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 17 i
denna månad kl 5 e.m justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 28 sistlidne maj förda protokoll.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en skrivelse från Robert
Rutberg med begäran om tillstånd att å vretan N:o 134 - 135 få i enlighet med ritning och
tomtkarta uppföra en mangårdsbyggnad, hade Drätselkammaren, efter det antecknat blivit, att
stadsbyggmästaren och stadsingenjören i infordat yttrande avstyrkt ansökningen av skäl att
byggnaden komme att ligga strax utanför stadens planlagda område och mycket nära det tätt
bebyggda Bergviken, beslutit, att då byggnaden enligt uppgift icke uppföres för
jordbruksändamål och bifall till ansökningen skulle komma i strid med byggnadsstadgan för
rikets städer, § 9, och byggnadsordningen för Luleå stad, § 7, hos Stadsfullmäktige avstyrka
bifall till ansökningen. Vid ärendets behandling hade därefter Beredningsnämnden föreslagit
att Stadsfullmäktige på av Drätselkammaren anförda skäl ville för närvarande avslå
framställningen. Efter föredragning av en från sökanden till Stadsfullmäktige inkommen ny
skrivelse i ärendet beslöto Stadsfullmäktige med 15 röster mot 6, vilka avgåvos till bifall för
framställningen, att återremittera ärendet till Drätselkammaren.
§4.
Sedan A. Högman och L.A Holmqvist i särskilda skrivelser hos Stadsfullmäktige gjort
framställning att få köpa var sitt område av stadens mark å Hertzön invid Skurholmsstaden för
uppförande av bostadsbyggnader, hade stadsingenjören uti avgivet yttrande avstyrkt bifall till
framställningarne på skäl, att staden redan i tvänne fall sålt mark å ifrågavarande område, vara
tvänne bostadsbyggnader blivit uppförda, samt att därjämte ytterligare tvänne
bostadsbyggnader hålla på att uppföras därintill å i enskild ägo befintlig mark, varför trakten
hotar att bliva så tätt bebyggd, att stadsplan för densamma bliver nödvändig. Vid föredragning
i Drätselkammaren av detta ärende hade först antecknats, att Kammaren på sin tid ansett sig
kunna tillstyrka upplåtelsen av de båda förutnämnda år 1911 försålda tomterna på grund av en
av stadsingenjören lämnad uppgift att av hela det där belägna sänka och oländiga området
endast de två då ifrågavarande tomtområdena voro lämpliga till bebyggande, varför någon
förstad icke skulle kunna tänkas uppväxa å platsen. Beträffande särskilt den av Högman
inlämnade ansökningen antecknades vidare, dels att av de år 1911 försålda tomterna den ena
köpts av nämnda Högman, som emellertid försålt fastigheten till annan person, dels att det nu
av Högman begärda området vore så sankt beläget, att icke vare sig avlopp ellr källare i

grunden torde kunna beredas, varför tomten måste anses oduglig till byggnadsplats. Då
Drätselkammaren vidare ansåg, att ett dylikt onödigt och skadligt förstadsbyggande, som
dessutom står i strid med gällande förordningar, icke borde uppmuntras, i all synnerhet som
ett tillräckligt antal tomter, lämpliga för egnahemsbebyggande, inom kort bliva tillgängliga i
Östermalm och nya stadsdelen väster om järnvägen, hade Drätselkammaren hemställt om
avslag å ansökningarna. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att avslå ansökningarna.
§5.
Uti avgivet yttrande över en av C.F. Wikström hos Stadsfullmäktige gjord begäran om
tillstånd att anordna en utfartsväg från vretan N:o 445 – 447 över staden tillhöriga vretan n:o
689 ut till landsvägen hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att staden måtte
tills vidare upplåta nödig mark till Wikström för att på egen bekostnad anordna en 3 meters
bred utfartsväg på av stadsingenjören anvisad plats och mot villkor att värdefulla träd i största
mån skonas och behövlig avverkning sker först efter vederbörlig utstämpling. På
beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag. J.P.
Ruth i Bergviken hade dels i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att få stadens del av
vretan N:o 148 – 150 till sig upplåten på arrende under 15 år för att å området anlägga
plantering, dels i skrivelse, ställd till Stadsfullmäktige, anhållit om tillstånd att å vretorna N:o
147 och 148 – 150 få uppföra en uthusbyggnad enligt företedd ritning och tomtkarta. Sedan
av handlingarna i ärendet inhämtats, att den ifrågavarande byggnaden komme att till största
delen ligga å den mark, som Ruth nu ansöker att få sig upplåten, samt vidare upplyst blivit, att
Ruth redan är arrendator av ifrågavarande område under 5 år från, och med den 1 juni 1913,
varför nu ingivna ansökningar endast avsåge utsträckning av arrendetiden från 5 till 15 år,
dels att tillstånd lämnas Ruth att få på det arrenderade området uppföra en uthusbyggnad
enligt företedd ritning och tomtkarta mot följande villkor:
att området inhägnas och hålles i prydligt skick;
att arrendatorn skall vara skyldig att borttaga byggnaden vid arrende tidens slut samt vid
avträdet lämna byggnadsplatsen avröjd och planerad; samt att arrendeavgiften sättes till 20
kronor per år. Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§7.
Anteckandes, att herr Sandberg under behandling av det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig till sammanträdet.
§8.
Pensionnämndens ordförande i Luleå stads pensionsdistrikt J. Vleugel hade i skrivelse till
Stadsfullmäktige anhållit, att ett årligt belopp av 500 kronor måtte ställas till hans disposition
utan redovisningsskyldighet för utgörande av de med detta uppdrag förenade kostnader,
såsom skrivmaterialier, postporto och skrivarehjälp. Uti avgivet yttrande hade
Drätselkammaren tillstyrkt bifall till framställningen med erinran dock, att i utgiftsstaten
under rubrik 36 för detta ändamål anslaget belopp är otillräckligt. På Beredningsnämndens
hemställan beslöto Stadsfullmäktige vid ärendets behandling, att bevilja det begärda anslaget
för innevarande år, att anskaffas genom uttaxering.
§9.
Sedan polisöverkonstapeln J.A. Höglund hos Drätselkammaren anhållit om återbekommande
av de utav honom erlagda Drätselkammaren anhållit om återkommande av de utav honom
erlagda pensionsavgifter, som han under sin anställning vid Luleå stads poliskår erlagd under

tiden 1 augusti 1912 – 20 maj 1914, hade Drätselkammaren översänt framställningen till
Stadsfullmäktige med hemställan att då polispersonalen – i motsats till stadens övriga
befattningshavare – enligt bestämmelse i polisreglementet, § 7, är tillförsäkrad pension till
visst bestämt belopp att utgå vid viss uppnådd ålder, framställningen icke måtte föranleda
åtgärd. Vid behandlings av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§10.
Stadskamreraren hade, under påpekande att den pensionsavgift som erlägges av
polispersonalen, sedan den 1 januari 1912 utgått med 2 procent å hela den kontanta
avlöningen, bestående av lön, ålderstillägg, beklädnadsersättning och tjänstgöringspenningar,
i motsats till stadens övriga tjänstemän, som erlägga den bestämda avgiften i procent å endast
lönen, men ej å tjänstgöringspenningarne, i skrivelse till Drätselkammaren hemställt: att
Drätselkammaren ville förklara, att pensionsbidraget för polispersonalen skall tills vidare och
till dess annorledes blir bestämt utgå med två procent å lönen, inklusive beklädnadsersättning
och ålderstillägg; samt att under 1912 - 1914 för mycket erlagda pensionsafgifter måtte till
personalen restitueras. Vid föredragning av denna skrivelse hade Drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige hemställt om godkännande av Stadskamrerarens förslag. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta förslag.
§11.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från båglampkolaren vid
elektricitetsverket H. Wikström inkommen framställning att antingen bliva antagen till
maskinist eller ock tillerkännss rätt att få uppbära med maskinistbefattningen förenade
löneförmåner. Sedan elektricitetsverkets föreståndare i avgivet yttrande tillstyrkt, att
Wikström, som på grund av vissa till Drätselkammaren rapporterade personalförhållanden
sedan slutet av maj månad år 1913 tills vidare förflyttats till tjänstgöring som maskinist, finge
uppbära en avlöning av 125 kronor per månad, hade Drätselkammaren med hänsyn till den
långa tid Wikström utan särskild ersättning uppehållit maskinisttjänsten föreslagit, att han från
och med den 1 juli 1914 måtte tills vidare så länge han på förordnande uppehåller
ifrågavarande tjänst få uppbära ytterligare 25 kronor i månade eller skillnaden i arvodet för
båglampskolare och elektrisk maskinist i lägsta lönegrad. Vid föredragning av ärendet belöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag
samt bestämde, att erforderliga medel skulle utgå i elektricitetesverkets stat för oförutsedda
utgifter anslaget belopp.
§12.
Stadfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Folkskolestyrelsen inkommen
framställning om beviljande av ett anslag av intill 9,500 kronor till skolhusbyggnaden i
Karlsvik, avseende dels indragning av vatten- och avloppsledningar 2,500 kronor, dels
installation av elektrisk belysning 4,000 kronor, varjämte ett belopp av intill 3,000 kronor
begärts för att möta en del oförutsedda utgifter för skolbyggnaden i övrigt. Uti avgivet
yttrande hade stadsingenjören framhållit, att kostnaden för brunn jämte nedsättning av pump
borde ökas med 600 kronor, varjämte för anordnande av aflopp utanför byggnaden tillkomme
ytterligare 500 kronor, och som lägsta inkomna anbud å anordnande av vatten- och avlopps
ledningar inomhus utgjorde cirka 1,300 kronor mot beräknade 2,100 kronor, skulle den
verkliga ökningen i anslagskravet för vatten och avloppsledningar utgöra 300 kronor.
Beträffande förslaget till elektrisk installation ansåg Drätselkammaren, att någon sådan
lagändring till förhindrande av luftledning, som Folkskolestyrelsen förutsatt, icke vore att
förvänta, åtminstone ej för så glest bebyggt område, varom här vore fråga, och vid en

spänning icke starkare än 550 volt, varjämte utvidgningar och reparationer vore lättare att
ordna vid luftledning än vid användning av kabel. I anslutning härtill hade Drätselkammaren
hos Stadsfullmäktige tillstyrkt: att anslag av 2,800 kronor beviljas för anordnande av vattenoch avloppsledning vid Karlsviks skolhus i enlighet med förefintligt förslag och däri av
stadsingenjören gjorda tillägg mot villkor att förslaget till brunn samt vatten- och
avloppsledning in- och utvändigt underställes Drätselkammarens godkännande före
utförandet; samt att ett anslag av 3,620 kronor beviljas för elektrisk anläggning i samma skola
enligt elektricitetsverkets föreståndares förslag med undantag för föreslagen armatur i
lärarebostäderna. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bevilja de av Drätselkammaren föreslagna anslagen att anskaffas
genom upplåning, men att framställningen, i vad den avsåge ökning i själva
byggnadsanslaget, icke för närvarande måtte till någon åtgärd föranleda.
§13.
Uti avgivet yttrande över en av brandmästaren O.P Stråle hos Stadsfullmäktige gjord anhållan
om ett resebidrag av 125 kronor för bevistande av Svenska Brandmannaförbundets årsmöte i
Malmö den 9 – 11 augusti 1914 hade Drätselkammaren, under erinran att förbundets ändamål
uteslutande avsåge det lägre brandbefälets och brandmanskapets tekniska förkovran och att
sökanden under de 15 år han varit anställd vid Luleå stads brandkår icke åtnjutit något som
helst extra bidrag, hemställt att sökanden måtte för ifrågavarande ändamål tilldelas ett
resebidrag av 125 kronor, vilket ungefär motsvarar en rese- och traktamentersättning enligt
femte klassen i gällande resereglemente för 7 dagar eller 4 resdagar och 3 dagars vistelse i
Malmö. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla
Drätselkammarens förslag samt bestämma, att erforderliga medel skulle tagas av i stat
anslagna oförutsedda utgifter till brandväsendet. Efter föredragning av en från sökanden nu
inkommen skrivelse, vari han meddelat att ifrågavarande möte blivit på grund av
mobiliseringen uppskjutet till vidare, beslöto Stadsfullmäktige at bevilja det begärda bidraget,
för den händelse mötet kommer att äga rum under innevarande år.
§14.
Sedan hamndirektionen uppdragit åt stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till
reparation av de båda öppna varuskjulen vid norra hamnen, hade denne i skrivelse meddelat,
att skjulen vid undersökning visat sig så bristfälliga, att det icke vore ekonomiskt eller ens
värt att iståndsätta dem. Med anledning härav hade Hamndirektionen beslutit, att de båda
varuskjulen skulle nedrivas samt lämnat hamnmästaren i uppdrag att inkomma med förslag
till ett nytt varuskjul. Sedan hamnmästaren till fullgörande av detta uppdrag överlämnat av
stadsbyggmästaren upprättad ritning, och kostnadsförslag till en sådan varuhall, draganade en
kostnad av 14,400 kronor, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige hemställt, att
fullmäktige ville medgiva att ett belopp av 14,400 kronor får av tillgängliga hamnmedel
förskottsvis användas för uppförande under innevarande år av en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen vid norra hamnen för att sedermera upptagas i förslaget till nästkommande års
utgiftsstat. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Hamndirektionens
förslag.
§15.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Burman – under erinran att
Hamndirektionen låtit jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 10 april 1913 å offentlig auktion
försälja det parti stångjärn, som sedan lång tid tillbaka legat upplagt under härvarande
tullkammares vård, och att detsamma inbringat en summa av 774 kronor 70 öre – föreslagit,
att då detta belopp icke kunde betraktas såsom stadsmedel i vanlig bemärkelse och således

icke utan vidare borde ingå i stadens kassa, Stadsfullmäktige ville besluta att överlämna
medlen i fråga till den insamling, som för närvarande pågår för anskaffande av en kulspruta
till Nederluleå landstormsförening. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att avslå motionen.
§16.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Luleå Fastighetsägareföening
inkommen framställning om beviljande av ett anslag för beredande av tillfälle för de stadens
tjänstemän m. fl. som hava med ledningen av vägunderhållet att skaffa, att deltaga i den kurs i
mönsterväghållning, som Svenska Vägföreningen anordnar i Boden den 3 – 5 juni 1914.
Sedan även stadsingenjören i särskild skrivelse hos Drätselkammaren anhållit, att han finge
såsom stadens ombud bevista kursen, hade Drätselkammaren, då någon möjlighet ej
förefunnes att före kursens hållande inhämta Stadsfullmäktiges beslut i saken, beslutit att
stadsingenjör E. Kinnman skulle, åtföljd av förmannen G. Andersson, för stadens del deltaga i
kursen. Drätselkammaren hade vidare beslutit, att Kinnman och Andersson skulle äga att
beräkna dagtraktamente och reseersättning enligt 4:de respektive 6:te klassen i gällande
resereglemente, och att kostnaden, högst 60 kronor, skulle bestridas med i utgiftstaten under
rubrik 20 avsatt belopp för landsvägarnes underhåll. Slutligen hade Drätselkammaren beslutit
att hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande av den vidtagna åtgärden. På
Beredningsnämndens hemställan godkände Stadsfullmäktige åtgärden i fråga.
§17.
Uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren ingiven skrivelse hade maskin- och
pannskötaren S.O. Wennberg anhållit, att då han under år 1912 ej haft större inkomst än 1,464
kronor 85 öre, men blivit för år 1913 påförd utskylder efter en inkomst av 1,760 kronor,
Stadsfullmäktige ville vidtaga ändring i 1913 års taxering beträffande honom. Sedan
ordföranden i 1914 års taxeringsnämnd i avgivet yttrande framhållit, att då han icke haft
tillgång till sökandens deklaration eller järnvägens taxeringuppgift, det varit honom omöjligt
att exakt yttra sig i saken, men att det emellertid av de åberopade handlingarne samt
taxeringslängden ville synas, som om sökandens uppgifter voro riktiga och att således ett fel i
taxeringen förelåge, hade Drätselkammaren beslutit att översända framställningen till
Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville med bifall till sökandens begäran
bevilja avkortning av kronor 19:20 eller det belopp, som sålunda skulle ha påförts honom för
högt i kommunalutskylder för år 1913. Vid behandling av detta ärende biföllo
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden Drätselkammarens förslag.
§18.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av filaren E.R.E.
Blomqvist gjord anhållan om rättelse i 1913 års taxering av skäl att han, som år 1912 varit
mantalskriven i Göteborg, först den 2 oktober 1912 erhållit anställning vid statens järnvägars
verjstad i Notviken, under vilken tjänstgöring till årets slut hans avlöning utgjort endast
kronor 341:06. Sedan Stadskamreraren i avgivet yttrande framhållit, att sökanden är
mantalskriven i Luleå stad för år 1913, varför han här skall betala utskylder för år 1913 för
hela sin inkomst under år 1912, även om densamma delvis intjänats på annat håll, hade
Drätselkammaren på av Stadskamreraren anförda skäl hemställt om avslag å sökandens
framställning. På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att avslå
framställningen.
§19.

Uti avgivet yttrande över en av kronojägaren J.O. Rönnqvist hos Stadsfullmäktige gjord
framställning om ändring i 1912 års taxering hade Drätselkammaren, sedan antecknat blivit,
att sökanden taxerats i enlighet med den av honom avgivna deklarationen, hemställt, att då
sökanden försummat att i laga ordning anföra besvär och dessutom själv varit vållande till den
påstådda oriktigheten i taxeringen. Stadsfullmäktige måtte avslå framställningen. Därefetr
hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige med bifall till framställningen måtte
bevilja sökanden avkortning av kronor 29:70 eller det belopp, som påförts honom för mycket i
kommunalutskylder för år 1912. Herr Brändström hade anhållit att få till protokollet
antecknat, att han röstat för att Beredningsnämnden skulle avstyrka bifall till framställningen.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag.
§20
Schaktmästaren K.A. Helge Holmgren hade med stöd av Kungl. Kammarrättens utslag den 8
april 1914 hos Drätselkammaren anhållit om restitution av till Luleå stad för år 1912 erlagda
kommunalutskylder. Enär utsikt ej torde föreligga att genom besvär vinna ändring i
Kammarrättens utslag, hade drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om
bemyndigande att få till Holmgren restituera av honom för år 1912 erlagda utskylder till Luleå
stad, utgörande kronor 59:40. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige
detta Drätselkammarens förslag.
§21.
Sedan Konungens befallningshavande i länet i skrivelse den 10 sistlidne augusti infordrat
Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring över de besvär B.A. Hellsten och C. Lindgren hos
Kungl. Maj:t anfört över Konungens Befallningshavandes utslag den 3 juli 1914 i fråga om
Stadsfullmäktiges beslut att tilldela barnmorskan Amanda Johansson en gratifikation å 300
kronor, beslöto Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar på hemställan av
Beredningsnämnden att såsom underdåning förklaring anföra, att de saknade anledning att i
ärendet vidare yttra sig.
§22.
Stadsingenjören E. Kinnman hade hos Drätselkammaren anhållit om resebidrag av kronor
159:65 dels för bevistande av Svenska Kommunaltekniska föreningens årsmöte i Malmö den
28 – 30 augusti 1914, dels för en dags vistelse i Stockholm för studium av där använda
gatubeläggningsmaterialet ”Rockmack”. Sedan antecknats, att stadsingenjören Kinnman icke
sedan år 1910 åtnjutit något resebidrag av staden, hade Drätselkammaren, som ansåg att det
vore av vikt för hans tjänst att han finge studera de förhållanden, som han i sin ansökan berört,
hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till framställningen efter erhållen upplysning att
ifrågavarande årsmöte blivit uppskjutet till obestämd dag beslöto Stadsfullmäktige på förslag
av Beredningsnämnden att under nuvarande förhållanden avslå framställningen.

§23.
Efter föredragning av Kungl. Kammarrättens den 9 juni 1914 givna utslag i fråga om
Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxering för år 1912 beslöto Stadsfullmäktige på förslag
av Beredningsnämnden att överlämna detsamma till Drätselkammaren för kännedom och
efterrättelse.
§24.

Fattigvårdsstyrelsen hade Kos Stadsfullmäktige anhållit om beviljande av ett anslag intill
5,000 kronor för utdelande av understöd till behövande mobiliserades familjer, att utgå av
tillgängliga medel, ävensom om föreskrift av Stadsfullmäktige, att dylikt understöd icke vore
att betrakta såsom fattigvård. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan
av Beredningsnämnden att bifalla, vad Fattigvårdsstyrelsen sålunda föreslagit, med föreskrift
tillika att anslaget skulle utgå av tillgängliga medel i Fattigvårdstyrelsens stat.
§25.
Sedan extra hjälpmontören vid elektricitetsverket David Lindblom genom ren olyckshändelse
under arbete med ledningar den 8 sistlidne juli avbrutit sitt ena lårben, hade verkets
föreståndare hos Drätselkammaren föreslagit, att till honom finge under den tid han vore
oförmögen till arbete utbetalas 2 kronor 25 öre per dag - motsvarande den betalning han hade
under arbetstiden- att utgå av verkets anslag för arbeten på ledningsnätet. Drätselkammaren
hade därefter hos Stadsfullmäktige hemställt om omedelbart utbetalande till Lindblom, vilken
fortfarande vårdas å härvarande lasarett, av ett belopp av 100 kronor i sjukhjälp, och skulle
frågan om ytterligare skadeersättning företagas till prövning, sedan närmare utredning från
elektricitetsverkets föreståndare inkommit. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige
på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja det av Drätselkammaren föreslagna beloppet
att utgå på sätt elektricitetsverkets föreståndare föreslagit.
§26.
Genom beslut den 31 sistlidne augusti hade Drätselkammaren godkänt den av Drätselkontoret
i samråd med ordförandena i Drätselkammarens båda avdelningar vidtagna åtgärden att till de
befattningshavare, vilka på grund av utfärdad mobiliseringsorder inkallats till militärtjänst, för
innevarande augusti månad utbetala fulla tjänstgöringspengar, varjämte Drätselkammaren
beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande av ifrågavarande åtgärd. Tillika hade
Drätselkammaren föreslagit, att under den vidare tid, som stadens befattningshavare komme
att till följd av mobiliseringen bliva förhindrade att fullgöra sina tjänster, full lön, men inga
tjänstgöringspengar skulle dem utbetalas. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, med de ändringar, att
befattningshavare, vilkas sammanlagda löneförmåner av staden ej överstiga 1,500 kronor och
vilka tillika äro familjeförsörjare, även efter augusti månads utgång få uppbära
tjänstgöringspenningarna oavkortade samt att dessa bestämmelser ej skola gälla längre än till
1914 års slut. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige till en början att
godkänna den av Drätselkammaren vidtagna åtgärden beträffande avlöningsförmånerna under
augusti samt att bemyndiga Drätselkammaren att efter prövning i varje särskilt fall till i
stadens tjänst fast anställda mobiliserade arbetare utbetala full avlöning även för den del av
augusti, varunder de varit mobiliserade. Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot
6, vilka avgåvos för ett av herr Burman väckt förslag att stadens mobiliserade
befattningshavare och fast anställda arbetare under augusti månad skulle äga att uppbära full
avlöning av staden med avdrag av vad de för samma tid uppburit i s.k. krigsavlöning. Vidare
beslutade Stadsfullmäktige: att återremittera ärendet i övrigt till Drätselkammaren för närmare
utredning och förslag angående mobiliserades avlöningsförmåner under återstoden av år
1914; att bemyndiga Drätselkammaren att tills vidare i tillämpliga delar utbetala löner i
enlighet med bestämmelserna i Kungl. Kungörelsen den 28 augusti 1914 ( Svensk
Författningssamling n:r 167); att anmoda Folkskolestyrelsen och Hamndirektionen att
inkomma med förslag angående avlöningsförmåner för de under dem lydande
befattningshavare och fast anställda arbetare; vilka på grund av mobiliseringen äro hindrade
att sköta sina tjänster.

§27.
Erhöll fröken Holm tillstånd att avlägsna sig från sammanträdet.
§28.
I skrivelse till Drätselkammaren hade Statens järnvägars distriktsförvaltning i Luleå under
vissa förutsättningar erbjudit staden intill 60,000 kbm. jordmassor, lossade vid järnvägsvagn.
Drätselkammaren som ansett, att staden dels under nuvarande förhållanden vore i behov av
sysselsättning för en del arbetare, dels vore i stort behov av fyllning å en del platser och dels
aldrig utom vid detta tillfälle torde kunna erhålla fyllning gratis i groparnas omedelbara
närhet, d.v.s. placerad å platserna till ett pris av 30 öre pr kbm., hade hemställt att
Stadsfullmäktige måtte bemyndiga Drätselkammaren att få emottaga cirka 33,000 kbm. av
den erbjudna massan samt anvisa ett belopp av 9,900 kronor för utkörning och plantering av
densamma. På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige förklara sig
villiga att emottaga 33,000 kbm. av den erbjudna fyllningen att fördelas sålunda på följande
platser:
Kvarteret Loet……………………………………cirka 14,000 kbm.
Kvarteret Fisken………………………………….cirka 1,500 kbm.
Kvarteret Rönnen………………………………...cirka 3,000 kbm.
Järnvägsesplanad. mellan Lulsunds- och Malm
gatorna……………………………………………cirka 2,500 kbm.
vägbank över Skurholmsfjärden eller eventuellt
annan plats………………………………………..cirka 12,000 kbm.
Summa 33,000 kbm.
Vidare beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att för jordens utkörning
och planering anvisa ett belopp av 9,900 kronor, varav 6,300 kronor skulle uttaxeras och
återstoden, 3,600 kronor, skulle anskaffas antingen genom upplåning eller uttaxering,
beroende på om den föreslagna väganläggningen Luleå - Svartöstaden kommer till stånd eller
icke.
§29.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet i skrivelse den 31 sistlidne augusti infordrat
Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring i anledning av de besvär Idrottsföreningen
Kamraternas lokalavdelning i Luleå hos Kungl.Maj:t anfört över Konungens
Befallningshavandes utslag den 18 juli detta år i fråga om Stadsfullmäktiges beslut angående
upplåtande av visst område till idrottsplats, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att såsom underdånig förklaring i ärendet endast yrka, att Kungl. Maj:t
med upphävande av överklagade utslaget måtte fasttälla Stadsfullmäktiges beslut i ärendet.
§30.
Jämte tillkännagivande att prästerskapets, änke- och pupillkassa innehade ett av utsedda
ombud å Luleå stads vägnar den 9 maj 1905 till kassan utfärdat skuldebrev å 135,000 kronor
med 4½ procents ränta och 40 års amortering, vara nu återstode oguldna 121,511 kronor 63
öre, hade ombudsmannen hos nämnda kassa i skrivelse den 9 sistlidne juli jämlikt lagens
stadgande om tioårig preskription erinrat om änke- och pupillkassans omförmälda fordran och
beslöto Stadsfullmäktige efter föredragning av denna skrivelse att lämna änke-och
pupillkassans begärt erkännande att Stadsfullmäktige blivit erinrade om kassans ifrågavarande
fordran.
§31.

Föredrogos och lades till handlingarne tre skrivelser från magistraten angående stadsfogden
beviljade anstånd med avgivande av redovisning över samtliga intill utgången av år 1913 till
hans behandling överlämnade kommunalutskylder.
§32
Föredrogs och lades till handlingarne avskrifter av 2:ne Kungl. Maj:ts utslag på besvär av
Nederluleå kommun i fråga om Luossavaara-Kiirinavaara Aktiebolags samt entrepenören J.
Nygrens bevillningstaxering år 1910.
§33.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) O.A.Sundbergs sterbhus ansökan om avkortning av kommunalutskylder;
2:o) Föreningen vita Bandets framställning om anslag till upprättande av en barnkrubba;
3:o) En framställning från taxeringsnämndens ledamöter om ersättning för deras arbete;
4:o) P.Lalanders begäran om tillstånd till uppförande av en byggnad å vretan n:r 443 - 447;
5:o) Johan Olssons begäran om tillstånd till flyttning av en gård från vretan n:r 447 - 448 till
vretan n.r 348-352;
6:o) A.Eländers begäran om tillstånd till uppförande av ett boningshus å vretan n:r 1 å
Stadshertzön.
7:o) Herr Fernlunds motion om omedelbart igångsättande av väganläggningen LuleåSvartöstaden.
§34.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En skrivelse från Konungens Befallningshavande angående eventuellt tillsättande av en
kommunal arbetslöshetskommité;
2:o) Berättelse över granskning av Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för
år 1913;
3:o) G.H. Högströms avsägelse av ledamotskap i kommittén för värdering av stadens
egendomar;
4:o) K.A. Nilssons avsägelse av ledamotskap i Hamndirektionen;
5:o) Hamndirektionens framställning rörande ordnande av pensioneringsförhållandena för
hamnens tjänstemän;
6:o) Hamndirektionens begäran om godkännande av fattat beslut att bevilja resebidrag åt
hamnmästaren.
§35.
Till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterades från vaktmästaren och
föreståndaren vid epidemisjukhuset inkomna framställningar om pension.
Som ovan
Justerat:
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
Per Segerstedt/ A.Holm
Hilmer Gillqvist
Herm.Fernlund”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
14 september 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, och Edström.

§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 30 nästlidne juli.
§2.
Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat från stadsfogden inkomna redogörelser för
kommunala restlängderna för åren 1903 – 1912 jämte därtill hörande afkortningslängder samt
inhibitions-, handräcknings – och konkurslängder äfvensom hindersbevis. Vid föredragning
af detta ärende beslutade nämnden att öfversända redovisningshandlingarne till
Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville vid handlingarnas öfverlämnande till de
utsedda revisorerna bestämma den tid, inom hvilken berättelse öfver granskningen skall
föreligga.

§3.
Från magistraten inkommet meddelande i skrifvelse af den 5 sistlidne augusti att Stadsfogden
medgifvits anstånd med den honom ålagda redovisningen af kommunala restantier till den 1
innevarande december föredrogs och lades till handlingarne.
§4.
Stadskamreraren hade i skrifvelse till drätselkammaren anmält att personalen vid
elektricitetsverket, den ordinarie såväl som den extra ordinarie, erhållit fria lampor för
elektrisk belysning i motsats till stadens öfriga tjänstemän, som åtnjuta fri belysning, hvilka
själfva hålla sig med lampor. Sedan vidare af att af stadskamreraren från Elektricitetsverkets
föreståndare infordrat yttrande inhämtats, att personalen af mycket gammal praxis fått
glödlampor fritt, men att därvid till personalen utlämnats endast lampor, som antingen varit
skadade eller af äldre osäljbar sort, beslutade emellertid drätselkammaren att, då något stöd
för åtgärden icke funnes i några gifna bestämmelser, fria lampor icke vidare få utlämnas till
personalen. I sammanhang härmed beslutade nämnden, som ansåg det icke vara försvarligt att
utlämna obegränsad kvantitet ström till dem, som åtnjuta fri belysning, att uppdraga till
elektricitetsverkets föreståndare att verkställa utredning och inkomma med förslag till den
begränsning, som bör göras i den kvantitet ström, som skall utlämnas till dem af stadens
tjänstemän, som åtnjuta sådan fri belysning.
§5.
Stadskamreraren hade i skrifvelse anmält, att Elektricitetsverkets föreståndare ännu icke
aflämnat abonnentbok för elektricitetsafgifter för innevarande år, hvarför drätselkontoret vore
urståndsatt att i föreskrifven ordning utskrifva räkningar å förbrukad ström, uppgöra restlängd
och indrifva resterande afgifter. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att
föreståndaren skulle anmodas dels att inkomma med förklaring i saken inom en vecka dels
ock att senast den 1 nästkommande oktober aflämna abonnentbok, hvari debitering för årets
tvenne första betalningsterminer skall vara fullständigt införd och nedsummerad.
§6.
Logerna N:ris 1176, 1255 och 1333 af Nationalgoodtemplarordern hade i gemensam
skrifvelse gjort förnyad ansökan om ett hyresbidrag af 300 kronor att tagas af för diverse
sociala ändamål afsatta brännvinsmedel i innevarande års stat. Sedan antecknats att
drätselkammaren vid sammanträde den 30 sistlidne juli behandlat enahanda ansökningar från
ifrågavarande loger, hvarvid anslag tillstyrkts hos Stadsfullmäktige, beslutade nämnden att
utan vidare åtgärd lägga ansökningen till handlingarne.

§7.
Sedan drätselkammarens ombud i stadens donationsjords- m.fl. processar, stadsfogden A.
Bexell, hvilken i olika poster förskottsvis utbekommit sammanlagdt 3300 kronor, trots
upprepade anmaningar icke efterkommit kammarens hos honom gjord begäran om erhållande
af kontokurant dels ock erinra ombudet om nödvändigheten att omedelbart och senast den 10
nästkommande oktober lämna begärd redovisning för förskottsvis bekomna medel.
Som ofvan
Justeras.
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 18 sept 1914.
Närvarande: Ordf. hr A. Gullberg, hrr O. Åhrström, G. Nyberg,V. Oscarsson, O.E.Wester,
fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht, hr G. Landström samt undertecknad sekr.
§1.
Fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht erhölls i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Ordförande och överläraren anmäld att e.o. folkskollärarinnan i Karlsviks skola Greta Bohlin
förordnats att tills vidare bedriva undervisningen i folkskollärare D. Ekroths klass, samt att till
vikarie för mobiliserade folkskolläraren A. Rydhoff och E. Brännström antagits Amanda
Forsén och ex. folkskollärarinnan Frida Sjöberg från Haparanda. Småskollärarinnan Fanny
Eklund hade förordnats att under tiden upprätthålla fru Forséns tjänst vid härvarande
småskola.
§3.
Ordföranden och överläraren anmälde, att de beviljat folkskollärarinnan Hulda Jakobsson och
småskollärarinnan Hulda Lundgren tjänstledighet för studieresa, den första t.o.m. den 9 sept.
och den senare t.o.m den 23 sept. 1914 samt att de till vikariat förordnat folkskollärarinnan fru
Hallberg och småskollärarinnan Augusta Andersson från Boden. Folkskolestyrelsen godkände
denna åtgärd.
§4.
Från folkskolestyrelsen i Östersund hade inkommit, dels anmälan att folkskollärarinnan i
Luleå Beda Carlsson blivit vald till ord. folkskollärarinna i Östersund, vilket val den 11 juni
1914 vunnit laga kraft, dels anhållan, att folkskolestyrelsen i Luleå måtte medgiva, att fr.
Carlsson betraktas som ord. i Östersund från den 1 juli 1914. Fr. Carlsson hade i välstämd
skrivelse samtyckt till denna åtgärd. Överläraren anmälde att han efter samråd med styrelsens
ordförande i skrivelse till folkskolestyrelsens ordförande i Östersund meddelat, att från Luleå
folkskolestyrelses sida intet hinder mötte för nämnda förflyttning. Folkskolestyrelsen
godkände denna åtgärd.
§5.
Folkskolestyrelsen beslöt ledigannonsera den efter fröken Beda Carlsson vakanta ordinarie
lärarinnetjänsten vid Luleå folkskolor.

§6.
Överläraren anmälde, att flickan Sofia Riström, dotter till arb. M. Riström, gossen Karl Häll,
styvson till arb. C.H Boström, gossen Gert. M. Lilja, son till Anna Lilja samt flickan Ellen
Johansson, dotter till åkare G.J. Johansson icke infunnit sig till skolgång, och att föräldrarna
vägrat sända nämnda barn till skolan. Folkskolestyrelsen beslöt anmäla detta förhållande för
församlingens pastor och anhålla att han måste tilldela barnens målsmän, den varning, samma
talas i folkskolestadgan § 51.
§7.
Överläraren hade inkommit med en framställning, dels om att anslag en gång för alla av 2000
kr för injöp av inventarier för en skoltandklinik, dels om ett anslag för år 1915, av 1600 kr för
påbörjande och upprätthållande av klinikens arbete. Ekonominämnden som ställde sig mycket
välvillig till saken, hade dock under nuvarande förhållanden avstyrkt framställningen.
Folkskolestyrelsen bordlade frågan att upptagas i samband med upprättande av statförslaget
för år 1915.
§8.
En räkning å 18 kr. från Norrbottens-Tidningen får en i tidningen och Norrskensflamman
annons om fosterhem åt en 14-årig flicka godkändes till utbetalning, men närlade styrelsen sitt
ogillande av åtgärden att så många gånger annonsera i två av stadens tidningar med
förbigående av den tredje.
§9.
En av ledamoten hr V.Osacrsson gjord framställning om anläggande av värmeledning i Västra
folkskolan var av ekonominämnden avstyrkt och blev av folkskolestyrelsen avslagen.
§10.
På förslag av överläraren beslöt styrelsen, att undervisningen i metallslöjd tills vidare
nedlägges.
§11.
Genom analys verkställd av Luleå Kemisk - Växtbiologiska anstalt, hade påvisats att
ansenliga mängder arsenik finnes i oljefärgen i det till småskollärarinnan Amanda
Holmströms lägenhet hörande trälist. Med anledning härav beslöt folkskolestyrelsen till fr
Holmström betala full hyresersättning för de fyra sista månaderna av innevarande år.
§12.
Överläraren erhöll i uppdrag att ordna med undervisning för de barn från Notviken, som vid
vårterminens sluterhållit flyttning från folkskolans andra klass till tredje klassen.
§13.
Från ekonominämnden anmäldes att jordägaren E.A.Öhlund å Mjölkudden antagits att mot en
ersättning av 302,75 kr verkställa förut beslutade planeringarbeten vid Mjölkuddens skola.
Justerat:
Hildur Mörtzell”

Dag som ovan
Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 28 september
1914.

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 8 innevarande september.
§2.
Hamndirektionen hade under hand hos drästelkammaren anhållit att mot årlig hyra få inredt i
saluhallen dels lokaler för södra tullvakten dels lokaler för ett kabinett. Emellertid hade
Drätselkammaren enligt nu föredraget protokollutdrag ansett sig kunna i saluhallen inreda
endast de nämnda lokalerna för södra tullvakten, hvaremot drätselkammaren ansett att lokaler
för det ifrågasatta kabinettet icke kunda inredas, särskildt på grund af svårigheten att sköta
detsamma på ett tillfredställande sätt. Vid behandling af detta ärende beslutade direktionen, i
enlighet med hvad de af direktionen för underhandling med drätselkammaren utsedda
komiterade i afgifvet yttrande hemställt, att ärendet icke skulle till vidare åtgärd föranleda.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne från Settervalls advokatbyrå inkommen afskrift af
byråns besvärsskrift till Kungl. Maj:t rörande färjtaxorna i Luleå. Bifogad kostnadsräkning å 7
kronor utanordnades.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att för planering och ordnande af
planen mellan ballastkajen och saluhallen inköpa ytterligare c:a 700 kbm matjord enligt af
Björne Tegelbruk A.B. inlämnat anbud af den 5 september 1914 till ett pris af 2:-kr pr kbm.
Som ofvan
K.H.Santesson

Justeradt 5/10 1914
Gustaf Burström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 september
1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Ahlström, Danielsson, Isaksson, Fröken Björkman,
fru Sundström, Diakonissan och Tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 26 augusti och 7 september föredrogs och justerades.
§2.
Från folkskollärare Oskar Åhrström till styrelsen inkomma erbjudande, att af honom förhyra
boningshuset n:o 227 i kv.Simpan vid Köpmangatan bestående af ett rum och kök mot en
hyra af 10 kr. pr månad, jämte skyldighet till renhållning och sotning afslogs.

§3.

Anmälde tillsyningsmannen, att änkan Anna Sjöbergs 12 årige son Oskar, på grund af sin
skolgång i Östra folkskolan, måst beredas rum å fattiggården under skolgången. Åtgärden
godkändes.
§4.
Biföllo Nils Petter Utterströms begäran om 1 par näbbskor, 1 par byxor och 1 väst.
§5.
Jakob Jakobsson i Bälingsträsk, som sedan några år haft i sin vård Eleonora Malmströms
minderåriga son David Vilhelm, anmälde att sedan gossens moder i dec 1913 gift sig med arb.
Vilhelm Lundstén boende å Carlsvik, har hon upphört att betala för gossens vård, Jakobsson
anhåller att styrelsen beviljar ett bidrag af 10 kronor pr månad. Vid behandling häraf biföll
styrelsen 8 kronor pr månad.
§6.
J.A. Carlström hade i bref till ordförande meddelat att han hyrt bostad för familjen å Blidö,
Stockholm. Fru Carlströms bordlagda framställning om resebidrag, för henne och barnen
beviljades med 100 kronor, hvaraf 50 kronor skulle anses som utlägg för barnen och utkräfvas
af förmyndaren, dock under förbehåll att deras egendom förden skull ej må försäljas.
§7.
Afslogs Hedvig af Klerckers anhållan om resebidrag af 50 kronor.
§8.
Föredrogs Öfverkonstapel E.Strandells afsägelse som vårdare. Beslöt styrelsen remittera
ärendet till distriktsrådet.
§9.
Hos Pensionsnämndens ordförande hade styrelsen gjort framställning om utbekommande af
kr.23:36, hvilket belopp finnes att lyfta för aflidna Johann Augusta Andersson, hvilken hos
styrelsen hade en skuld å kronor 153:75. På denna framställning svarade
Kungl.Pensionsstyrelsen med hänvisande till bestämmelsen å pensionsbeviset, som
tydliggjorde att rättsinnehafvaren af detta vore berättigad att lyfta beloppet å postanstalten i
Skogså. På grund af detta beslöt styrelsen bemyndiga tillsyningsmannen Nicanor Boman att
uppbära och kvittera ofvanstående understöd kr. 23:36 och skulle utdrag af detta protokoll
lända honom till fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§10.
Tillsyningsmannen anmälde att änkan Anna Lovisa Olofsson från Carlsvik, måst på grund af
sinnessvaghet intagas å fattiggården den 19 september. Åtgärden godkändes. Som änkan
Olsson har egna medel beslöt styrelsen att dessa skulle af vederbörande inlevereras till
fattigvårdsstyrelsen.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen att på grund af sinnessjukdom och våldsamhet i hemmet hade
Oskar Ludvig Ekman genom polisens försorg öfverförts från sitt hem i Mjölkudden till
fattiggården den 20 september. Åtgärden godkändes.

§12.

Tillsyningsmannen anmälde att Arvid Stenbergs 5 barn måst intagas å fattiggården den 20
september, enär hustru Stenberg på grund af sjukdom är intagen på lasarettet, och mannen
själf ej kunde vårda dem. Åtgärden godkändes.

§13.
Anmälde tillsyningsmannen att änkan Katarina Margareta Jönsson afled å fattiggården den 11
september nära 79 år, att hustru Kristina Lindqvist från Njurunda afled den 28 september 54
år samt att Carl Gustaf Konrad Lifbom afvek från fattiggården den 7 september.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att från härvarande landstormsbataljon följande arrestanter varit
intagna å fattiggårdens förvaringscell, följande dagar:
arrestanten Öqvist 5 – 13 sept = 8 dygn
”
Olsson 13 – 21 sept = 8 dygn
Styrelsen beslöt att för husrum, mat och vakthållning debitera ett pris af kr. 2:50 pr dygn.
§15.
O. Rosén i Antnäs, som sedan den 2 maj 1910 vårdat fosterbarnet Ingeborg Lundström, mot
ett arfvode af 100 kronor pr år, anhöll skriftligen om förhöjning af detta arvode. Styrelsen
beslöt att från 1 okt i år bevilja 120 kr pr år.
§16.
Med anledning af Vilhelmina Janssons begäran om bidrag för sonens, Johan Allan, vård hos
hennes föräldrar i Ölme, Värmland, beviljade styrelsen från och med 1 okt i år 5 kr pr månad.
§17.
Afslogs Anna Sjöbergs begäran om hjälp till utfordring i 2 månader af hennes lånta ko.
§18.
Att vid borgenärsammanträde i Oskar Sjöbergs konkurs, bevaka styrelsens rätt, utsågs herr
Alfr.Gullberg med fru M. Sundström som suppleant. Utdrag af detta protokoll skulle gälla
som fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§19.
Godkändes tredje kvartalets utackorderingslista slutande å kr 1689:50
§20.
Till å annan ort bosatta understödstagre utdelades 78 kronor.
§21.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under september slutande
å kronor 206:56.
§22.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för oktober månad slutande å följande belopp:
för I distriktet
kr.339:66
för II ”
kr.445:88
för III ”
kr.161:för IV ”
kr.200:55

§23.
Uppdrogs åt tillsyningsmannen att genom annons i stadens tidningar infordra anbud till 15
oktober å födoämnen m.m dels till fattiggården dels för direkt utdelning till understödstagare,
med leveranstid 1 nov 1915 till 1 maj 1915. Åt fru Sundström och tillsyningsmannen
uppdrogs utreda och bestämma om mjukt bröd skulle bakas vid fattiggården eller infordra
anbud därå.
§24.
Med anledning af kvinnornas uppbåd gjorda framställning att styrelsen skulle utse två ombud,
meddelade ordföranden att han vidtalat fröknarna Björkman och Sundberg, som förklarat sig
villiga åtaga sig uppdraget. Styrelsen godkände ordförandens åtgärd.
§25.
Tillsyningsmannen anmälde att Kristina Stenberg och hennes son Arthur intagits å
fattiggården. Åtgärden godkändes.
§26.
Beviljades J.E. Erikssons begäran om nedsättning i det belopp som han betalade för sina barn,
och beslöt styrelsen att Eriksson skulle från 1 okt i år betala 30 kronor pr månad.
§27.
Föredrogs Jägmästare H. Stahres skriftliga anmälan att Isak Larsson Stark föröfvat
skogsåverkan å Luleå stads skog, Hertsöskiftet, hvarvid 6 stora träd bortförts, och anhöll att
styrelsen skulle vidtaga diciplinära åtgärder. Som styrelsen saknade befogenhet att vidtaga
diciplinär bestraffning, synnnerligast, som Larsson Stark vid tiden för stöldens begående ej
var under styrelsens vård då han vistades utom fattiggården, beslöt styrelsen gifva honom en
varning.
§28.
Beslöt styrelsen ålägga Hedda Andersson att bidraga med 5 kronor pr månad för hennes son
Helges vård. Uppdrogs åt tillsyningsmannen att delge henne detta beslut.
§29.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva försäkringar i fattigvårdsmål rörande Emma Antonia
Gustafsson, Sigrid E. Pettersson och Katarina V. Svensson.
§30.
Drätselkammarens tekniska nämnd meddelade genom protokollsutdrag, att som staden blifvit
ålagd att verkställa underhållsarbeten till ett pris af c:a 50 kronor å byggnaderna å fastigheten
n:o 217, nämnden beslutat, dels att då förslag framkommit att borttaga byggnaderna, hos
byggnadsnämnden hemställa om anstånd med arbetets utförande till den 1 juni nästkommande
år som dels att underrätta fattigvårdsstyrelsen att den icke kan påräkna att få disponera
fastigheten längre än till 1 nästkommande april. Vid behandling af detta ärende beslöt
styrelsen dels att bordlägga frågan och dels uppdrga åt ordföranden och Herr Danielsson, att
utreda till nästa sammanträde inkomma med förslag i frågan.

§31.

Som Bettty Fransson ej kunde af sin lilla lön, 15 kr i månaden, nämnvärdt bidraga till sitt
barns underhåll beslöt styrelsen uppdraga åt sekreteraren att tillskrifva Sorsele
fattigvårdsstyrelse där hon äger hemorträtt, med begäran om ett bidrag af 7:50 pr månad.
§32.
Föredrogs och godkändes diakonissans rapport för september månad.
§33.
Föredrogs rapport från arbetsutskottet öfver förskotterade mobiliseringsunderstöd, af hvilken
framgick att 43 familjer med tillhörande 136 barn erhållit
I förskott
kontant
kr. 520:04
natura
270:51
790:55
af hvilka 14 familjer återbetalt
184:25
Utestående förskotter den 30/9 606:30
I denna rapport ingår förut redovisade.
Rapporten godkändes
Justeras:
E.Lindgren
M.Sundström
Tyra Björkman”

Som ofvan
Enligt uppdrag
A.Glaas

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 30
september 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Bennet, Fernlund, Axel Nilsson, J.A. Nilsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 15 sistlidne juni.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 28 maj 1914, §3, ang. beviljade understöd till
arbetaren F.J Palm.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterad en af förmannen Gustaf Andersosn
m.fl. i stadens gatu- och vattenledningsarbeten anställda personer gjord framställning om
erhållande af årlig tjänstledighet under fjorton dagar med bibehållen aflöning. Sedan
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Elektricitetsverkets föreståndare inkommit dels med
utredning och yttrande rörande behofvet af personal i stadigvarande anställning, hvilka icke
tillhöra af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 bestämda lönegrupper, dels specifik uppgift å
denna personal med angifvande af fullständiga namn, anställningens art, längden af deras
anställningstid i stadens tjänst, aflöningsförmåner och öfriga uppgifter, som kunde anses böra
inverka på frågan, beslutade kammaren efter föredragning af inkomna yttrande i ärendet att i
enlighet med ett af Stadskamreraren afgifvet yttrande och förslag hos Stadsfullmäktige
hemställa att de befattningar, hvilkas innehafvare böra tilldelas årlig tjänstledighet under viss
tid med bibehållen aflöning skola vara:

1:ste rörläggningshandtverkaren
2:dre
d:o
Ångvältsmaskinisten
Arbetsförmannen vid stadens arbeten
Timmermannen
eldaren vid stadshuset
lampskötaren vid elektricitetsverktet samt
att innehafvare af någon af dessa befattningar må af vederbörande arbetschef kunna årligen
tilldelas en veckas tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon af dessa
befattningar under minst två fulla kalenderår samt fjorton dagars tjänstledighet, om denna
anställningstid varat minst tre fulla kalenderår, allt med bibehållen aflöning. Drätselkamamren
beslutade vidare hemställa att den föreslagna anordningen måtte få träda i full kraft f.o.m. år
1915; dock att en veckas ledighet måtte redan i år så vidt som möjligt beredas dem af dessa
befattningshafvare, som därom ansöka, därvid företräde skall lämnas dem, som varit längst si
stadens tjänst.
§4.
I anslutning till Stadsfullmäktiges den 10 innevarande september fattade beslut angående
aflöning för de stadens befattningshafvare och fast anställda arbetare, som af sin tjänstgöring
till rikets försvar äro hindrade att sköta sin befattning, beslutade drätselkammaren på
hemställan af studiekamreraren att brandförmans portionsersättning skall inräknas i lönen, att
extra brandman skall afstå hela arfvodet under den tid mobilisering varar, att
rörläggningshandtlangaren E. Nilsson skall betraktas som fast anställd och erhålla full
aflöning under augusti och därefter aflöning med två tredjedelar af densamma för den tid , han
varit mobiliserad, i enlighet med Stadsfullmäktiges förenämnda beslut.
§5.
Beslutade drätselkammaren att uppdraga till stadskamreraren med anledning af
stadsfullmäktige remiss den 10 innevarande september i fråga om de mobiliserades
befattningshafvarnes aflöning inkomma med utredning dels huru mycket de mobiliserade
befattningshafvarne förlora i aflöning vid tillämpning af Kungl. Förordningee den 28 augusti
1914 dels huru mycket de under mobiliseringen uppbära i s.k. krigsaflöning.
§6.
Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat revisionsberättelsen öfver granskningen af
Luleå stads räkenskaper och förvaltning för år 1913 med anhållan att efter hamndirektionens
och pantlånekontorets hörande skyndsammast möjligt till magistraten inkomma med
förklaring. Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren att gifva
hamndirektionen och pantlånekontorets styrelse del af revisionsberättelsen samt att uppdraga
till elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med förklaring öfver de mot verket gjorda
anmärkningar senast ondagen den 7 nästkommande oktober. Drätselkammaren beslutade
vidare att anmoda stadskamreraren att sedan elektricitetsverkets föreståndares förklaring
inkommit afgifva yttrande i ärendet.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

Protokoll oktober 1914

Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 2
okt. 1914.
Närvarande: Ordf. Rektor G.Norrby, hr O.E.Wester, fröken Hildur Mörtzell samt underteckn.
sekr.
§1.
Fil.mag. V. Engdahl, som tjänstgjort som vikarie för folkskolläraren E.A.Brändström under
tiden 18 – 31 okt. 1914 hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela honom så
lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd
Förmåga etc
Med beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
Dag som ovan/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Gärde, Nilsson och Ahlström äfvensom Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 7 sistlidne september.
§2.
Beslutade nämnden att inhämta Hälsovårdsnämndens yttrande öfver utarbetadt nytt förslag
vattenklosettanordning i saluhallsbygganden äfvensom tillstånd till arbetets utförande.
§3.
Föredrogs från Stadsbyggmästaren inkommet yttrande öfver en af föreståndaren för saluhallen
inlämnad skrifvelse med förslag till vissa omändringar i saluhallens inredning; och lades
skrifvelsen utan vidare åtgärd till handlingarna.
§4.
Elektriska aktiebolaget Fram hade i skrifvelse till drätselkammaren gjord förnyad
framställning att med anledning af inträffad dyrtid få höja firmans entrepenadpriser å elektrisk
material med 10 %, d.v.s. till prislistans priser utan rabatt, att tillämpas tills vidare f.o.m den 1
innevarande oktober; och åberopades följande skäl för den begärda prisförhöjningen: att
samtliga elektriska leverantörer den 4 aug då höjt priset å elektriskt material med 30 %, att
denna prishöjning återverkar på firmans priser i så hög grad att firman ej anser sig kunna
fullfölja sitt åtagande därest den ej, i enlighet med i kontraktet gjordt förbehåll, får höja och
sänka sina priser i den mån som marknadens priser fluktuera; att ofvan åberopade förbehåll ej
gärna kan afse annat än nu inträffade förhållanden och utan hvilket förbehåll ett åtagande på
så lång tidrymd som ifrågavarande torde få anses allt för vanskligt att firman vid dyrtiden
inträde ej hade något lager inne för höstsäsongen, hvarför den är hänvisad att för alla nu
pågående arbeten inköpa den dyrare materialen eller med andra ord att firmans lager vid
ifrågavarande tidpunkt var minsta möjliga och att firman sålunda icke på grund af

prisförhöjningen kunde hafva någon extra vinst; samt slutligen att de elektriska firmorna
f.o.m den 7 sistlidne september reducerat dyrtidstillägget till resp. 20 % för ledningsmateriel
och 15 % för öfrig installationsmateriel. Firman hade vidare anhållit att då priserna antagligen
tid efter annan komme att ändras, drätselkammaren ville uppdraga åt lämplig tjänsteman t.ex.
elektricitetsverkets föreståndare att meddela firman tillstånd till att vidtaga af förhållandena
påkallade prisförändringar. Med vistordande af riktigheten af de af firman framhållna
orsakerna till prisförhöjningen såsom öfverensstämmande med de cirkulär och offerter, som
från inköpskällorna kommit elektricitetsverket tillhanda, hade verkets föreståndare i afgifvet
yttrande på det lifligaste tillstyrkt entrepenörens begäran såsom varande billig och rättvis. Vid
föredragning af detta ärende beslutade emellertid nämnden enhälligt att afslå entrepenörens
framställning med fästat afseende af följande förhållanden, nämligen: att gällande instruktion
för entrepenören, § 8, föreskrifver att entrepenören är skyldig att hålla ett ständigt välsorteradt
lager af vanliga förekommande förstklassig elektrisk materiel, hvarför skyldighet hade
förelegat för entrepenören att vara försedd med lager för att möta åtminstone de närmaste
månadernas behof af materiel; att entrepenören icke styrkt att krisen faktiskt förorsakadt
firman fördyringer vid eventuellt gjorda inköp av material; att marknadspriserna tydligen
visar tendens till ytterligare nedgång, hvilket styrktes däraf, att de elektriska firmorna redan
efter c:a en månad sänkt de förhöjda prisen med 10 à 15 %; samt att någon höjning i
arbetspriserna icke kunnat påvisas.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren öfversändt Hamndirektionens yttrande och förslag
rörande utbyte af lotsverket tillhörigt förrådsskjul vid södra hamnen mot af staden uppfördt
förrådshus vid södra båthamnen med uppdrag för kammaren att inkomma med utredning, med
hvilken rätt lotsverket innehar det område, hvarå dess gamla förrådsskjul är uppfördt. Sedan
Stadsingenjören inkommit med af nämnden infordrat yttrande i ärendet, inhämtades af detta,
att Stadsfullmäktige den 11 maj 1898 på lotsverkets framställning om förnyad upplåtelse af
platsen på 20 år beslutit att endast så tillvida bifalla framställningen, att platsen uppläts tills
vidare och så länge densamma icke är för staden behöflig. Efter anteckning häraf beslutade
nämnden att med återställande af remisshandlingarna till Stadsfullmäktige öfverlämna den af
stadsingenjören förebragta utredningen.
§6.
Sedan det visat sig att den vid arrendeauktion den 4 maj 1914 utbjudna lägenheten Maran vid
Gammelstad, då han på grund häraf icke ansåg sig bunden vid det vid auktionen afgifna
anbudet, under hand inkommit med nytt anbud, däri han för en del af Luleå stad tillhöriga
Maran, som ligger öster om järnvägen, erbjöd sig betala en arrendeafgift af 2 kronor pr år för
en tid af helst 10 år, minst 5 år som förut bestämda villkor. Då emellertid den del af
lägenheten, som bortgått, utgjordes endast af ett mindre vattenfylldt område, beslutade
nämnden att bestämma arrendeafgiften till lägst 27 kronor 50 öre pr år; och uppdrogs till
Stadskamreraren att, därest Wikström ej är villig erlägga denna utgift, till annan person
utarrendera lägenheten mot en afgift af lägst nämnda belopp kr.27.50.
§7.
Beslutade nämnden att antaga af grosshandlare N.O. Lundström under hand afgifvet anbud att
få arrendera den del af staden tillhöriga lägenheten Maran i Gammelstad, hvilken ligger väster
om järnvägen, under en tid af 5 år och mot en arrendeafgift af 5 kr. p år; och skulle
arrendatorn äga rätt att borttaga den å lägenheten befintliga skogen.
§8.

Med anledning af en från stadskamreraren inkommen skrifvelse, beslutade nämnden uppdraga
till Stadsingenjören att söka införskaffa anbud å försäljning till staden af fastighet n:r 227,
hvilket anbud jämte nödig utredning rörande fastighetens storlek, värde m.m. skulle vara
Nämnden tillhanda senast före nämndens ordinarie sammanträde under nästkommande mars.
§9.
Efter föredragning af en från Stadsfiskalen inkommen polisrapport ang. begången
skadegörelse å den del i stadsparken befintliga soffor, beslutade nämnden att uppdraga till
Elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med förslag till anordning i parken af någon
lämplig belysning, eventuellt med användande af glödlampor på högst ett par hundra
normalljus.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfiskalens rapport rörande tillrättaskaffande af en
bortkommen låda innehållande spik och märlor.
§11.
Stadsbyggmästaren hade då maskinisten i stadshuset A. Westerlund under innevarande år ofta
visat sig onykter och uppträdt störande samt oaktadt flera tillsägelser ej synes vilja bättra sig, i
skrifvelse till dräteslkammaren anmält förhållandet till den åtgärd, kammaren kunde finna
anledning besluta. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att lämna Westerlund
del af Stadsbyggmästarens anmälan med anmodan att inkomma med skriftlig förklaring inom
8 dagar efter delfåendet.
§12.
Föredogs och godkändes
1:o) Öfverenskommelse mellan drätselkammaren och Luleå Lysoljeaktiebolag ang. leverans
af fotogén;
2:o) Kontrakt mellan drätselkammaren och Robertsviks ångsåg ang. arrende af div. områden
vid Skutviken
3:o) Bytesbref mellan Luleå stad och A. Burman rör. Utbyte af mark för reglering af Södra
Strandgatan.
§13.
Föredrogs och utanordnades följande räkningar: Elektriska Aktiebolaget
iordningsställande af säkerhetskontaktsystemet i stadshuset
kr. 124:30
H&T. Backteman, diverse smide
kr. 161:88
Elektr.a.bol. Fram, omläggning af 4 st. gruppledningar i stadshuset ” 76:38

Fram,

§14.
Föredrogs en af Luleå elektricitetsverk utfärdad räkning å kronor 400:80 utgörande levererad
ström material till stadshusets fästvåning. Som emellertid det utbyte af lampor, som gjorts i
fästvåningen, står i uttrycklig strid mot drätselkammarens beslut i ärendet den 6 mars 1914, §
75, beslutade Nämnden att infordra förklaring från Elektricitetsverkets föreståndare dels
hvarför drätselkammarens ofvannämnda beslut icke följts, dels uppgifvas, om de uppsatta
lamporna böra sitta kvar eller utbytas mot 16-ljus lampor.

§15.

En från H & T Backteman inlämnad räkning å 23 st. upphängningsarmar till gatulampor kr.
463:45 remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare för erhållande af upplysning till
hvilket ändamål de inköpte och om anbud infordrats från än en leverantör.

§16.
Sedan vattenledningsentrepenören A. Carlsson, hvilken af drätselkammaren den 4 maj 1914,
§ 23, anmodats att inom åtta dagar inkomma med förklaring öfver en af stadsingenjören
afgifven rapport att Carlsson i en källarlokal i fastighet n:r 3 Hönan insatt en tappkran utan att
anmälan därom gjorts i föreskrifven ordning, icke inkommit med den infordrade förklaringen,
beslutade nämnden att f.o.m. den 1 januari 1914 uppsäga Carlsson från hans rättighet att vara
entreprenör för utförande af enskilda ledningar i anslutning till Luleå stads vatten- och
afloppsledningsnät.
§17.
Beslutade nämnden att f.o.m. den 30 april 1915 uppsäga hyreskontraktet mellan
drätselkammaren och Luleå Goodtemplare af I.O.G.T. restaurantförening u.p.a. ang.
byggnaderna å Gültzauudden.
§18.
Distriktsingenjören Kapten C. Skarstedt hade i skrifvelse till drätselkammaren meddelat,att
han i samband med renstakningen af Neder-Luleå sockens del af vägen från Luleå till Svartön
och Hertsön äfven renstakat de vägdelar, som falla inom stadens område, därvid jämväl
arbetsprofil upprättats. Kapten Skarstedt hade vidare dels föreslagit, att till vägkontrollantens
biträde för den dagliga tillsynen skulle utses byggmästaren J.A.Lindqvist, Skurholmen,
hvilken hade erhållit liknande uppdrag för socknens del, dels ock erbjudit sig, att utan
ersättning vara kontrollant och arbetsledare vid vägdelarne inom stadens område, ifall
Lindqvist aflönas såsom hans biträde för den dagliga tillsynen. Slutligen hade Kapten
Skarstedt låtit öfversända en lista å vid entrepenadauktion afgifna anbud å vägbrytning af
stadens delar af vägen ifråga, drätselkammaren obetaget att förkasta alla anbuden eller antaga
vissa af dem. Stadsingenjören, hvars yttrande i ärendet infordrats, hade dels tillstyrkt Kapten
Skarstedt förslag rörande arbetets ledning och utförande dels meddelat att byggmästaren
Lindqvist förklarat sig villig att mot en aflöning af 75 kronor pr månad tjänstgöra som
schaktmästare vid vägföretaget. Hvad anbuden beträffar tillstyrkte Stadsingenjören desammas
antagande och föreslog, att drätselkammaren skulle dels bemyndiga byggmästaren Lindqvist
att för stadens räkning uppgöra med anbudsgifvarne dels ock bemyndiga Kapten Skarstedt att
för tvenne väglotter, å hvilka antagliga anbud icke afgifvits, träffa uppgörelse under hand. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att med tacksamhet Kapten Skarstedts
erbjudande att vara kontrollant och arbetsledare för väganläggningen, att antaga byggmästaren
J.A. Lindqvist som arbetsledarens biträde för den dagliga tillsynen med ett arfvode af 75
kronor pr månad under den tid arbetet pågår, att antaga de förordade anbuden, beträffande
sekt. 14 och 15 anbudet å öfre linjen, att uppdraga till Lindqvist att underrätta anbudsgifvarne
och med den å drätselkammarens vägnar upprätta kontrakt samt, att bemyndiga Kapten
Skarstedt att å drätselkammarens vägnar träffa aftal under hand rörande utförande af de
återstående vägsträckorna.

§19.

T.f. brandmannen Herman Sundström till drätselkammaren ställda ansökan om ordinarie
anställning som brandman vid Luleå stads brandkår remitterades till brandchefen Ullman
förhållande af yttrande öfver ansökningen.
§20.
Rörläggningshandtlangaren J.A.Lindgren, hvilken under arbete i stadens tjänst skadat sitt
högra pekfinger, hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit dels om olycksfallskersättning
med half dagpenning eller 2 kronor 25 öre pr dag för den tid, 27 augusti – 15 september 1914,
hvarunder han enligt läkaerbetyg på grund af skada varit oförmögen till arbete dels om
ersättning för läkarearfvode och medicin med 27 kronor 81 öre eller sammanlagdt 66 kronor 6
öre. Sedan Stadsingenjören under intygande att sökanden ådragit sig skadan under arbetet
tillstyrkt framställningen, beslutade nämnden att öfversända densamma till stadsfullmäktige
med hemställan om bifall till Lindgrens ansökning.
§21.
Hos drätselkammaren hade arbetaren Oskar Palm hvilken vid arbete med tuktad sten skadat
sitt högra långfinger i skrifvelse till drätselkammaren anhållit om olycksfallsersättning med
half dagpenning eller med 2 kronor pr dag under den tid 16 – 25 september 1914, hvarunder
han enligt af Stadsläkarens lämnadt intyg varit oförmögen till arbete. Sedan Stadsingenjören i
afgifvet yttrande intygat att Palm ådragit sig skadan i arbete för staden, beslutade Nämnden att
öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till sökandens
ansökan.
Som ofvan
Justeradt den 19/10 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå de 5 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Linder, Aurén, Nordberg och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 28 nästlidne september.
§2.
Sedan drätselkammaren med anledning däraf att Hamndirektionen förklarat sig afstå från
förhyrande i saluhallen af lokaler för södra tullvakten, därest icke samtidigt af direktionen
kabinettssanordning finge i byggnaden inredas och förnyas, hade kammaren nu inkommit
med nytt förslag till inredning af kabinett, afseende en mer betryggande
vattenklossettsanordning, hvarigenom dock inredningskostnaden afsevärdt ökades. Vid
behandling af detta ärende beslutade Hamndirektioen att för sin del godkänna det nu
framlagda förslaget och att förklara sig villig att för en hyressumma af högst 1050 kronor pr
år under minst 5 år förhyra de enligt förslaget till södra tullvakten och kabinett afsedda
lägenheterna i saluhallsbyggnaden; och skulle Hamndirektioen därvid åtaga sig att själf
bekosta belysning och uppvärmning af lokalerna samt ombestyra renhållning af kabinettet.

§3.

Magistraten hade genom drätselkammaren begärdt skyndsamt yttrande från Hamndirektionen
rörande mot direktionen i revisionsberättelsen öfver Luleå stads räkenskaper och förvaltning
för år 1913 gjord anmärkning, att å verif. n:r 3317 tvenne poster icke äro kvitterade. Sedan af
från Hamnmästaren infordrad förklaring inhämtats att å aflöningslistan i fråga tvenne poster å
kr. 15.20 utbetalda till P. Petttersson och Hj. Bergström respektive lämnats okvitterade af
likvidemotagarne, men att medlen genom hamnservis C. Friberg tillställts vederbörande,
hvilket då likvidemottagarne icke längre vistades i orten styrktes genom förklaringen bilagdt
intyg, beslutade Hamndirektionen att öfversända Hamnmästarens förklaring till Magistraten
med hemställan, att anmärkningen måtte lämnas utan afseende. Protokollet förklarades i
denna del genast justeradt.
§4.
Baningenjören Ludvig Hjelm hade för Statens Järnvägars räkning anhållit att få låna hamnens
mudderverk för arbeten 8 à 10 dagars tid utanför malmutlossningsbryggan å Svartön. Som
viktiga arbeten för hamnens räkning f.n. påginge beslutade Hamndirektionen på
Hamnmästarens hemställan att meddela Statens Järnvägar, att mudderverket kan på
förutvarande villkor uthyras först senast den 20 dennes eller, om omständigheterna så
medgåfve något tidigare.
§5.
Beviljades Hamnmästaren K. H.J. Falkland tjänstledighet under 5 dagar f.o.m. den 6 t.o.m.
den 10 dennes; och förordnades hamnservisen C. Friberg till vikarie under den sålunda
beviljade tjänstledigheten.
Som ofvan
Justeradt den 12/10-1914.
Å tjänstens vägnar
Gustaf Burström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 7
okt. 1914.
Närvarande:
Ordf. Rektor G.Norrby, fr. Hildur Mörtzell, hr O.E.Wester samt undert. sekr.
§1.
Folkskollärarinnan Frida Sjöberg som under tiden 1/9 – 17/10 1914 tjänstgjort som
vikarierande folkskollärarinna hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden
tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§2.
E.o folkskollärarinnan Signe Hedman hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt
nämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskyldighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.

§3.
För e.o folkskollärarinnan Signe Flodén och Elin Bohlin, folkskollärare J.P. Gunnarsson samt
överlärare P. Edw. Lindmark förnyades samt utfärdade tjänstgöringsbetyg.
Dag som ofvan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos hälsovårdsnämnden den 8 oktober 1914.
Närv: Herrar Fagerlin, ordf. samt Grafström, Rosengren och Kjellman.
§1.
Från drätselkammaren hade inkommit en så lydande skrifvelse:
Till Hälsovårdsnämnden. Luleå Stadsfullmäktige har den 26 mars 1914 beslutat att medelst
uppförande af en vägg afdela saluhallen i tvenne delar, af hvilka den östra skulle bibehållas
som saluhall, hvaremot den västra skulle användas till andra ändamål. I denna västra hälft af
byggnaden skulle så den erlagda ritning utav hörande lokaler för bl.a lotspassningskontor,
tullvaktaren, m.m samt i nordvästra hörnet ett kabinett med vattenklosettinredning. Matstället
skall isoleras från öfriga delar af byggnaden med liten vägg, inredas med asfaltering och med
ingång endast utifrån torget, alltså helt afskilt från den andra byggnaden. I förslaget ingår
också utförande af en särskild afloppsledning, utan förening med det allmänna afloppsnätet.
Med anledning häraf får Drätselkammaren härmed göra anhållan att Hälsovårdsnämnden ville
afgifva utlåtande huruvida något af allt ur hygienisk synpunkt anmärkas mot den föreslagna
afdelningen med vattenklossetter i byggnaden samt att Hälsovårdsnämnden ville meddela
tillstånd till arbetets utförande. Stadsingenjören har erhållit kommenterat afslag att därest
Hälsovårdsnämnden så önskar, närvara vid ärendets behandling för att lämna eventuella
upplysingar rörande anordningen detaljer. Luleå den 6 oktober 1914. Luleå stad.
Drätselkammaren H.K Brändström/K.H Santesson. Efter föredragning häraf att efter
Stadsingenjörens hörande beslöt Hälsovårdsnämnden häfva afslaget under villkor att
afstängningsluckor infattas på grenledningarna till salukällaren samt att dessa luckor hållas
stängda och verket under lågvatten vid behof finge öppnas.
§2.
Justerades protokollet som ofvan
Axel Fagerlin”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonomiska nämnd i Luleå
den 12 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Bucht, Nordin och Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 31 sistlidne augusti.

§2.

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 september 1914 beträffande §§ 8 – 10, 17 –
20, 23 och 25; och antecknades från Magistratens resolution vid protokollets öfverlämnande
till drätselkammaren, att besvär öfver beslutet att bevilja kronojägaren J. O. Rönnqvist
afkortning af utskylder med 29 kronor 70 öre anförts af 1:ste landtmätaren H.K. Brändström, i
följd hvaraf hinder f.n. möter för nämnda besluts verkställighet.
§3.
Elektricitetsverkets föreståndare hade inkommit med begärd förklaring med anledning af
försenad inlämning till drätselkontoret af elektricitetsverkets debiteringslängd för innevarande
års tvenne första belysningsterminer, däri han söker visa, att förseningen beror af flera
samverkande, exceptionella förhållanden. Efter föredragning af detta ärende beslutade
Nämnden att meddela Elektricitetsverkets föreståndare, att Nämnden för framtiden förväntar
sig, att debiteringslängden aflämnas till drätselkontoret å därför bestämda tider; och skall,
därest hinder här för i enstaka fall skulle förekomma, anmälan omedelbart göras till
stadskamreraren med angifvande af orsaken till förseningen.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af C. Marklin m.fl. ledamöter af
1914 års taxeringsnämnd gjord anhållan, att Fullmäktige ville jämlikt bestämmelserna uti 54 §
5 mom. Kungl. Förordningen den 20 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarande
vid taxering besluta, att till hvar och en af sökandena utbetala ett dagtraktamente af fyra
kronor för hvarje sammanträde, som af dem bevistats. Vid föredragning häraf beslutade
Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen med erinran
dock, att i staten för innevarande år något anslag icke finnes afsatt för bestridande af denna
utgift, uppgående till sammanlagt 440 kronor.
§5.
Af tullvaktmästaren C. A Sundbergs sterbhus hos Stadsfullmäktige gjord ansökan om
afkortning af utskylder remitterades till Stadsfogden för yttrande.
§6.
Styrelsen för Kemisk-Växtbiologiska anstalten hade med anledning af från drätselkontoret
erhållen å ersättning för omkostnader för västra baracken under åren 1901 – 1914 med
sammanlagdt 949 kronor 76 öre anhållit, att då renhållningen af fastigheten med undantag af
snöplogning åligger anstaltens vaktmästare, en nedsättning af den debiterade kostnaden för
renhållning måtte nedsättas till ett belopp, som kunde anses motsvara den på fastigheten
belöpande snöplogningen. Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att med bifall till
framställningen, som syntes skälig, bestämma att nedsätta det debiterade beloppet för
renhållning, 40 kronor pr år, till det belopp, som vid nu pågående anbudsinfordring å stadens
renhållning komme att visa sig belöpa på snöplogning för västra barackens del.
§7.
Beslutade Nämnden godkänna, att hyran för stadshotellet erlägges kvartalsvis i förskott
§8.
Föredrogs en af Föreningen Hvita Bandet gjord framställning om upplåtande och inredning af
4 rum i Pontusbaracken till barnasyl och barnkrubba; och beslutade Nämnden att uppdraga till
Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med approximativt kostnadsförslag till
inredning af de föreslagna lokalerna i baracken i fråga. Nämnden beslutade vidare uppdraga

till Stadskamreraren att inkomma med utredning rörande de fonder, föreningen önskar skola
helt eller delvis disponeras för ifrågavarande ändamål.
§9.
Sedan Styrelsen för Tekniska Skolan i Luleå i till Stadsfullmäktige ställd ansökan hemställt
om beviljande af ett anslag af 600 kronor för upprätthållande af anstaltens verksamhet under
år 1915, beslutade Nämnden, sedan antecknats, att begärda anslaget vore till beloppet
enahanda, som under de föregående åren beviljats, att öfversända ansökningen till
Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma.
§10.
Föredrogs följande från Stadsfogden A. Bexell inkomma räkningar:
1:o) Rättegångskostnader i mål mellan staden och H.W. Johansson m.fl. angående olaga
skogsåverkan, kr. 133.80;
2:o) Rättegångskostnader i mål mot Bank Aktiebolaget Norra Sverige angående återvinning af
fastighet, kr. 212.-; och skulle räkningarna hvila i afvaktan på Stadsfogdens redovisning af
öfriga förskotterade belopp.
§11.
Beslutade Nämnden att inköpa följande af universitetsbliotekarien J.W. Hulth till staden under
hand hembjudna böcker och handlingar: Bok för stadens äldsta sammanträden 1825 – 1843, 2
vcl. i fol. Kr. 25:- Handels Societetens protokollsbok förd av dess sekreterare ifrån 1812 till
1824, 1 vol. i fol.. pris 10 kronor, eller sammanlagt 35 kronor.
§12.
Bifölls en telegrafisk framställning från verkmästaren Goldensohn, å hvilken stämning
uttagits för ogulden hyra m.m. att få i lämpliga terminer göta afbetalning å skulden,
uppgående till kr. 139.24.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H .Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 13 oktober 1914
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 5 nästlidne oktober.
§2.
Sedan Hamndirektion med skrifvelse till Statens Järnvägars distriktsförvaltning öfversändt
förslag till instruktion för järnvägstrafiken å Luleå stads hamnspår med hemställan, att
förvaltningen ville godkänna detsamma att tillämpas f.o.m. den dag då Konungens
Befallningshafvandes fastställelse å densamma kan blifva utverkad, hade
Distriktsförvaltningen då det syntes lämpligt att instruktionen uppdelas i 2:ne afdelningar, af
Konungens Befallningshafvande och anknytas till föreslagna vitesbestämmelser, den andra
bestående af de för järnvägs- och hamnpersonalen i och för trafikens reglering erforderliga
bestämmelserna, hvilka icke böra underställas Konungens Befallningshafvandes fastställelse

eller anknytas till några vitesbestämmelser, öfversändt ett utkast till nytt förslag till
instruktion, som förvaltningen låtit utarbeta och för sin del förordar. Efter föredragning af
Hamnmästarens i ärendet infordrade yttrande beslutade Hamndirektionen att då
hamnspårsafgifterna icke kunna betraktas som konstanta och då eventuelt förekommande
lokaltransporter i en framtid möjligen genom maskinella anordningar kunna komma att ske
genom hamnens försorg, för sin del godkänna det af förvaltningen utarbetade förslaget med
den ändring, att § 3 får följande lydelse:
”För vagnars utförande å hamnspåren erlägges afgift efter en af Hamndirektionen fasttälld
taxa. Af denna afgift erlägges afgift efter en af Hamndirektionen fastställd taxa. Af denna
afgift erlägges järnvägen tillkommande del å godexpeditionen och hamnen tillkommande del
å hamnspårskontoret.” Hamndirektionen beslutade vidare, att därest distriktsförvaltningen
förklarade sig godkänna den nu föreslagna ändringen, ingå till Konungens
Befallningshafvande med instruktionens del I för fastställelse.
§3.
Stockholms Rederiaktiebolag Svea hade hos Hamndirektionen anhållit att få åtnjuta vanlig 25
% nedsättning å hamnafgifterna äfven för de resor bolagets ångare Norra Sverige, Piteå, Thule
och Norrland gått i persontrafik med ryska och tyska flyktingar på traden Luleå – Salmis och
vice versa. Sedan af Hamnmästarens i ärendet infordrade yttrande inhämtats, att genom
nämnda trafik afvikelse skett från tidigare inlämnade turlistor samt att resorna icke heller på
förhand kungjorts och delgifvits hamnförvaltningen, hvarför ångarne icke äro berättigade till
restitution, beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren, att då lindring i eller
befrielse från fastställd hamnafgift ej må medgifvas viss trafikant, afslå den gjorda
framställningen.
§4.
Norrbottens läns handelskammare hade i skrifvelse hos Hamndirektionen hemställt, att
direktionen ville vidtaga åtgärder till uppförande redan under instundande vinter och i
samband med nu pågående spåranläggningsarbete af ett varuskjul å lämplig plats invid södra
hamnkajen. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, som redan med
anlitande af medel, dragna i förskott på nästkommande års hamninkomster, låtit under
innevarande höst uppföra en dyrbar, fullt modern varuhall vid norra kajen, hvarför hamnens
ekonomi icke tillåter ytterligare påkänning med extra kostnader, särskildt under motsvarande
kritiska förhållanden, som afsevärdt minskat hamnens inkomster och antagligen äfven långt
framåt komma att hålla den nere, att afslå handelskammarens gjorda framställning.
Hamndirektionen beslutade emellertid vidare att uppdraga till Hamnmästaren och
Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med förslag till ett nytt varuskjul vid södra
hamnen för att tagas under ompröfning, när lämplig tidpunkt yppade sig att tillmötesgå
handelskammarens begäran, hvarom kammaren skulle erhålla underrättelse
§5.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 september 1914, § 14, angående beviljat anslag
till uppförande af varuhall vid norra hamn.
§6.
Stadsfullmäktiges protokoll den 10 september 1914, § 26, med uppdrag till bl.a
Hamndirektionen att inkomma med förslag angående aflöningsförmåner för de under dem
lydande befattningshafvare och fast anställda arbetare, hvilka på grund af mobiliseringen äro
hindrade att sköta sina tjänster, remitterades till Hamnmästaren för yttrande och förslag.

§7.
En framställning från C.A. Jansson att få köpa muddersand öfverlämnades till Hamnmästaren
för afgörande.
§8.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne september månad.
§9.
Afslogs J.P. Johanssons framställning att få för levereradt gripsskopsmudderverk uppbära
slutlikvid med 15000 kronor, enär kontraktet föreskrifver, att nämnda slutlikvid skall ske först
under år 1915.
§10.
Afslogs Luleå Ångsågs anbud att leverera 800 à 1000 st. större torrfuror till ett pris af 30 öre
pr kbf. Med omedelbar leverans.
§11.
Bemyndigades Hamnmästaren att för hamnens behof inköpa c:a 30 st. torrfuror till ett pris af
högst 30 öre pr kbf.
§12.
Vid föredragning af 2:ne räkningar från drätselkammaren å genom Stadsingenjören för
hamnens räkning utfördt arbete beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité, bestående
af ledamoten herr Falk, Hamnmästaren och Stadsingenjören med uppdrag att inkomma med
förslag till betalnings- och kontrollsystem vid arbetens utförande genom Stadsingenjören för
hamnens räkning.
§13.
Utanordnades arrendeafgift för Tjufholmen för tiden 1 januari 1909 – 1 januari 1915 med
1200 kronor.
§14.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att inköpa högst 50 kbm. lera för
planeringsarbetet å planen mellan tullkajen och saluhallen; och skulle stället en minskning af
100 kbm. göras i den till inköp beslutade matjordsmassan.
Som ofvan
Justeradt
Otto Linder”

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde vid Luleå stads folkskolestyrelse den 13 okt. 1914
Närvarande: Ordf. hr Alfr.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Norrby,V.Oscarsson, M.Lindqvist,
O.E.Wester, fröknarna Hildur Mörtzell, och Märta Bucht, hr G.Landström samt undertecknad
sekr.
§1.
Herr O.Åhrström och fröken Hildur Mörtzell fingo i uppdrag att justera dagens protokoll.

§2.
Folkskolläraren D. Ekroth hade med stöd av stadgeenligt läkarebetyg begärt tjänstledighet på
grund av sjukdom från 5 okt. 1914 till och med den 31 mars 1915. Styrelsen biföll denna
anhållan.
§3.
Till vikarie för folkskollärare D. Ekroth förordnades e.o. folkskolläraren i Karlsvik för tiden
intill hon kan tillträda sin tjänst i Karlsvik.
§4.
Folkskolestyrelsen beslöt vitsorda att överlärare P.Edw.Lindmark med utgången av år 1914
oförvitligt tjänstgjort i 10 år och folkskolläraren A.W. Falk vid samma tid i 5 år.
§5.
Folkskolestyrelsen beslöt hos Stadsfullmäktige hemställa, att avlöningsförhållanden för
lärarinnorna i huslig ekonomi och slöjd så ordnas, att lärarinnorna i huslig ekonomi kommer i
åtnjutande av en grundlön å 1200 kr, samt tre ålderstillägg å 150 kr efter 5, 10 och 15 års
tjänstgöring. Vikarien samt lärarinnan i slöjd en grundlön å 1000 kr med ålderstillägg i likhet
med lärarinnan i huslig ekonomi, varjämte styrelsen ville hemställa, att lärarinnan i huslig
ekonomi Anna Hällgren som med utgången av 1913 oförvitligt tjänstgjort i fem år, från och
med år 1914 ska förklaras berättigad till ett första ålderstillägg, och åt slöjdlärarinnan Elin
Vestberg som med utgången av 1912 oförvitligt tjänstgjort i 5 år och från och med år 1913
förklarades berättigad till ett första ålderstillägg. Till protokollet skulle antecknas, att
folkskolelärarinnan Anna Hällgren åtnjutit ett personligt lönetillägg å 150 kr under år 1914
och slöjdlärarinnan Elin Vestberg liknande tillägg under åren 1913 och 1914.
§6.
Styrelsen beslöt, att arvode till vakantvikarie skulle utgå med samma belopp som för
sjukvikarie är bestämt.
§7.
Från Stadsbyggmästaren hade inkommit förslag till reparationer i stadens skolor för en
kostnad av 4500 kr. Styrelsen beslöt styrka kostnaderna.för reparationer av tvenne korridorer
och rummen A och B i östra skolhuset och att uppföra återstoden, kr. 3230 å staten. Herr M.
Lindqvist anmälde sin reservation.
§8.
Fröken Märta Bucht väckte förslag om att folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige skulle
hemställa om en tillfällig löneförhöjning under nästkommande år för lärare och lärarinnorna
vid stadens folk- och småskolor. Under diskussionen framlade hr Oscarsson det förslaget, att
förhöjningen skulle utgå med 100 kr för varje vid skolan anställd lärare och lärarinna. Med 3
röster mot 3, varvid ordförandens röst fäller utslaget, beslöt folkskolestyrelsen att icke mer
göra framställning i ärendet. Två ledamöter nedlade sina röster.
§9.
Styrelsen beslöt, att lönen för vaktmästaren på Karlsviks skola skulle utgå med 300 kr för år
samt bostad om ett rum och kök jämte vedbrand och hyra.

§10.
Från baderskan Lydia Enbom hade inkommit framställning om att hennes arvode måste f.o.m.
1 sept. 1914 höjas med 10 kr. i månaden. Folkskolestyrelsen beslöt med hänsyn till det
krävande arbetet och till den nuvarande baderskans duglighet i så måtto bifalla hennes
framställning att i styrelsens förslag till stat för år 1915 hennes lön skulle beräknas efter 40 kr
i månaden och hela anslaget således höjas från 240 kr till 320 kr.
§11.
Från seminarielärare O.Söderström hade inkommit en till folkskolestyrelsen ställd skrivelse i
vilken han efter en längre motivering anhåller; att Luleå folkskolestyrelse gör framställning
hos stadsfullmäktige som lade till att styrelsen fr.o.m nästa år årligen disponerar ett belopp av
200 kr för utdelning av 2 – 4 skolvandringsstipendier till skolbarn, tillhörande fjärde, femte
och sjätte klasserna vid Luleå folkskola och seminariets övningsskola. Ekonominämnden, till
vilken ärendet vid sammanträde den 12 juni verifierats hade tillstyrkt framställningen i frågan.
Styrelsen, som väl inser vitsen och gagnet av dylika resor och de svårigheter som möta, då de,
som hitills skett skola ansökas med anlitande uteslutande av på privat väg insamlade medel,
beslöt bifalla ekonominämndens förslag och hos stadsfullmktige hemställa att för 1915 ett
anslag å 200 kr måtte beviljas för ändamålet i fråga.
§12.
Herr V. Oscarsson hade i skrivelse av den 13 febr. innevarande år hemställt, att
folkskolestyrelsen måste taga under övervägande lämpligheten av att anställa ”en särskild
gymnastikinspektör eller instruktör för ordnande och övervakande av gymnastiken i
församlingens skola. Överläraren hade med anledning därav inkommit med yttrande i vilket
han hemställer, ”att folkskolestyrelsen måtte vidtaga åtgärder för inrättande från och med
nästa skolår av en gymnastikinstruktörstjänst vid Luleå folkskolor, att instruktörens
åligganden fastställes i enlighet med närlagda förslag till instruktion; och arvodet för
instruktionsgöromålen bestämmas till 300:- kr. och för undervisningen till 100 kr. pr
veckotimme och år.” Undervisningsnämnden, till vilken ärenden varit remitterade, tillstyrkte
styrelsen ”att fatta beslut i enlighet med detta förslag och att hos stadsfullmäktige göra de
framställningar, som med anledning av ett sådant beslut komme att erfordras.”
Folkskolestyrelsen, som väl bekräftade den synnerliga vikt som ligger på
gymnatsikundervisningen i folkskolan, och det vände en sakkunnig ledning av densamma
skulle hur som helst velat bifalla det av undervisningsnämnden gjorda tillslaget, men då
styrelsen vid uppförandet av denna stat velat iakttaga största möjliga sparsamhet och därför
avslagit andra synnerligen väl motiverade framställningen, såsom den tandklinik, ansåg den
sig icke kunna bifalla förslaget i det skick det framlagts, utan beslöt styrelsen hos
stadsfullmäktige göra framställning om ett anslag för år 1915 av 500:- kr till arvode åt en
gymnastikinstruktör vid stadens skolor och vore styrelsen förvissad om att tjänsten även i
denna anspråkslösa form skulle bli ett kraftigt bidrag till gymnastikundervisningens höjande.
§13.
Det från sammanträdet den 18 sept.framlagda förslaget om tandklinik blev av styrelsen
avslaget med 5 röster mot 3. (Hrr Wester och Norrby avlägsnade sig)
§14.
Förslag till utgift- och inkomststat för år 1914.
Utgifter:
Brist från år 1913
5114:48
Behållning år 1913
2000:-

3114:48

Köpeskilling för förrådsförvaltarebostaden i Notviken
1.Underhåll av hus och gårdsplaner
2.Brandtidsavgifter
3.Inventarier och dess underhåll:
a)Skolorna i allmänhet
b)Nya skolan i Karlsvik
4.Belysning:
a)Skolorna i staden
b) D:o
5.Bränsle:
a)Koks
b)Aut.
c)Ved
6.Vattenavgifter
7.Div. förbrukningsmaterial
för skolhuset
8:Undervisningsmateriell:
a)Ordnarie anslag
b)Extra ansl. för Karlsviks skola
9.Skolbiblioteket
10.Löner:
Överläraren
4 ord.lärare i 4:e lönegrad.
2 ord.lärare i 3:e lönegrad.
2 ord.lärare i 2:a lönegrad
2 ord.lärare i 1:a lönegrad
2 ord.lärare i 4:e lönegrad
2 ord.lärare i 3:e lönegrad
3 ord.lärare i 2:a lönegrad
1 ord.lärare i 1:a lönegrad
1 ord lärare i 1:a lönegrad. Fr.1/7-15
1 e.o. lärare
4 e.o lärararinnor
1 småskollärare i 4:e lönegrad
14 småskollärarinnor i 4:e lönegrad
2”
3:e lönegrad
1”
2:a lönegrad

2025:3230:750:1500:900:-

2400:-

1000:400:-

1400.-

3500:1000:1500:-

100:800:200:-

1000:275:-

2800:9000:3800:3100:1000:2900:2600:3450:1000:500:1000:3600:1000:14000:1800:800:-

1 läararinna i husl.ekonomi i 2:a lön.gr. 1350:1”
”
1:a lön.g. 1200:1 Gymnastikinstruktör
500:11. Bränsle och hyror
12. Slöjd
13. Fortsättningsskolor
a)Fortsättningskolor i Karlsvik och Mjölkudden 400:b)Ersättningsskola
200:14.Pensionsavgifter

6000:650:-

56800:13250:-

600:2868:75

15.Vikarier och timlärare:
a)Vakansvikarie till 1/7-15
b)Sjukvikarier
c)Timlönen

561:50
1600:1050:-

3212:50

16.Vaktmästare
a) Östra skolan
b)Västra skolan
c) Mjölkudden
d )Karlsvik
e) Notviken

1300:1000:400:300:250:-

3250:-

17.Pension åt fröken Ellen Vingård
18.Avlöning åt baderska
19.Barnavårdsnämnden
20.Folkskolexpeditionen:
a) Telefon och telegram
b) Annonser
c) Blanketter
d) Skrivmaterial

595:320:1500:-

250:150:250:50:-

700:-

21.Skolmaterial åt fattiga barn

500:-

22.Hyra av Rektorsgården

720:-

23.Rengöring:
a) Städning av Östra skolan
b) Skurning av Östra skolan
c) Skurning av Västra skolan
d) Skurning av Mjölkuddsskolan
e) Skurning av Karlsviks skola
f)Skolans yttre renhållning,försl.pris

700:650:525:100:150:800:-

2925:-

24.Slöjdmaterialier

650:-

25.Underhållning för skolkök

200:-

26.Skor åt fattiga barn

300.-

27.Skolstipendier

200:-

28.Amorteringar och räntor:
a) 1899 års obligationslån.
1) Amortering
2) Ränta

5500:9460:-

14960:-

b) Del i Drätselkammaren obl.lån
1) Amortering
2)Ränta

625:956:25

1591:25

c)Lån i Domkapitlet
Ränta

1155:-

d)Lån för skolbyggn. I Karlsvik
Ränta

4500:-

29)Diverse oförutsedda utgifter
Summa kronor

321:39
136553:37

Inkomster:
Statsbidrag:
a)Lärarelöner
b)Fortsättningsskola, slöjd och
skolkök

35700:62
2591:50

Bidrag till sjukvikarier
Pensionsavgifter
Barnavårdsnämnden:
a)Fattigvårdstyrelsen bidrag
b)statsbidrag
Luleå Järnverksaktiebolag

32292:12
1000:1311:25

1200:100:-

1300:1400:-

Luleå Träslipsaktiebolag

700:-

Hyresmedel.

1050:-

Fattigvårdstyrelsens anslag till skolan

300:-

Slöjdmedel

200:-

Brist att uttaxera
Summa kronor

91000:136553:37

§15.
Ett protokollsutdrag från stadsfullmäktige med förmälan, att fullmäktige bifallit
folkskolestyrelsen anhållan om anslag till vattenledning och elektrisk belysning i Karlsviks
skolhus, lades till handlingarna.
§16.
Genom protokollsutdrag från stadsfullmäktige hade folkskolestyrelsen anmodats att inkomma
med förslag angående avlöningsförmåner för de under styrelsen lydande befattningshavarna,
vilka på grund av mobiliseringen äro hindrade att sköta sina tjänster. Ordförande och
sekreteraren fingo i uppdrag att avge det begärda yttrandet.

§17.
Ordförande meddelade, att vid utlottning inför notarius publicus föjande obligationer,
tillhörande 1900 års skolhusbyggnadslån blivit utlottade, nämligen: å 1000 kr n:o 36, 121, 129
och 207 och å 500 kr n:o 96, 107 och 141. Folkskolestyrelsen godkände åtgärden.
§18.
Överläraren meddelade, att han efter samråd med folkskolestyrelsens ordf. i skrivelse till
församlingens pastor anhållit, att föräldrarna till följande barn, som vägrat besöka skolan,
nämligen Nanny, dotter till arb. J. O. Sundqvist, Göta, dotter till smeden A.N. Kjellberg och
Lillian, dotter till maskinisten Enok Johansson måtte tilldelas den varning, varom
folkskolestyrelsen § 51 talar. Folkskolestyrelsen godkände denna åtgärd.
§19.
Domprosten J. Hansson hade i skrivelse meddelat, att han i enlighet med folkskolestyrelsens
anhållan meddelat varning åt föräldrarna till Sofia Riström, Karl Häll, Gustav Lilja och Ellen
Johansson och förständigt den att senast måndagen den 28 sept. skicka barnen till skolan.
§20.
Överläraren meddelade, att han efter samråd med folkskolestyrelsens ordförande i skrivelse
till kyrkorådet anhåller att föräldrarna till Gustav Lilja, Ellen Johansson och Nanny Sundqvist,
vilka barn trots erhållen varning av församlingens pastor ej infunnit sig till skolgång, måtte
tilldelas den varning, varom folkskolestadgan § 51 talar. Folkskolestyrelsen godkände denna
åtgärd.
§21.
Motiv till folkskolestyrelsens förslag till stat för år 1915:
1.I frågor om anslaget till underhåll av hus och gårdsplaner hänvisas till stadsbyggmästaren av
folkskolestyrelsen granskade förslag. Kostnader för reparationer av korridorer och rummen A
och B i östra skolhuset har av styrelsen genom särskilt beslut strukits.
2.Brandvedsavgifterna för det nya skolhuset i Karlsvik ha kräft en höjning av anslaget med
200 kr.
3.Utan det ordinarie anslaget har folkskolestyrelsen beräknat ett extra anslag för Karlsviks
skola å 900 kr, varav 300 kr skulle användas till inköp av slöjdinventarier och 600 kr till
inköp av gymnastikattiralj:
4.Anslaget till belysning av skolorna i staden har styrelsen ansett sig kunna sänka med 150 kr;
medan anslaget till belysning av skolorna utom staden höjts med 200 kr, till vilket belopp
omkostnaderna för belysning av Karlsviks skolhus beräknats.
5.De ytterligare höjda bränslepriserna samt behovet av bränsle till Karlsvik där bolaget förut
bekostat uppvärmningen, ha lämnat till höjning av anslaget med 700 kr.
8.Som för nästkommande år behövs ett extra anslag å 200 kr för Karlsvik, då det i år beviljade
anslaget av 300 kr ej räckt till det nödvändiga.
10.Två av skolans lärare, överlärarinnan P.Edw.Lindmark och folkskolläraren A.W.Falk, ha
uppflyttat i högre lönegrad. Rörande skolkökslärarinnan Anna Hällgrens och slöjdlärarinnans
Elina Rutbergs ålderstillägg samt beträffande gymnastikinstruktörstjänsten hänvisas till
särskilda beslut.
12.En ny flickslöjdsgrupp har beräknats. Anslaget har dock hunnit sänkas på grund av att
skolkökslärarinnan Maria Flemström övertagit fyra slöjdgrupper.
15.Anslaget till sjukvikarier har styreslen ansett sig böra höja med 100 kr. Redan under
innevarande år har genom skolstyrelsens försorg extralärning undansatt med en pr barn från

Notviken, vilka ej kunnat gå den långa vägen till Mjölkudden. Arvodet för dessa extra timmar
har nästkommande år beräknats till 250 kr.
16.Vaktmästaren i Östra skolan är från och med nästa år berättigad till ett andra ålderstillägg.
Rörande avlöningsförmånerna får vaktmästaren vid Karlsviks skola hänvisa till särskilt beslut.
18.Beträffande höjningen å denna punkt, hänvisas till av styrelsen gjord särskild
framställning.
20.Anslaget som under de senaste åren varit för lågt beräknat, har höjts med 200 kr.
22.Hyra för Notviken bortfaller.
23.En del extra rengöringsarbeten i gymnastiksalen och de korridorer, som belagts med
korkmatta, ha betingat en höjning av anslaget till städning i Östra skolan med 100 kr.
Anslaget till skurning i Västra skolan har höjts med 75 kr., motsvarande kostnaden för en
skurning utöver det antal som förut beräknats. För skurning av Karlsviks skola har förslagsvis
beräknats till 150 kr.
24.Inrättandet av metallslöjd har betingat en höjning av anslaget under denna punkt med 57
kr.
25.Det nya skolköket i Karlsvik har ansett motivera en höjning av detta anslag med 50 kr.
27.Rörande anslaget till skolvandringsstipendier hänvisas till av styrelsen gjord särskild
framställning.
§22.
Herr M. Lindqvists reservation:
Folkskolestyrelsen har på sammanträde den 13 oktober beslutat att i staten för 1915 upptaga
dels kr. 1240 för inre reparationer av Östra folkskolehuset, dels och ett belopp av kr. 500 för
avlönande av en gymnastikinstruktör. Då jag emellertid anser, att det är folkskolestyrelsen så
väl som andra kommunala institutioners plikt att under kommande ekonomiska kristtider,
tillse att icke några som helst utgifter utöver det nödvändiga beslutas, har jag icke kunnat
biträda folkskolestyrelsens ovanvarande beslut. Ty säkert är, att vi under de närmaste
skatteåren hava att motse en minskning i beviljningsärendenas antal, samtidigt som utgifterna
för understöd, nödhjälpsarbeten, etc otvivelaktigt kommer att ökas. Vad en inre reparation av
östra folkskolehuset beträffar så föreligger inga som helst nödvändighet, då salarna, som
förslaget, var, icke äro otrevliga eller ohygieniska. Tvärtom äro de ur hygienisk synpunkt
synnerligen tillfredsställande. Skador som helst skulle uppstå genom ett uppskov med arbetet,
utan summerade fördelar komma att visa sig, då det är att befara att rappningen på bjälkar etc.
ytterligare kan komma att spricka sönder, och nyttan av en reparation som redan på den grund
måtte anses tvivelaktig. Vad gymnastikinstruktörsbefattningen beträffar, så föreligger icke
med något mera trängande behov av en sådan än förut och ehuru det ju är önskvärt, att
gymnastikundervisningen ordnas på ett fullt tillfredställande sätt, tror jag dock icke att på
ovannämnda sätt tillstyrka inrättande av nya tjänster. Då mitt yrkande, att ovan nämnda
poster, tillsammans kr 1740, icke skulle upptagas i 1915 års stat, och att taxeringsbeloppet
skulle minskas i motsvarande nivå icke av styrlesen bifallits får jag härmed anmäla min
reservation mot beslutet i fråga. Luleå den 14 okt. 1914. Melcher Lindqvist.
Justerat:
Oskar Åhrström
Hildur Mörtzell”

Dag som ovan
Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 oktober 1914.

Närvarande. Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, fröken
Holm, Herrar Lind, Falk, fröken Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm,
Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson, Solvén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom
Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Burman och Edström, av
vilka Herr Burman ej med kallelse anträffats och Herr Edström var frånvarande utan anmält
laga förfall. Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsagos Herrar Falk och Hansson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 20 i denna månad
kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistlidne september förda protokoll.
§3.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat en från stadens poliskår till Magistraten
ingiven framställning om löneförhöjning, och hade Magistraten därvid, med bifogande av från
Stadsfiskalen infordrat yttrande i ärendet, för egen del föreslagit, att av de sju olika
lönekategorier, som enligt Stadsfullmäktiges beslut den 3 juni 1912 gälla för stadens lägre
befattningshavare, för överkonstaplarne skulle bestämmas lön enligt 1:sta kategorien med en
begynnelselön av 2,000 kronor och två ålderstillägg å vardera 250 kronor efter 5 och 10 års
tjänstgöring, samt för konstaplarne efter 3:dje kategorien med en begynnelselön av 1,500
kronor och 3 ålderstillägg, varje å 150 kronor, efter 5, 10, och 15 års tjänstgöring, men att det
nu utgående beklädnadsbidraget, 100 kronor för varje medlem per år, skulle upphöra.
Lönenämnden, vars yttrande infordrats i ärendet, hade tillstyrkt bifall till magistratens förslag
med den förändring att kårens samtliga medlemmar borde tillerkännas ett beklädnadsbidrag
av 100 kronor per år, samt att ålderstilläggen borde för poliskonstaplarne utgå efter respektive
3, 6 och 9 års tjänstgöring. Uti särskild reservation hade ledamoten av lönenämnden herr
Santesson framlagt ett särskildt motiverat förslag till lönestat för polispersonalen. Vid
behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
i huvudsaklig överensstämmelse med herr Santessons reservation och i anslutning till 1912
års lönestat bestämma polispersonalens löneförhållanden sålunda:
Lönegrupp 1. Polisöverkonstapel.
Arvode……………………………………………………………Kr. 2,000:vartill kommer fri uniformsbeklädnad;
2 ålderstillägg efetr respektive 5 och 10 års tjänst å
”
250.
Lönegrupp 3. Poliskonstapel
Arvode…………………………………………………………….Kr. 1,500:vartill kommer fri uniformsbeklädnad;
3 ålderstillägg efter 5, 10 och 15 års tjänst………………………..”
150:Såväl polisöverkonstapel som poliskonstapel äga rätt till den fria läkarevård, som stadsläkaren
enligt sin instruktion är skyldig att lämna. Såsom villkor för erhållande av denna lönereglering
bestämmes att samtidigt med det den nya lönestaten träder i kraft det av Stadsfullmäktige den
3 juni 1912 fastställda lönereglemente skall äga tillämpning å polispersonalen, samt att i § 7
av polisreglementet intagna bestämmelser rörande pension upphävas, varemot bestämmelsen
att polispersonalen i likhet med övriga tjänstemän skulle skyldigkännas att, intill dess

annorlunda kan varda bestämt i avseende på pensioneringen, såsom bidrag till sin
pensionering årligen erlägga två procent å innehavande löner, fortfarande blir gällande.
Slutligen beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att den nya
lönestaten skall tillämpas från och med den 1 juli 1914 samt att för löneförhöjningen för
innevarande år erforderliga medel skola anskaffas genom uttaxering.
§4.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 27 februari 1913 överlämnat ett av stadsingenjören
uppgjort förslag ny stadsplan över Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen till
Byggnadsnämnden för vidtagande av i lagen om stadsplan och tomtindelning samt i
byggnadsordningen för Luleå stad föreskrivna åtgärder, hade nu Byggnadsnämnden återsänt
handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige, med tillkännagivande att någon annan protest
mot förslaget icke avhörts än från Kungl.Överintendentsämbetet, vilken myndighet, i vars
vård folkskoleseminarieanläggningen i Luleå är lämnad, ansett sig böra på det kraftigaste
inlägga sin gensaga emot att seminarietomten, på sätt förslaget giver vid handen, skulle
komma att två sidor omgivas av tomter och på en del av den tredje avskäras. För egen del
hade Byggnadsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville på av stadsingenjören uti avgivet
yttrande anförda skäl utan avseende å den ingivna protesten ingå till Kungl. Maj:t med
begäran om fastställelse av den föreslagna stadsplaneändringen. Vid föredragning av detta
ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: att
för sin del godkänna det föreliggande förslaget med den ändring att hela kvarteret Cedern
skall bibehållas som öppen plats; att med anledning av den utav
Kungl.Överintendentsämbetets ingivna protesten och med hänvisning till stadsingenjörens
yttrande bestämma, att uthus å tomterna i seminariekvarteret icke få uppföras mot annan
granntomt och minst 6 meter från seminarietomten, att därest Kungl. Maj:t icke skulle anse
sig kunna godkänna förslaget angående seminarietomtens avskärning genom Lulsundsgatan,
eventuelt för sin del godkänna sådan ändring däri, att gatan framdrages utanför tomtens
sydöstra hörn enligt å kartan med prickade linier angiven sträckning; att uppdraga åt
Byggnadsnämnden att utverka Kungl. Maj:ts faställelse av det föreliggande förslaget med
undantag av föreslagen tomtindelning, vara fastställelse nu ej bör sökas. Vid behandling av
ärendet beslöto Stadsfullmäktige att återremittera detsamma till Byggnadsnämnden för att
sätta Byggnadsnämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt yttrande och förslag i ärendet.
§5.
Stadskamreraren hade till Drätselkammaren avgivit yttrande och förslag med anledning av
från enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag av de
brännvinsmedel, som i årets utgiftsstat under rubrik 35 avsatts för att utgå som understöd till
läsrum, sjukkassor, nykterhetsverksamhet med flera sociala ändamål, varvid följande förslag
till fördelning av medlen uppgjorts:
Luleå arbetsstuga………………………………………………….Kr. 400:Folkbibliotekets läsrum……………………………………………kr. 350:Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 206 och nykterhetsvännernas
Allm. sjukkassa N:o 105 tiihopa…………………………………..kr. 116:Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 26 i Bergviken………………….kr. 30:Framtidsförbundets sjukkassa N:o 6 i Luleå……………………....kr. 50:Framtidsförbundets sjukkassa N:o 93 i Bergviken………………...kr. 30:Slumstationen…………………………………………………….. kr. 200:Luleå Simklubb…………………………………………………….kr. 150:Nationaltemplarordens loger N:o 1176, 1333 och 1235 100
Kronor vardera, tillhopa…………………………………………....kr. 300:-

Summa Kr.1,626:Sedan emellertid till Drätselkammaren ytterligare en ansökan inkommit med begäran om
anslag av ifrågavarande medel, nämligen en ansökan om anslag av 150 kronor från
Godtemplarorderns kretsloge i Luleå, hade Drätselkammaren tillstyrkr bifall till det av
stadskamreraren upprättade förslag till medlens fördelning med den ändring, att
Godtempalrorderns kretsloge erhåller 150 kronor och att vardera av nationalgodtemplarordens
tre loger erhåller ett till 50 kronor nedsatt belopp eller tillhopa 150 kronor. Drätselkammaren
hade vidare föreslagit, att vid anslagets beviljande skulle fästas det villkor, att redogörelse
skall lämnas till Drätselkammaren för medlens användning ävensom att nytt anslag icke får
uppbäras, för än redogörelse lämnats för eventuellt förut lämnat anslag. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
§6.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Brändström föreslagit, att
Stadsfullmäktige måtte besluta att brännvinsutskänkning i Luleå stad under utskänkningsåret
1915 skall äga rum i samma utsträckning som under innevarande period, nämligen å en
utminuterings- och en utskänkningsrättighet, bägge förlagda till stadshuset. Vid behandling av
detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla motionen.
Herr Thurfjell hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han röstat för bifall till
motionen endast under villkor att de i Stadsfullmäktiges protokoll för den 9 maj 1912 § 7
mom. 1a och b omförmälda inskränkningar i tiden för lokalernas öppethållande vid
brännvinsförsäljningen iakttagas samt att motböcker i fråga om utminuteringen införas. Efter
votering beslöto Stadsfullmäktige med 15 röster mot 13, vilka avgåvos för bifall till
Beredningsnämndens förslag, att avslå motionen.
§7.
Efter föredragning av från Drätselkammaren inkommen berättelse över Luleå Vattenledningsoch Vattenavlopps verksamhet under år 1913 beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarne.
§8.
Hamnmästaren K.Hj. Falkland hade i skrivelse till Hamndirektionen under framhållande att
han liksom hamnens övriga ordinarie personal skyldigkänts att avstå viss procent av lönen till
sin pensionering, utan att någon viss pension eller någon pension alls blivit fastställd,
hemställt, att Hamndirektionen måtte hos Stadsfullmäktige göra framställning om att få saken
ordnad såväl för hamnmästaren som för hamnens övriga tjänstemän, icke blott med avseende
å pensionens storlek utan även rörande åldersgräns och övriga villkor. Hamndirektionen hade
därefter översänt framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville
vidtaga åtgärd till avhjälpande av den däri påpekade bristfälligheten. Vid föredragning av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden, att då frågan, om
den föreslagna städernas pensionskassa kommer tillstånd, ännu ej är definitivt avgjord och
frågan om pensionering av hamnens tjänstemän i alla händelser bör prövas i samband med
frågan om ordnande av pensionsväsendet i allmänhet för stadens befattningshavare,
framställningen för närvarande ej skulle till någon åtgärd föranleda.
§9.
Sedan lokomotivföraren N.Falk anfört besvär öfver Hamndirektionens den 20 juli 1914
fattade beslut rörande utseende av ombud vid Svenska Hamnförbundets årsmöte i Malmö den
30 och 31 juli detta år av skäl att reglemenstenlig kallelse till detta sammanträde, vid vilket

beslut fattats, icke skett, Hamndirektionen vid sammanträde den 11 sistlidne augusti förnyat
sitt då fattade beslut att till sitt ombud vid nämnda årsmöte utse hamnmästaren K.Hj.Falkland
samt för ändamålet utanordnat en reseersättning av 200 kronor. Därjämte hade
hamndirektionen beslutit att underställa denna åtgärd Stadsfullmäktiges godkännande.
Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige icke måtte godkänna den av
Hamndirektionen sålunda vidtagna åtgärden. Vid behandling av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige efter votering med 17 röster mot 11 att bifalla Beredningsnämndens förslag.
Minoriteten röstade för ett av herr Carlgren väckt förslag att Stadsfullmäktige skulle
godkänna åtgärden, men samtidigt förklara, att frågan om beviljande av dylika anslag för
framtiden alltid borde underställas Stadsfullmäktiges prövning.
§10.
Uti skrivelse den 4 sistlidne september hade Konungens Befallningshavande i länet på grund
av föreskrift i nådigt cirkulär den 18 augusti 1914 anbefallt Stadfullmäktige att, om ock så
snart i orten kan förväntas arbetslöshet, som icke genom lokala anordningar kan avhjälpas,
omedelbart gå i författning om tillsättande av en arbetslöshets- och hjälpkommitté, och hade
Konungens Befallningshavande till ordförande uti eventuell sådan kommitté utsett
försäkringsinspektören A.Gullberg. Vid föredragning av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden, att ehuru någon egentlig arbetslöshet f.n. icke kan anses råda inom
staden, dock redan nu tillsätta en sådan kommunal arbetslöshets- och hjälpkommitté,
bestående av 8 personer, och utsagos till medlemmar i denna kommitté schaktmästaren
O.Sander, lokomotiveldaren A.A.Ahlström, direktören C.Tillman, tapetseraren O.Widlund,
fröken Lotten Burman, snickaren B.A.Hellsten, fröken Ellen Sundberg och distriktchefen
C.A.Schultz, de båda senaste efter val med slutna sedlar med respektive 25 och 21 röster.
§11.
Efter föredragning av inkommen berättelse över verkställd revision av Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1913, beslöto Stadsfullmäktige
på förslag av Beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas hemställan bevilja full och
tacksam ansvarsfrihet för anstaltens styrelse och kassaförvaltare under år 1913.
§12.
Rådmannen P. Sandström, vilken av Drätselkammaren utsetts till stadens ombud vid de av
Luleå Järnverksaktiebolag och Luleå Träsliperiaktiebolag begärda lantmäteriförrättningar,
som avse utstakning av gränser i vattnet för nämnda bolags fastigheter å den s.k.
Nordantillheden, hade i till Drätselkammaren ställd skrivelse, åtföljd av en av
förrättningsmannen upprättad karta, utvisande bolagens yrkande rörande rågångarnas
uppdragande i vattnet, anhållit att Kammaren ville fatta beslut, huru i ärendet från stadens sida
borde förfaras. Hamndirektionen, vars yttrande inhämtats, hade inlämnat 2:ne från
vattenfallsdirektören F.V. Hansen och lotskaptenen B. Östrand infordrade utlåtanden, med
hemställan att Drätselkammaren på i dessa utlåtanden anförda skäl ville bestrida, att bolagen
hade äganderätt till vattnet utanför respektive markområden, då detsamma utgör en del av
Luleå stads hamnområde och följaktligen är allmän farled. Drätselkammaren hade därefter
införskaffat utlåtande i saken från revisionssekreteraren H.A. Hamilton, däri denne hävdar att
bolagen genom köpeavtal av staden förvärvat vattenområdet utanför sina landimråden i den
omfattning, som enligt allmänna rättsregler tillkommer en strandägare, men att bolagen vid
begagnade av dessa sina områden äro bundna av inskränkningar, som betingas därav, att
vattenområdet är att hänföra till allmän farled. Sedan därefter Hamndirektionen beretts
tillfälle att med anledning av detta utlåtande avgiva nytt yttrande i ärendet, hade

Hamndirektionen endast meddelat, att Direktionen vidhöll sin förut uttalade mening i saken.
Vid slutlig behandling av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att överlämna
handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att Stadsfullmäktige ville
godkänna den å i ärendet företedda kartan uppdragna gränslinien i vattnet mellan Luleå stda, å
ena, samt Luleå Järnverks A.B. och Luleå Träsliperi A.B. å den andra sidan, dock under
villkor att enär det vatten, varpå bolagen sålunda gjort anspråk, såsom hörande till Luleå stads
hamnområde vore att hänföra till allmän farled, bolagen beträffande de byggnader och
utfyllningar i samt andra förfoganden över vattenområdet måtte förbinda sig att ställa sig till
efterrättelse de i sådant hänseende uti Kungl. Förordningen den 30 december 1880 angående
jordägares rätt över vatten å hans grund ävensom i andra stadganden gällanden bestämmelser
till efterrättelse. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bifalla Drätselkammarens förslag. Herr Falk hade anhållit att få till
protokollet antecknat, att han röstat för att Stadsfullmäktige måtte besluta att med bestridande
av bolagens äganderätt till ifrågavarande vattenområde icke godkänna den vid förrättningen
uppdragna gränslinjen. Vid ärendets förerdragning beslöto Stadsfullmäktige efter votering
med 19 röster mot 8, vilka avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att i enlighet
med herr Falks reservation och med bestridande av bolagens äganderätt till ifrågavarande
vattenområde icke godkänna den vid förrättningen uppdragna gränslinjen.
§13.
Sedan Konungens Befallningshavande med anledning av de ändringar, som av
Hamndirektionen föreslagits uti det förut uppgjorda förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 –
1919 infordrat Stadsfullmäktiges förnyade yttrande i ärendet, beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att återremittera detsamma till i Hamndirektionen för
skyndsam utredning, dels huru de senast föreslagna förhöjda avgifterna komma att verka, dels
om verkligt behogv i föreligegr av sådana förhöjda avgifter.
§14.
Tvänne från Magistraten inkomna avskrifter av skrivelser från Norrbottens läns
arbetslöshetskommission beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till den vid dagens
sammanträde tillsatta arbetslöshets- och hjälpkommittén.
§15.
En skrivelse från statens industrikommissions arbetsutskott angående stödjande av den
inhemska industrien beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren.
§16.
Föredrogs en skrivelse från E. Hartzell med begäran om förlängt anstånd med inbetalande av
hans skatterestantier till staden, och beslöts att överlämna densamma till Drätselkammaren.
§17.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från grundlogen Vaken av L.O.G.T i Mjölkudden om understöd:
2:o) Magistratens framställning om anslag till understödjande av arbetslösa inom kommunen;
3:o) Luleå allmänna manskörs begäran om anslag;
4:o) Målaren J.O. Öhmans begäran om avkortning av 1913 års kommunalutskylder;
5:o) Herr Lindgrens motion om införande av stadens annonser i Norrbottens Tidningen.

§18.
Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från K.G. Åkerlunds Eftr. om
upphävande av ett Drätselkammarens beslut att vägra indragande av avloppsledning i
fastigheten n:o 4 i kvarteret Alkan.
§19.
Till Hamndirektionen och Lönenämnden remitterades hamnbokhållaren B.Fridströms begäran
om löneförhöjning.
Som ovan
Justeradt:
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
Per Segerstedt/A.Holm
Nils Falk
John Hansson”
År 1914 den 20 oktober efter därom förut ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A.Holm”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 16 okt. 1914.
Närvarande: herr A.Gullberg, O.Åhrström, M.Lindqvist, G.Norrby, V.Oscarsson, G.Nyberg
fr.Hildur Mörtzell, samt undert.sekr.

§1.
Till folkskolestyreslens ombud att närvara vid det sammanträde den 26 innevarande okt. kl.10
f.m. till vilket Statens lantbruksingenjör kallat, jordvägarna omkring Mjölkuddstjärn, utsågs
styrelsens ordf. hr A.Gullberg samt till suppleant för denne styrelsens v-ordf. hr O. Åhrström.
Dag som ovan
Alfr. Gullberg/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 17 oktober
1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gunnarsson, Ahlström, Wester, fru Sundström, fröknarna
Björkman och Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Till leverantör af matvaror till fattiggården och understödstagarne under tiden 1 november
1914 – 30 april 1915 antogs Luleå kooperativa förening.
§2.

Till leverantör av skodon till fattiggården som understödstagarne under tiden 1 november
1914 – 30 april 1915 antogs fröken Augusta Jansson.

§3.
Till leverantör af bröd till fattiggården under tiden 1 november 1914 – 30 april 1915 antogs
bagaren F.E. Stadhe.
§4.
Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll för den 10 september 1914, § 24,
angående beviljande af ett anslag af intill 5000 kronor för utdelande af understöd till
behöfvande mobiliserades familjer.
§5.
Beslöt styrelsen inköpa en kappa och ett par damasker åt flickan Nanny Lundström, hvilken
vore utackorderad hos änkan Maria Bergström i Sundom, hvaremot frågan om försäljning af
fosterbarnsarvodet, hvarom änkan Bergström gjort framställning, f.n. icke skulle upptagas till
behandling.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 17
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Ahlström, Danielsson, Edström, Fernlund,
Lindqvist och J.A. Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 30 sistlidne september.
§2.
Sedan Magistraten till Drätselkammaren öfverlämnat revisionsberättelsen öfver Luleå stads
räkenskaper och förvaltning år 1913 med anhållan att Kammaren ville efter Hamndirektionens
och Styrelsens för pantlånekontoret hörande skyndsammast möjligt inkomma med förklaring,
föredrogos af Stadskamreraren och Elektricitetsverkets föreståndare öfver anmärkningsakten
afgifna yttranden; och beslutade Drätselkammaren att upptaga Stadskamrerarens förklaring
som eget yttrande med hänvisning tillika till hvad Elektriciettsverkets föreståndare i sin
förklaring anfört.Vidare skulle de från Pantlånekontorets styrelse och Hamndirektionen
inkomna förklaringarna tillika med öfriga remisshandlingar till Magistraten öfversändas.
§3
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll, den 10 september 1914, § 11, angående
vikariatersättning till båglampskolare W.Wikström.
§4.
Vid föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 nästlidne september, § 26,
antecknades först, att Stadsfullmäktige godkänt af Drätselkammaren vidtagen åtgärd
beträffande den mobiliserade befattningshafvarnes aflöningsförmåner under augusti samt att

Stadsfullmäktige bemyndigat drätselkammaren dels att efter pröfning i hvarje särskildt fall till
i stadens tjänst fast anställda mobiliserade arbetare utbetala full aflöning äfven för den del af
augusti, hvarunder de varit mobiliserade, dels ock att tills vidare i tillämpliga delar utbetala
löner i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Kungsleden den 28 augusti 1914.
Stadsfullmäktige hade vidare beslutat att i öfrigt återremittera ärendet till Drätselkammaren
för närmare utredning och förslag angående mobiliserades aflöningsförmåner under
återstoden af år 1914. Med anledning af denna Fullmäktiges remiss hade Stadskamreraren
inkommit med en öfver de mobiliserade befattningshavarne och fast anställda arbetarne
uppgjord förteckning, i hvilken införts dels hur mycket hvar ock en af dem afstår af sin
aflöning vid tillämpningen af nämnda Kungl.förordning dels huru mycket hvar och en vid
mobilisering uppbär i krigsaflöning, allt pr. månad räknadt. Sedan Drätselkammaren tagit del
af denna utredning, som äfven visade huru mycket hvar och en förlorar eller vinner vid
aflöning pr. månad vid mobilisering, beslutade Kammaren att öfversända den förebragta
utredningen till Stadsfullmäktige med hemställan att följande bestämmelser måtte fastställas:
att afdrag skall göras att hela aflöningen under den tid mobiliseringen varar för dem af de
mobiliserade befattningshafvarne, som tillhöra arméns eller flottans reserv; att för öfriga
befattningshafvare och fast anställda arbetare aflöning utgår i enlighet med bestämmelserna i
Kungl.förordningen af den 28 augusti 1914; dock att aflöningsafdrag i intetdera fallet får
göras med högre belopp än de mobiliserade uppbär i krigsaflöning.
§5.
Med öfverlämnade af skrifvelser från Chefen för Kungl. Lantförsvarsdepartementet och
Konungens befallningshafvande i länet angående verkställande af utredning i hvad mån
uppskof med inställelse till krigstjänstgöring bör medgifvas utöfver hvad i nådiga
kungörelserna den 28 september 1913 är förutsatt, hade Magistraten begärt utredning
beträffande kommunens verksamhet för hvilka värnpliktiga det kan vara önskligt medgifva
sådant uppskof. Sedan af Stadskamreraren infordrade utredningar från stadens olika under
Kammaren ställda tjänstemän föredragits, beslutade drätselkammaren att med öfverlämnande
till Magistraten af den förebragta utredningen instämma i hvad Stadskamreraren i afgifvet
yttrande i ärendet anfört.
§6.
Ångvältsmaskinisten P.E. Pettersson hade hon drätselkammaren gjort framställning om
erhållande af månadsaflöning. Efter föredragning af ett af Stadsingenjören i ärendet afgifvet
yttrande beslutade Kammaren att, då intet skäl förelåg att framför en del andra fast anställda
arbetare bevilja Pettersson månadsaflöning, afslå framställningen.
§7.
Utsågs till justeringsmän af dagens protokoll herrar Ljungberg och Brändström.

Justeras:
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
17 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström och Lindqvist.

§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 14 nästlidne september.
Justeras:
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Gärde, Nilsson, Ahlström äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 5 oktober 1914.
§2.
Föredrogs Stadfullmäktiges protokoll den 10 september 1914 beträffande §§ 3 – 6, 11 – 13,
16 och 22; och beslutade Nämnden: angående beviljadt tillstånd till C.F. Wikström att anlägga
väg öfver vretan n:r 689: att Wikström skulle underrättas om fullmäktiges beslut; angående
utarrendering till J.P. Ruth af del af vretan n:r 148 – 150 m.m att kontrakt skulle genom
Stadskamrerarens försorg upprättats med arrendatorn; angående beviljad vikariatersättning till
H. Wikström: att beviljadt belopp skulle till Wikström utbetalas; samt angående beviljadt
tilläggsanslag till Karslviks folkskolebyggnad:
att Folkskolestyrelsen skulle delgifvas beslutet, därest styrelsen icke genom Magistraten
erhållit del af detsamma.
§3.
Fastighetsaktiebolaget Spiggen hade i skrifvelse anfört klagomål öfver, att entrepenören vid
Luleå stads elektricitetsverk låter månader förflyta mellan beställningen och påbörjandet af
elektriska arbeten samt att afgifvande af kostnadsberäkningar oftast fördröjdes flera veckor.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att infordra förklaring från
entreprenören, hvarför ej bestämmelserna i den för honom gällande instruktionen rörande
arbetens utförande inom rimlig tid och minimitiden för anbuds afgifvande följas.
§4.
Elektricitetsverkets föreståndare hade till Nämndens pröfning öfverlämnat tvenne inkomna
anbud å leverans af båglampskol; och beslutade Nämnden på tillstyrkan af Elektricitetsverkets
föreståndare att inköpa från
1) Elektriska Aktiebolaget Siemens – Schuckert, Stockholm följande kolmärke ”T” af
Gebr. Siemens tillverkning:
4000 par 20 x 13 x 235 m/m
kr.105:1500 par 20 x 13 x 215 m/m
kr. 95:1500 par 20 x 13 x 200 m/m
kr. 90:allt pr 1000 par, gällande franco Stocholm, inclusive emballage med en leveranstid af 14
dagar från fabrik.
2) Luth och Roséns Elektriska Aktiebolag, Stockholms följande båglampskol af märke C:
2000 st. 20 x 180 m/m Docht
kr.7.10 pr 100 st
2000 st. 12 x 170 m/m Homogen
kr 2.55 pr 100 st
Netto fritt Stockholm, exclusive emballage.

§5.
En förnyad framställning från Elektriska Aktiebolaget Fram och höjning af de fastställda
entrepenörspriserna å elektrisk material med 10 % remitterades till Elektricitetsverkets
föreståndare för undersökning i hvilken utsträckning entrepenören under dyrtiden verkställt
inköp af material, samt för yttrande, i hvad mån priserna väntas hålla sig i nuvarande höjd.

§6.
Med öfverlämnande af ett af länsveterinären F. Rosengren utfärdadt intyg, att brandkåren
tillhörig vallack fux, kallad ”Brand” vore såsom lidande af intermittent hälta, ledstyfhet och
allmän svaghet, oduglig till tjänstehäst, hade Brandchefen i skrifvelse anhållit att få som
slaktdjur försälja hästen i fråga och i stället inköpa en ny häst för brandkårens räkning för i
stat reserveradt belopp 900 kronor. Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att med
bifall till framställningen uppdraga till Brandchefen att sälja den till brandtjänst oduglig förklarade hästen för lägst 70 kronor samt att vid lämplig tidpunkt anbud å inköp af en ny
brandhäst.
§7.
Sedan Brandchefen tillstyrkt ansökningen beslutade Nämnden att antaga t.f. brandmannen
Herman Sundström till ordinarie brandman f.o.m. den 1 oktober innevarande år, hvarvid han
har att tillgodoräkna sig tjänsteår f.o.m. den 1 nästlidne april, sedan hvilken tid han innehaft
vikariat för brandman n:r 1 Lundberg under dennes tjänstledighet för fullgörande af 1:sta årets
vapenöfning.
§8.
Uppdrogs till Brandchefen att uppföra och inkomma med förslag till sådan ändring i
brandordningen, att nuvarande brandmästaren tjänstgör som brandchef vid förfall för den
ordinarie brandchefen och att nuvarande vice brandchefens funktion inskränkes till att omfatta
chefskapet för reservbrandkåren.
§9.
Sedan statens landtbruksingenjör Karl Elfström till drästelkammaren utfärdadt kallelse till
sammanträde den 26 nästkommande oktober för utredning af frågor berörande ifrågasatt
sänkning af s.k. Mjölkuddtjärn för åstadkommande af torrläggning af vattenskadade marker å
Mjölkudden, beslutade Nämnden att som sitt ombud vid förrättningen utse stadsingenjören
E.Kinnman; och skulle utdrag af detta protokoll därvid gälla honom såsom fullmakt.
§10.
Sedan Hamndirektionen förklarat sig afstå från förhyrande i saluhallsbyggnaden af lokaler för
södra tullvakten, därest icke samtidigt af direktionen begärd kabinettsanordning finge i
byggnaden inredas och förhyras, hade Stadsbyggmästaren inkommit med nytt förslag till
inredning af hela västra delen af byggnaden, där – förutom lokaler för fiskförsäljning, isbod
och förvaringsrum samt lotskontor – lokaler för södra tullvakten och kabinett med
vattenklosettanordning skulle blifva inrymd, hvilket förslag Hamndirektionen på tillfrågan
förklarat sig för sin del godkänna äfvensom villig att för tull- och kabinettslokalerna betala en
sammalagd hyra af högst 1050 kronor pr år under minst 5 års tid samt själf ombestyra
renhållningen af kabinettet. Antecknas skulle vidare att Hälsovårdsnämnden, hos hvilken
drätselkammaren anhållit om utlåtande huruvida något är att ur hygienisk synpunkt anmärka
mot den föreslagna anordningen af vattenklosetter i byggnaden, i resolution meddelat tillstånd
till arbetets utförande under villkor att afstängningsluckor insättas på grenledningarna till

golfkällaren och att dessa luckor hålles stängda och endast under lågvatten vid behof öppnas,
hvilken anordning Stadsingenjören förklarade vara lätt utförbar och dragande en kostnad af
högst 75 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända förslaget
jämte af Stadskamreraren uppgjord ekonomisk tablå till Stadsfullmäktige med hemställan att
Fullmäktige ville bevilja ett anslag af 5501 kronor för utförande af de föreslagna
anordningarna i västra delen af saluhallen för södra tullvakten, kabinett, fiskstånd med isbod
samt förvaringsrum.
§11.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 september 1914, § 28, angående bifall till
drätselkammaren hemställan att få från Statens Järnvägar emottaga c:a 33000 kbm. jordmassa
samt att för ett belopp af 9900 kronor verkställa utkörning och planering af densamma på
föreslagna platser. Beträffande de beviljande medlen, 9900 kronor, antecknades att 6300
kronor skulle uttaxeras och återstoden 3600 kronor anskaffas antingen genom upplåning eller
uttaxering beroende på om den föreslagna väganläggningen Luleå – Hertsön kommer till
stånd eller ej. Vid behandling af ärendet beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsingenjören
att ordna med mottagandet af jordmassan; och skulle Stadsingenjören tillika befullmäktigas
att om Statens järnvägar vore villiga, att åtaga sig utkörning och planering af massan till
beräknadt pris, 30 öre pr kbm., därom träffa aftal med Statens Järnvägar å drätselkammarens
vägnar.
§12.
Föredrogs Konungens Befallningshafvanden i Norrbottens län resolution den 7 oktober 1914 i
anledning af sökt fastställelse af byggnadsnämndens i Luleå beslut den 17 juni 1914 rörande
förslag att sammanslå tomterna n:ris 4 och 6 inom kvarteret Sillen i Luleå stad; och beslutade
Nämnden att icke anföra besvär i saken.
Som ofvan
Justeradt 22 okt. 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
22 oktober 1914.
Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Gärde, Fernlund, J.A. Nilsson och L. Brännström
äfvensom Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 19 innevarande oktober.
§2.
Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i Luleå hade med erinran därom, att
förvaltningen i skrifvelse till drätselkammaren en 28 april 1911 förklarat sig villig att under
vissa villkor lämna bidrag till anordnande af den i vägföretaget Luleå stad – Herstön och
Svartön ingående vägbron öfver Luleå bangård, i skrifvelse till drätselkammaren meddelat, att
den hos Kungl. Järnvägsstyrelsen föreslagit, att vägbron redan nu måste komma till utförande
på Statens Järnvägars bekostnad för att till en början, intill dess frågan om nämnda vägföretag
hunnit ordnas, å densamma leda den för Statens Järnvägar nu hinderliga gångtrafiken öfver
bangården, men sedermera, då berörda företag kommit till stånd, upplåta vägbron för allmänt
begagnande såsom ett led i väganläggningen; och skulle upplåtandet af ifrågavarande vägbro
då ersätta det i förutnämnda skrifvelse till drätselkammaren i utsikt ställda bidraget; hvartill

allt Kungl.Järnvägsstyrelsen lämnat bifall under förutsättning, att Luleå stad förklarar sig icke
hafva något att erinra mot förslaget. Distriktsförvaltningen hade vidare öfverlämnat i två
exemplar upprättad öfverenskommelse emellan Statens Järnvägar och Luleå stad angående
byggande och underhåll af vägbron. Vid föredragning af ärendet beslutade nu nämnden att
med åberopande af ärendet bilagda handlingar öfverlämna skrifvelsen till Stadsfullmäktige
med hemställan, att Fullmäktige ville med godkännande af förslaget meddela
drätselkammaren bemyndigande att å stadens vägnar underskrifva den upprättade
öfverenskommelsen.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af herr Fernlund hos Fullmäktige
väckt motion, att Stadsfullmäktige ville till motverkande af befarad arbetslöshet besluta:
att snarast möjligt igångsätta byggandet och åtaga sig underhållet af den del af vägföretaget
Luleå – Hertsön och Svartön, som faller inom stadens område, därvid af kaptenen C.
Skarstedt uppgjorda ritningar och kostnadsförslag enligt alternativ V b skulle ligga till grund
vid arbetets utförande; att uppdraga åt drätselkammaren att med Statens Järnvägar träffa de
öfverenskommelser, som kunna leda till billigaste anläggningskostnader; att för
vägbyggnaden erforderliga medel skola anskaffas genom lån; samt att, då ärendet vore af
brådskande natur detsamma måtte skyndsamt behandlas. Med anledning af denna motion får
nämnden anföra följande: Sedan Neder-Luleå socken i afsikt att genom igångsättande af
arbetena för väganläggningen Luleå - Svartön och Hertsön bereda en sannolikt behöflig
arbetsmöjlighet, anmodat distriktsingenjören kapten C. Skarstedt att renstaka vägdelarne inom
socknen och upprätta arbetsprofil till dem, hade Skarstedt i skrifvelse till drätselkammaren
meddelat, att han vid utförandet af detta uppdrag utan kostnad för staden renstakat äfven de
vägdelar, som falla inom stadens område, och upprättat arbetsprofil till dem, hvarjämte
Skarstedt öfversände en lista öfver på entreprenadauktion upptagna anbud på utförande af
vägen afdelningsvis äfven för stadens del, med rätt för staden att förkasta alla anbuden eller
antaga vissa af dem. Skarstedt hade vidare i skrifvelsen framhållit att som staten bidrager med
c:a 2/3 af den beräknade kostnaden, kontrollen och arbetsledningen bör handhafvas af en
distriktstjänsteman inom väg- och vattenbyggnadsdistriktet och under honom af en
schaktmästare för den dagliga tillsynen; och erbjöd sig Skarstedt att utan ersättning vara
kontrollant och arbetsledare inom stadens område i fråga under förutsättning, att en
schaktmästare på förutnämndt sätt aflönas såsom arbetsledarens biträde för den dagliga
tillsynen. Vid föredragning af denna skrifvelse jämte ett af Stadsingenjören däröfver afgifvet
yttrande beslutade Nämnden på sammanträde den 5 innevarande oktober att, då ett så
gynnsamt tillfälle att få den af Stadsfullmäktige den 9 maj 1912 beslutade väganläggningen
billigt och sakkunnigt utförd, icke vidare torde yppa sig, med tacksamhet mottaga Skarstedts
erbjudande att vara arbetsledare och kontrollant vid vägföretaget samt att i enlighet med
Skarstedts förslag anställa byggmästaren J.A. Lindqvist som arbetsledarens biträde för den
dagliga tillsynen antaga de översända mycket fördelaktiga anbuden å vägbrytning, hvilka voro
afgifna under förbehåll, att anbudsgifvarne voro lösta från sina anbud, om dessa ej undergått
pröfning inom 14 dagar efter auktionen. Sedan vidare antecknats, att Stadsfullmäktige den 10
nästlidne september beslutit förklara sig villiga att från Statens Järnvägar mottaga 12000 kbm.
jordfyllning för utkörning och planering af den till vägen hörande vägbanken öfver
Skurholmsfjärden, beslutade Nämnden att med återställande af motionen hos
Stadsfullmäktige hemställa, att då enligt kapten Skarstedts uppgift ingen risk för att sedvanligt
statsbidrag tillfaller staden föreligger, hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande af de
vidtagna åtgärderna. Beträffande definitiva ritningar och kostnadsförslag skola de, när de
erhållits från kapten Skarstedt, underställas Stadsfullmäktiges godkännande; och har

drätselkammmaren därefter för afsikt att hos Fullmäktige begära bemyndigande att för stadens
räkning ansöka om utbekommande af stadsbidrag.
§4.
Fattigvårdsstyrelsens arbetsutskott hade i skrifvelse till drätselkammaren hemställt, att
kammaren ville till motverkande af befarad arbetslöhet i möjligaste mån igångsätta sådana
arbeten, som möjligen planlagts för den närmaste framtiden och som kunna utföras under den
kallare årstiden, därvid arbetsutskottet särskildt tänkt sig leverans af makadam till det af
Statens Järnvägstrafiks änke- och pupillkassa planerade bostadshuset i Luleå samt
grundläggning m.m. för de tilltänkta nybyggnaderna för den kommunla arbetsinrättningen.
Vid föredragning af detta ärende antecknades först, att upplysning vunnits, att änke- och
pupillkassan ämnade utlämna det förenämnda byggnadsarbete på entreprenad, hvarför någon
underhandling om makadamleverans icke kunde ske, förrän entrepenören blefve känd, samt
att planen att uppföra nya byggnader vid fattiggården ännu måste anses befinna sig i ett så
förberedande skick, att några ens förberedande arbeten icke ansågos kunna företagas.
Emellertid ville drätselkammaren meddela arbetsutskottet att kammaren vidtagit en del
åtgärder i förberörda syfte, nämligen: att åtgärder vidtagits för att sätta vägföretaget Luleå –
Hertsön igång redan den 1 november; att arbete med utkörning och planering af 33000 kbm.
jordmassa, som levereras till staden af Statens Järnvägar, omedelbart kommer att taga sin
början; att stenkrossen kommer att hållas igång under vinterns lopp; samt att beslut fattats, att
hos revirförvaltningen begära utdrifning af vedskog under instundande vinter.
§5.
Beslutade Nämnden hos revirförvaltningen begära utdrifning under instundande vinter af
vedskog å stadsskogen i den omfattning, hvartill staden kan vara berättigad.
§6.
W. Oscarsson hade skrifvelse till drätselkammaren anhållit, att å vretan 72 – 76, härstädes, få
på 10 år arrendera ett område om 2202 kvm. enligt af stadsingenjören E. Kinnman upprättade
karta äfvensom att få hafva de byggnadsdelar, som nämnda karta utvisar, kvarstående å
området. I afgifvet yttrande hade Stadsingenjören anfört, att det begärda området för
närvarande icke vore för staden behöfligt för något ändamål, men att detsamma skall till större
delen enligt nya förslaget till stadsplan tillfalla kyrkogården, hvarför Stadsingenjören föreslog
arrendetiden till 5 år med ytterligare förlängning ett år i sänder, därest kontraktet ej uppsäges
från någondera sidan 3 månader före den 1 oktober, samt arrendeafgiften till 75 kronor pr år
eller c:a 6 % på det beräknade värdet på en tomt på denna plats och med denna storlek. Som
emellertid byggnaden i Pilgatan snarast bör borttagas och gatumark icke anses böra
utarrenderas särskildt på längre tid, beslutade Nämnden att afslå framställningen.
§7.
Sedan maskinisten i stadshuset A. Westerlund i infordrad förklaring med anledning af
Stadsbyggmästarens mot honom gjorda anmälan för onykterhet och störande uppträden till
alla delar bestridit, att han låtit någon förseelse komma sig till last i tjänsten, beslutade
Nämnden att remittera förklaringen till Stadsbyggmästaren för att med intyg eller annorledes
bestyrka anmälningens riktighet.
§8.
Bifölls Stadsingenjörens begäran om ett anslag af 20 kronor till biträde för uträkning af 3:dje
kvartalets vattendebiteringslängd.

§9.
Till Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren remitterade för yttrande:
1:o) P .Lalanders begäran om tillstånd till uppförande af en byggand å vretan 443 – 447;
2:o) Johan Olssons begäran om tillstånd till flyttning af en gård från vreten 447 – 448 till
vreten n:r 348 – 352;
3:o) A. Elanders begäran om tillstånd till uppförande af ett boningshus å vretan n:r 1 i
Stadsherstön;
4:o) R. Rutbergs begäran om tillstånd till uppförande af byggnad å vretan n:r 134 – 135.
§10.
J.F. Johansson anhållan om befrielse från afgift för staden tillhörigt af sökanden intaget
område i tomt n:r 8 Björken remitterades till Stadsingenjören för utredning och yttrande.

Justeradt de 26/10 1914.
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 26 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Linder, Falk, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Valdes Herr Linder till ordförande för sammanträdet.
§2.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 13 innevarande oktober.
§3.
Beslutade Hamndirektionen att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsätta
torsdagen den 29 innevarande oktober kl. 5.30 e.m.

Justeradt 29/10 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
28 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Bucht äfvensom
Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 12 innevarande oktober.
§2.
Brandchefen hade till drätselkammaren för pröfning öfverlämnat dels infordrade anbud å
leverans af för brandkårens behof för år 1915 erforderliga förbruknings- och
beklädnadsartiklar dels vid anbudens öppnande fördt protokoll äfvensom följande af

brandchefen uppsatta jämförelsetablå öfver anbuden: ”Jämförelsetablå öfver - - - - - - - Bil.10/14. Vid härefter företagen pröfning beslutade nämnden att antaga följande anbud:
å hö: n:r 5 Axel Sundström, Björns tegelbruk, Sunderby station
å råghalm: n:r 11 Oscar Enström, Ängesbyn, Neder-Luleå
å beklädnadspersedlar: n:r 1 Johan Olsson, Luleå
å skodon: n:r 16 Augusta Jansson, Luleå
å skoreparationer: n:r 10 P.O. Sundkvist, Luleå
å pälsmössor: n:r 17 F.I. Istaelsson, Luleå
å sommarmössor: n:r 18 K.F. Forsell, Luleå, allt till i tablån angifna pris, hvarefter öfriga
anbud afslogos. Nämnden beslutade vidare att, som något anbud å hafvre icke inkommit
uppdraga till brandchefen att under hand efter infordrande af anbud i hvarje fall inköpa
behöflig kvantitet hafvre; att antaga af åkaren C.J. Andersson under hand afgifvet anbud att
leverera 40 famnar barrved till ett pris af kr. 12:50, allt per famn, upplagd å Pontuskajen;
samt att samtliga leverantörer skola ställa kontrakt, försedda med af brandchefen godkänd
borgen eller annan säkerhet för leveransens fullgörande.
§3.
Nämnden beslutade vidare af åkaren C.J Andersson till i föregående paragraf af detta
protokoll angifna pris inköpa ytterligare 10 famnar björk- och 10 famnar barrved för gamla
rådhuset och stadshusets maskinistbostad.
§4.
Sedan Stadskamreraren med åberopande af lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni
1913 § 14 hemställt därom, beslutade nämnden att uppbörden af innevarande års
pensionsafgifter skola af drätselkontoret uppbäras under tiden 30 november – 4 december
samt att uppbörden af pensionsafgifter under följande år tillsvidare uppbäras samtidigt med
uppbörden af sista tredjedelen af föregående års kommunalutskylder eller i början af
september hvarje år.
§5.
Sedan Magistraten till drätselkammaren öfverlämnat af Lars A. Holmström hos Magistraten i
Umeå anförda besvär öfver af stadsfogden i Umeå verkställd utmätning af Holmström påförda
1913 års utskylder i Luleå stad, kr. 33:75, med anmodan att jämte remisshandlingarna
inkomma med förklaring, beslutade nämnden vid ärendets föredragning att remittera
detsamma till Stadsfogden för att jämte remisshandlingarna till nämnden inkomma med
förklaring i ärendet.
§6.
Beslutade nämnden låta bero vid af drätselkontoret vidtagna åtgärder för indrifning af 1:ste
stationsskrifvaren P.J. Odén, Boden år 1911 debiterad belysningsafgift å kr. 3:65.
§7.
Föredrogs af Stadskamreraren löst utslag rörande åläggande för Emma Wennberg att borttaga
henne tillhöriga å fastigheten n:r 232 i kvarteret Simpan befintliga byggnader.
§8.
Beslutade Ekonominämnden på förslag af stadskamreraren att göra följande tillägg till
gällande taxa för fästvåningens uthyrande, nämligen att vid uthyrande af fästsalen jämte
tillhörande entrérum till enbart konsert, hvartill tillika entrébiljetter säljas till högst 1 krona 50

öre, hyran skall en gång om året omsättas till 42 kronor ( incl.ersättning för värme, städning
och bänkflyttning) hvartill kommer ersättning för belysning, som erlägges enligt mätare.
§9.
Föredrogs från stadsfogden A. Bexell inkommen kostnadsräkning å kr. 1723:93 å diverse
donationsjordsmål.

§10.
Sedan Norrbottens läns pröfningsnämnd beslutat göra sådan ändring i taxeringen till
inkomstbevillning för Luleå järnverksaktiebolag för år 1914, att bolagets af taxeringsnämnden
taxerade inkomst, 361040 kronor, nedsatts till 224380 kronor, beslutade drätselkammaren att
uppdraga till e.o. hofrättsnotarien A. Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å
drätselkammarens vägnar anföra besvär hos Kungl. Kammarrätten öfver pröfningsnämndens
beslut i ärendet; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades direktionens protokoll den 26 innevarande oktober.
§2.
Föredrogs af Stadsingenjören upprättad kostnadsberäkning till iordningställande af planen
mellan tullkajen och saluhallen, slutade å summa af 9600 kronor; och beslutade
Hamndirektionen att med godkännande häraf upptaga nödiga medel i förslaget till utgiftsstat
för år 1915.
§3.
Föredrogs af Hamnmästaren upprättadt och inlämnadt förslag till inkomst- och utgiftsstat för
Hamndirektionen år 1915; och beslutade Hamndirektionen att godkänna detsamma.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.

Justeradt den 10 okt 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 oktober
1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Ahlström, Gunnarsson, fröken Björkman, fru
Ssundström, tillsyningsmannen och diakonissan.

§1.
Protokollen för den 30 september och 17 oktober föredrogos och justerades. På förslag af fru
Sundström vid det senare protokollets justering beslöt styrelsen till dagens protokoll anteckna,
att då handlanden Ture Hagbergs och Luleå kooperativa förenings anbud å leverans af
matvaror till understödstagarne voro ungefär lika, men Hagberg, som under nästföregående
period varit leverantör, vid mobiliseringens början utan giltig anledning brutit kontraktet med
styrelsen och dels vägrat att till understödstagarne utlämna en del varor, som han hade i lager
och sålde till andra kunder, dels för andra varor debiterat väsentligt högre priser än de
kontrakterade, styrelsen vid sådant förhållande ansett sig oförhindrad antaga Luleå
kooperativa förening till levernatör för understödstagarne, ehuru föreningen icke i likhet med
Hagberg förbundit sig att lämna någon viss rabatt å inköpta varor. Det skulle vidare
antecknas, att handl. Hagberg och Luleå kooperativa förening vore de enda anbudsgifvarne.
En af herr Gullberg ingifven skrifvelse innefattande en från styrelsens beslut att antaga Luleå
kooperativa förening till leverantör af matvaror till understödstagarne afvikande mening
beslöt styrelsen icke upptaga till behandling, enär herr Gullberg icke varit närvarande och
deltagit i nämnda beslut.
§2.
Beslöt styrelsen lämna Hedvig af Klercker ett understöd af 50 kronor att utbetalas genom
tillsyningsmannen i mindre poster under en tidrymd af tre månader.
§3.
Afslog styrelsen åkaren J.E. Jonssons framställning om ersättning för vård under en följd af år
dottersonen Holger Elof.
§4.
Beslöt styrelsen lämna Maria Nilsson ett månatligt understöd af 8 kronor för hennes barn.
§5.
Då det yppat sig större svårigheter att utbekomma aflidna Johanna Augusta Anderssons
pension å kr. 23:36, beslöt styrelsen att f.n. låta saken bero.
§6.
Hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson hade uti ingifven skrifvelse anhållit, att som det
mellan styrelsen och honom upprättade hyresaftal numera upphört att gälla, styrelsen måtte gå
i författning om afhysande af Hedvig af Klerker och familjen Rosendahl från de af dem
bebodda lägenheterna i hans fastighet i Charlottendahl. Vid föredragning häraf beslöt
styrelsen att som herr Oscarsson på därom gjord framställning medgifvit, att styrelsen tills
vidare finge disponera fröken af Klerkers och Rosendahls lägenheter emot en månadshyra af
resp. 8 och 12 kronor, herr Oscarssons framställning icke skulle till någon styrelsens åtgärd
föranleda.
§7.
Föredrogs ett meddelande från Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, att Lea och
Oskar Öqvist komme att utan ersättning omhändertagas, den förra af stationsförman E.J.
Bodén i Gammelstad och den senare af fadern, numera bosatt i Luleå.
§8.

Sedan drätselkontoret anmält, att herr Melker Lindqvist trots anmaning icke betalt de honom
för förfallolös utevaro från ett av styrelsens sammanträde ådömda böter, 2 kronor, beslöt
styrelsen indrifva beloppet genom stadsfogden.
§9.
Afslogs fru Hanna Sundgrens framställning om reshjälp åt hennes man, som vistades i
Amerika och nu önskade återvända till Sverige.

§10.
Ett från drästelkammaren inkommet meddelande rörande de åtgärder, som vidtagits för
beredande af arbete åt arbetslösa, beslöt styrelsen öfverlämna till arbetsutskottet.

§11.
Beslöt styrelsen, att i stället för snus och tobak, som hittills inköpts och utdelats till hjonen å
fattifgården, desamma i stället skulle erhålla s.k. flitpengar efter följande bestämmelser:
1.o) En hvar å fattiggården intagen med undantag af barn och idioter äger rätt att månatligen
den 15:de i månaden utfå flitpengar till ett belopp af intill tre (3) kronor med tillägg för den
som oafbrutet arbeta utom fattiggården af 10% å arbetsförtjänsten.
2:o) Rätt till åtnjutande af flitpengar inträder efetr 14 dagars vistelse å fattiggården.
3:o) Vid förseelser såsom fylleri m.m göres skäligt afdrag å flitpengarna.
4:o) Vid olofligt afvikande från fattiggården under minst 2 dagar går den skyldige förlustig
innestående flitpengar och betraktas därefter som nyintagen.
5:o) Flitpengarna lämnas hjonen utan kvitto.
6:o) Den som med fattigvårdsstyrelsens tillstånd utgår från fattiggården erhåller flitpengar för
den del af månaden han varit intagen efter samma beräkning som föregående månad.
§12.
Beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att under hand utackordera flickan Ebba
Johanna Snabb.
§13.
Afslog styrelsen Hulda Granboms ansökan att få lämna fattigvården.
§14.
Godkändes understödslistorna för november. Den kontanta utdelningen uppgick till följande
belopp:
för I distriktet
Kr. 338:91
för II ”
” 291:66
för III ”
” 295:85
för IV ”
” 240:55
§15.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 96 kronor.
§16.
Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under oktober.

§17.
Anmälde tillsyningsmannen, att följande personer afgått från fattiggården: den 26 oktober
änkan Johanna Lindström (död)
den 19 oktober Arvid Stenbergs 5 barn samt att följande personer intagits:
den 9 oktober Hulda Granbom med ett barn,
den 22 oktober Maria Elisabeth Lindgren
den 28 oktober Syster Helga Johansson
§18.
Diakonissans rapport öfver oktober månads utgifter föredrogs och lades till handlingarne.
§19.
Med anledning af en skrifvelse från herr Gullberg angående uppförande af ett nytt svinhus vid
fattiggården beslöt styrelsen tillsätta en komité, bestående af herrar Gullberg
(sammankallande), Ahlström och Gunnarsson med uppdrag att inkomma med utredning och
förslag i ärendet.
§20.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande O.E. Nilsson, Gerda
Markgren, Naima Bergström och Hulda Granbom samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande
K.V. Johansson, K.A.L. Karlsson och G.V. Rådström.
§21.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande G.A. Fjellberg, Sofia E. Fjellberg, Katarina V. Svensson, Sigrid E.
Pettersson, Emma A. Gustafsson och E. Isaksson Hvit.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

Justerat
E.Lindgren
M.Sundström”

Protokoll november 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
2 november 1914.
Närvarande: Herrar H.K. Brändström, Bennet, Fernlund, J.A. Nilsson och L.Brännström.

§1.
Föredrogs tvänne skrifvelser från Bergman & C:o A.B. Stockholm, åtföljda af P.M. dels
beträffande frågan om elektricitetsverkets öfvergång från likström till ren trefasdrift,
ytterbelysningens ordnande samt de grunder efter hvilka stadens ytterbelysning bör debiteras
dels beträffande frågan om tariffer för öfverskottskraft och därmed sammanhängande
angelägenheter; och beslutade nämnden att handlingarna i ärendet skulle cirkulera emellan
nämndens ledamöter och elektricitetsverkets föreståndare för kännedom.
§2.

Föredrogs och lades till handlingarna en skrifvelse från elektricitetsverkets föreståndare, hvari
han meddelar orsaken till dröjsmålet med öfversändandet till Bergman & C:o af begärda
uppgifter för det utlåtande i diverse elektriska frågor, som firman enligt aftal skall
tillhandahålla drätselkammaren.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarna Elektricitetsverkets föreståndares skrifverlse med
begärd förklaring öfver verkställd upphandling af lamparmar enligt H&T Backtemans räkning
å kr. 463:45.
§4.
Af stadsbyggmästaren upprättad arbetsbeskrifning till ledning vid utförandet af diverse
förändrings- och reparationsarbeten i saluhallen föredrogs och godkändes, beträffande västra
delen under förutsättning af Stadsfullmäktiges bifall till omändringsarbetena; dock skulle,
därest det visade sig att antagligt anbud å arbetets utförande ej kunde erhållas inom ramen af i
kostnadsförslag beräknadt belopp sådan ändring göras i arbetsbeskrifningens punkt 8, att
salustånden invändigt samt tak och takstolar skola strykas endast en gång med oljefärg, i
stället för i beskrifningen upptagna 2 gånger.
§5.
Infunno sig stadsingenjören och brandchefen å sammanträdet.
§6.
Beslutade nämnden, att utanordning af stadens utgifter för väganläggningen Luleå - Hertsön,
skall ske af Stadskamreraren på attest af schaktmästaren J.A. Lindqvist.
§7.
Stadsingenjören hade inlämnat inom anbudstidens utgång inkomma anbud å stadens
renhållning för åren 1915 – 1917 samt vid öppnandet af anbuden fördt protokoll, hvaraf
framgick att anbud i behörig ordning inkommit från
1. Luleå Renhållningsaktiebolag
å kr. 8900:- samt
2. Oskar Enmark, C.J. Andersson och Arvid Pettersson gemensamt å kr. 84
Sedan antecknats, att Luleå Renhållningsaktiebolag afgifvit sitt anbud mot bl.a det villkor att
f.d. stadsdrängen Oskar Johanssons årslön endast utgår med 500 kronor i st.f. med 900 kronor,
beslutade Nämnden att antaga det af Enmark, Andersson och Pettersson gemensamt afgifna
anbudet som varande 800 kr.pr. år fördelaktigare än renhållningsbolagets, under förutsättning
dock att godkänd borgen ställes. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören
att ombestyra upprättande af kontrakt med de antagna entrepenörerna.
§8.
Beslutade nämnden utse följande inventeringsmän att med biträde af stadens tjänstemän
förrätta den föreskrifna årsinventeringen af stadens fasta och lösa egendom, nämligen för
elektricitetsverket: Herrar Bennet och Gärde med baningenjör L.Hjelm som suppleant för
vattenverkets, gatuarbetenas och brandkårens förråd och effekter: Herrar Danielsson och J.A.
Nilsson för under drätselkammaren stående byggnader med inventarier: Herrar Danielsson
och snickaren B.A. Hellsten. Nämnden beslutade vidare, att ett dagtraktamente af 6 kronor
skulle utgå till inventeringsmännen för besvär och tidsspillan vid förrättningen.
§9.

Anmälde Stadskamreraren, att garfvaren R. Ruthberg, som handhaft tillsynen af
karantänstallarne och vården af dess inventarier, afsagt sig detta uppdrag på grund af
bristande tid.
§10.
G.L. Bergmans skrifvelse med anhållan om afsyning och uppmätning af verkställd nyodling å
arrendelägenheten Skatan och Viken lott 12 b, bordlades tills vidare.
§11.
Anmälde Stadskamreraren att svårighet föreligger att handhafva skötseln och utarrenderingen
af stadens vid Gammelstad belägna arrendelägenheter, då tillförlitlig karta öfver stadens
egendom saknas och på marken befintliga märken i flera fall tydligen under tidernas lopp
flyttats och ändrats, så att någon säker kännedom om hvad staden äger, icke står att vinna utan
att vederbörlig landtmäteriförrättning verkställes; och beslutade nämnden att i utgiftsstaten för
nästkommande år upptaga ett anslag af 400 kronor för verkställande af uppmätning af stadens
ägor å Stadsön och bestämmande af rågångarne mot öfriga ägare.
§12.
Anmälde Stadskamreraren att innehafvarne af s.k. Wallstenska gårdarne i Notviken icke
efterkommit drätselkammarens den 4 maj 1914 meddelade föreläggande att senast den 1
nästlidne september hafva bortflyttat byggnaderna från stadens mark samt att fortfarande
endast halfva arrendet för tomten erlägges; och beslutade nämnden efter anteckning häraf att
ärendet skulle tillsvidare förklaras hvilande.
§13.
Vattenledningsentrepenören Arvid Karlsson hade skrifvelse hemställt om upphäfvande af
drätselkammarens beslut att på grund af Karlssons upprepade förseelser mot reglemente och
instruktion uppsäga honom från entrepenörskapet för Luleå stads vatten- och
afloppsledningar. Sedan Stadsingenjören vid ärendets föredragning rapporterat, att Karlsson
äfven efter det den senaste anmälningen gjordes till drätselkammaren, låtit en ny förseelse af
svårare beskaffenhet komma sig till last, i det han vid utförande af vatten- och
afloppsledningsarbete i fastigheten n:r 412 vidtagit åtgärder i direkt strid mot regler och
instruktion beslutade nämnden, att under sådana förhållanden måste anse Karlsson vara
olämplig till entreprenör, att lämna framställningen utan afseende.
§14.
Sedan Stadskamreraren föreslagit att inventarieföring för Luleå stads vattenledning och Allm.
arbeten skulle ske medelst kortsystem, beslutade nämnden att med godkännande häraf antaga
ett af Axel Wibel afgifvet anbud å leverans af
1 st kortfackskåp n:r 246 utan stänger för korten kr. 18:60
2200 st anteckningskort med tryck enl. prof
33:95
100 st ledningskort, 5 skurna
5:50
§15.
En från hjälpmontören vid elektricitetsverket Oscar Wikström inkommen skrifvelse rörande
sin aflöning vid verket remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare för yttrande.
§16.
Anmälde Stadskamreraren att de af drätselkammaren utsedda förtroendemännen för
granskning af drätselkontorets kassarapporter med åtföljande verifikationer ansett att en del

utbetalda räkningar, afseende genom Stadsbyggmästaren utförda arbeten bort föredragas i
drätselkammaren, innan utbetalning skett, nämligen verif. n:r 2109, 2156 och 2702. Vid
behandling af detta ärende beslutade nämnden att godkänna utbetalningarna; men skulle
samtidigt den bestämmelsen göras, att utgifter, som icke kunna bestridas med i stat för
ändamålet anslagna medel, skola underställas nämndens pröfning samt att, därest utförandet
af en reparation eller dylikt är af brådskande natur, hinder för omedelbar verkställighet af
detsamma icke föreligger; dock skall Stadsbyggmästaren vid första sammanträde till
Nämnden, göra anmälan om åtgärden.
§17.
Godkändes till utbetalning B.A. Hellstens räkning å kr. 51:05, diverse reparationer i fastighet
n:r 7 Örnen.
§18.
Beslutade Nämnden att uppdraga till Brandchefen att samtidigt med afgifvande af begärda
förslaget till viss ändring af brandordningen, som af nämnden begärts vid sammanträdet den
19 sistlidne oktober, verkställa granskning af brandordningen, äfven i öfrigt samt efter
motivering föreslå de ytterligare ändringar i densamma, som kunna vara påkallade af
omständigheter, hvilka eventuelt tillstött sedan det föreliggande förslaget till brandordning
upprättades.

§19.
Sedan brandchefen med företeende af ett af länsveterinären F. Rosengren utfärdadt intyg
hemställt om inköp för brandkårens räkning af en Karl Persson i Bensbyn tillhörig brun
vallack beslutade nämnden att inköpa hästen för ett erbjudet pris af 800 kronor.
§20.
Beslutade nämnden att uppdraga till Stadsingenjören att för drätselkammarens räkning
infordra anbud å snöplogning å stadens landsväg för treårsperioden 1915 – 1917.
Justeradt den 23/11 1914.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
3 november 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Axel Nilsson, Edström och Danielsson äfvensom
stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 28 nästlidne oktober.
§2.
Källarmästarne G. & J. Edberg hade anhållit om tillstånd att vid den souper dansante, som
kommer att af dem anordnas i stadshusets fästvåning lördagen den 14 innevarande månad, få
anordna supéservering i damsalongerna. Sedan stadsbyggmästaren i infordrat yttrande

tillstyrkt ansökningen af skäl, att herrarena Edberg förbundit sig att använda egna möbler och
ansvara för den skada som möjligen kan ske i lokalen, beslutade nämnden att på angifna
villkor lämna det begärda tillståndet mot det ytterligare villkor, att mattorna i salongerna
därförut borttages.
§3.
Källarmästare Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit, att då i gällande
hyreskontrakt rörande stadshotellet införd bestämmelse, under hvilken förutsättning
kontraktet skulle anses förlängdt under 3 år f.o.m den 1 januari 1914, vore i behof af
förtydligande, drätselkammaren ville angifva sin tolkning af kontrakstbestämmelserna
äfvensom ange, om källarmästarne kunde anse sig lösta från kontraktet från den 1 januari
1915. Vid föredragning af detta ärende ansåg sig nämnden, då någon tvist om kontraktets
tolkning veterligen icke föreligger, sakna anledning att yttra sig i ärendet.
§4.
Sedan Magistraten för förklaring till drästelkammaren öfverlämnat af Lars. A. Holmström hos
Magistraten i Umeå anförda besvär öfver af Stadsfogden därstädes verkställd utmätning af
Holmström påförda 1913 års utskylder i Luleå stad, kronor 33:75, hade Stadsfogden härstädes
inkommit med af kammaren infordrad förklaring i ärendet. Efter föredragning häraf beslutade
nämnden att med bifogande af remisshandlingarne till Magistraten öfverlämna Stadsfogdens
förklaring med framhållande dock att, då enligt klagandens egen utsago likvid erlagts för
ifrågavarande utskylder, denna måste ha verkställts efter den af härvarande Stadsfogde af
Stadsfogden i Umeå den 10 september 1904 begärda handräckning för uttagande af
ifrågavarade med flere utskylder, hvarför presskriptionen måste anses afbruten.

§5.
Med bifogande af utdrag af bouppteckningen hade Amalia Sundberg med flere
sterbhusdelägare efter aflidne tullvaktmästaren Olof Adolf Sundberg hos stadsfullmäktige
anhållit att, då i boet förefinnes en brist af 391 kronor 78 öre, fullmäktige ville bevilja
afkortning af O.A. Sundberg påförda oguldna utskylder för år 1913, kronor 90:02. Sedan
Stadsfogden i afgifvet yttrande afstyrkt ansökningen på skäl, att Luleå stad skulle, för såvidt
bouppteckningen utvisar, äfven om boet blefve försatt i konkurs erhålla full betalning för sin
fordran, hvarjämte samtliga arfvingarne äro till myndig ålder komna och kunna försörja sig
själfva, beslutade nämnden att återställa ansökningen till stadsfullmäktige med hemställan om
afslag å densamma.
§6.
Bemyndigades Stadskamreraren att för saluhallens räkning af H.M. Pettersson inköpa 50
famnar barrved för ett pris af 12 kronor pr. famn.
§7.
Sedan Stadskamreraren med anledning af från Stadsfogden A.Bexell inlämnad
kostnadsräkning å kronor 1723:93 å diverse donationsjordsmål enligt af nämnden meddelat
uppdrag inkommit med uppgift å de kostnader, som svarandena i de ifrågavarande målen
ersatt staden, beslutade nämnden att från Bexell infordra skyndsam förklaring, hvarför i ett
flertal fall kostnaderna vid uppgörerlsen icke till fullo uttagits af vederbörande.
§8.

Stadskamreraren hade öfverlämnat följande i samråd med föreståndaren för saluhallen,
upprättade förslag till hyror för salustånden i saluhallen. ”Tablå öfver - - - - - - - - - ” Bil.
11/1914. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att godkänna de föreslagna
hyrorna som skulle de af föreståndaren inlämnade kostnadsförslagen granskas af
Stadskamreraren och Stadsbyggmästaren, innan de förelades Ordföranden för underskrift.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, hållet vid lönenämndens sammanträde den 4 november 1914.
Närvarande: herrar Falk och Santesson samt undertecknad Sandström. Nämndens öfriga
ledamöter herrar Tillman och Palm voro förhindrade att infinna sig.
§1.
Enär det visat sig, att införskaffande af nödig utredning in de till lönenämnden hänskjutna
ärenden i enlighet med den hänvisning, som meddelats nämnden vid deras tillsättande af
stadsfullmäktige den 29 sistlidne januari, äfvenson uppsättande och expediering af nämndens
förberedande och slutliga beslut toge afsevärd tid i anspråk och några af nämndens ledamöter,
på grund af andra göromål, ansåg sig kunna åtaga sig detta arbete, beslöt nämnden hos
stadsfullmäktige göra hemställan ang. beviljande af ett årligt anslag å ett hundra kronor från
och med år 1915, att tillsvidare ställas till lönenämndens disposition för aflönande af en
sekreterare, och beslöt nämnden tillika hemställa, att för innevarande år ett anslag å
tjugofemkronor måtte för ifrågavarande ändamål beviljas.
§2.
Beträffande den af elektricitetsverkets föreståndare gjorda ansökningen om löneförhöjning,
hvilken ansökning vid stadsfullmäktiges sammanträde den 26 sistlidne februari remitterats till
lönenämnden, beslöt nämnden afgifva det utlåtandet, att enär förslag redan utarbetats till
omorganisation af elektricitetsverket och dess tjänstepersonal, frågan om löneförhöjning för
verkets föreståndare borde företags i sammanhang med organisationsfrågan i öfrigt och att
förslag för varande ansökan icke förnärvarande torde föranleda till någon åtgärd.
§3.
Med anledning af kronokassören, fru Lisa Westerlunds ansökning om löneförhöjning beslöt
nämnden införskaffa uppgifter från kronokassören beträffande brutto- och nettoinkomsterna
af tjänsten under de år fru Westerlund varit innehafvare af densamma, med angifvande
särskildt af arten af de utgifter, som utgått för tjänstens skötande; och skulle fru Westerlund
vid meddelandet af detta beslut underrättad om, att de begärda upplysningarna borde vara
inkomna till lönenämnden inom fjorton dagar.
§4.
Med anledning af maskinisten vid pumpstationen G. Westerlunds begäran om ändring i hans
löneförmåner beslöt nämnden öfver ansökningen infordra yttrande inom fjorton dagar från
stadsingenjören, hvilken därvid särskildt hade att utlåta sig angående det arbete, som efter
pumpstationens elektrifiering ålåge sökanden.
§5.

Sedan från hamndirektionen inkommit af lönenämnden vid dess föregående sammanträde
begärdt yttrande med anledning af Johan Landströms ansökning om löneförhöjning, beslöt
lönenämnden, med hänvisning till hur hamndirektionen efter hamnmästarens hörande i
ärendet anfört, gifva sökanden tillfälle att vidare däri skriftligen yttra sig i ärendet, särskildt i
det afseendet, huruvida sökanden hade att framhålla några mera personliga af beskaffenhet att
mot hamnsdirektionens afstyrkanden kunna föranleda till att lönenämndens tillstyrkande af
sökandens framställning.
§6.
Beslöt nämnden att med anledning af den utaf vaktmästaren vid västra folkskolan W. Lund
gjorda af stadsfullmäktige den 26 sistlidne mars till lönenämnden remitterade ansökningen om
löneförhöjning 1914 inhämta yttrande från folkskolestyrelsen beträffande extra inkomster,
som Lund kunde beräknas uppbära för arbeten utförda för folkskolans räkning.
§7.
Med anledning af den vid stadsfullmäktiges sammanträde den 26 sistlidne februari till
lönenämnden remitterade frågan, rörande förstugan, utfärdanden af förskrifter beträffande den
kvantitet ved, som skulle tillhandahållas stadens befattningshafvare, hvilka tillförsäkrats fri
bostad med bränsle eller denna förmåns utbytande mot i hvarje fall erlagd kontant ersättning,
beslöt nämnden att genom sin ledamot herr Santesson införskaffa den vid Statens Järnvägars
nu gällande bränsleanordningen.
Som ofvan
Vid protokollet
P.Sandström”
”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 4 november 1914.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell,
Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Lind, Falk, Fröken Svensson,
Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson,
Sölvén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot som frånvarande
antecknades Herrar Westerberg, Burman, G. Andersson, Edström samt fröken Holm, av vilka
Herrar Burman och Edström voro frånvarande utan anmält laga förfall samt de övriga anmält
sig förhindrade att bevista sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Sandberg och Hage att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 10 i denna
månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktige ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid
Stadsfullmäktiges sammanträde den 15 sistlidne oktober förda protokoll.
§3.
Efter föredragning av revisorernas av stadens räkenskaper för år 1913 över den verkställa
granskningen avgivna berättelse ävensom från hamndirektionen, styrelsen för
pantlånekontoret, elektricitetsverkets föreståndare och Drätselkammaren infordrade
förklaringar över de i revisionsberättelsen framställda anmärkningar hade
Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut i ärendet: att
beträffande anmärkningarne emot elektricitetsverkets räkenskaper: att anmoda

Drätselkammmren att fastställa vissa bestämda kontorstider för verkets föreståndare, så att
han kan anträffas lämpliga tider på förmiddagarne; att uppdraga åt Drätselkammaren att under
nästa år uppgöra och inkomma med utredning och förslag om eventuell nedsättning nu
gällande tariffer för elektrisk ström; att i övrigt låta vid de av elektricitetsverkets föreståndare
och Drätselkammaren avgivna förklaringarne bero. Slutligen hade Beredningsnämnden
hemställt, att Stadsfullmäktige i enlighet med revisorernas förslag ville bevilja full och
tacksam ansvarsfrihet för 1913 års räkenskaper och förvaltning åt Drätselkammaren,
Hamndirektionen, Folkskolestyrelsen, Hälsovårdsnämnden, Fattigvårdstyrelsen samt
styrelserna för Tekniska skolan och Pantlånekontoret. Vid behandling av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige: att någon avskrivning å belysningsstationen under innevarande
räkenskapsår icke skall ske; att förklara sig anse revisorernas anmärkning rörande
avkortningarne för kyrkan vara befogad; att i övrigt bifalla Beredningsnämnden samtliga
förslag.
§4.
Vid föredragning och granskning av från Folkskolestyrelsen inkommet förslag till utgifts- och
inkomststat för folkskoleväsendet för år 1915, hade beredningsnämnden till en början
hemställt, att Stadsfullmäktige rörande en del av Folkskolestyrelsen i samband med förslaget
till stat gjorda framställningar ville fatta följande beslut: att bevilja ett anslag ett anslag för år
1915 å 200 kronor för utdelning av 2 – 4 skolvandringsstipendier till skolbarn, tillhörande
fjärde, femte och sjätte klasserna vid Luleå folkskola och seminariets övningsskola; att för
närvarande avslå styrelsens förslag om ett anslag av 500 kronor till arvode åt en
gymnastikinstruktör vid stadens skolor; att bifalla förslaget om förhöjning av baderskans
arvode från 240 till 320 kronor pr år: att till lönenämnden remittera styrelsens förslag till
lönesatser för lärarinnorna i huslig ekonomi och slöjd samt för vaktmästaren vid Karlsviks
skola, detta sistnämnda särskilt med anledning av den däri föreslagna förmånen av fri
vedbrand och lyse. Beträffande själva staten hade beredningsnämnden föreslagit, att
Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: att infordrar Folkskolestyrelsens förklaring
rörande den i förslaget upptagna bristen från år 1913, kr 5,114:48; att beräknade
ålderstilläggen till lärarinnorna i huslig ekonomi och slöjd skulle upptagas endast såsom
personliga lönetillägg åt de nuvarande lärarinnorna; att i enlighet med Beredningsnämndens
förslag här ovan utgiftsposten under punkt 10,500 kronors arvode till gymnastikinstruktör,
skulle utgå samt att i stället bristen att uttaxera skulle minskas från 91,000 kronor till 90,500
kronor; att med ovan angivna förändringar fastställa den föreliggande staten samt överlämna
densamma till Magistraten för iakttagande vid uppgörande av generalförslaget. Vid detta
ärendes behandling och sedan till dagens sammanträde från Folkkskolestyrelsens ordförande
inkommit förklaring rörande den i styrelsens stat upptagna bristen från år 1913 beslöto
Stadsfullmäktige: att icke infordra någon ytterligare förklaring från Folkskolestyrelsen, utan
att remittera den nu inkomna till beredningsnämnden: att i övrigt bifalla Beredningsnämndens
samtliga här ovan angivna förslag.
§5.
Hos Drätselkammaren hade E.M. Bergman gjort framställning att få i enlighet med ingiven
ritning till- och påbygga boningshuset å vretan n:o 801 – 802 å Mjölkudden, vilken
framställning tillstyrkts av stadsingenjören och stadsbyggmästaren på den grund att
byggnaden vore belägen öster om järnvägen och ändringen endast utgjorde en förbättring av
den redan befintliga, utan att i egentlig mening förstora densamma. Drätselkammaren hade
överlämnat framställningen till Stadsfullmäktige med tillstyrkan. På Beredningsnämndens
hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla framställningen.

§6.
Sedan Magistraten till Drätselkammaren överlämnat från Stadsfogden inkomna redogörelser
för kommunala restlängderna för åren 1903 – 1912 jämte därtill hörande avkortningslängder
samt inhibitionshandräcknings och konkurslängder ävensom hindersbevis, hade
Drätselkammaren nu översänt nämnda handlingar till Stadsfullmäktige med hemställan att
Fullmäktige ville vid handlingarnes överlämnande till de utsedda revisorerna bestämma tid,
inom vilken berättelse över granskningen skall föreligga. Vid behandling av detta ärende
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att under hänvisning till sitt
den 28 sistlidne maj, § 20, fattade beslut överlämna redovisningarne till stadens revisorer.
§7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av förmannen Gustav Andersson
m.fl. i stadens gatu- och vattenledningsarbeten antsällda personer gjord framställning om
erhållande av årlig tjänstledighet under fjorton dagar med bibehållen avlöning. Sedan
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Elektricitetsverkets föreståndare inkommit dels med
utredning rörande behovet av personal i stadigvarande anställning, vilka icke tillhöra av
Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 bestämda lönegrupper, dels med specifik uppgift å denna
personal m.m., hade Drätselkammaren i enlighet med ett av Stadskamreraren avgivet yttrande
hos Stadsfullmäktige hemställt: att de befattningar, vilkas innehavare böra tilldelas årlig
tjänstledighet under viss tid med bibehållen avlöning, skola vara:
1:ste rörläggningshantlangaren,
2:dre ”
ångvältsmaskinisten, arbetsförmannen vid stadens arbeten, timmermannen,
eldaren vid stadshuset, lampskötaren vid elektricitetsverket; att innehavaren av någon av
dessa befattningar må av vederbörande arbetschef kunna årligen tilldelas en veckas
tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon av dessa befattningar under minst
två fulla kalenderår, samt fjorton dagars tjänstledighet, om denna anställning varat minst tre
fulla kalenderår, allt med bibehållen avlöning. Drätselkammaren hade vidare hemställt, att
den föreslagna anordningen måtte få träda i kraft från och med år 1915, dock att en veckas
ledighet måtte redan i år så vitt som möjligt beredas dem av dessa befattningshavare, som
därom ansöka, därvid företräde skall lämnas dem, som varit längst i stadens tjänst. Vid
behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.

§8.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat Kungl. Lotsstyrelsens skrivelse den
19 april 1912 i fråga om utbyte av lotsverket tillhöriga förrådsskjulet vid södra hamnen emot
ett av staden nyuppfört förrådshus för utredning, med vilken rätt lotsverket innehar det
område, vara dess gamla förrådsskjul är uppfört, hade sådan utredning nu från
Drätselkammaren inkommit och inhämtades därav, att Stadsfullmäktige den 11 maj 1898 på
lotsverkets begäran om förnyad upplåtelse av platsen på 20 års tid beslutat att endast så
tillsvidare bifalla denna begäran, att platsen upplåts tills vidare och så länge densamma ej är
för staden behövlig. Hamndirektionen hade, under framhållande att Kungl. Lotsstyreslen icke
godkänt ifrågavarande byte på de villkor, som angivits i Stadsfullmäktiges beslut den 9
februari 1911, samt att inga skäl förefinnas till ytterligare medgivanden från stadens sida,
hemställt att Stadsfullmäktige måtte förklara sig, efter att hava tagit del av Kungl.
Lotsstyrelsens åberopade skrivelse, icke finna skäl att göra ändring i eller tillägg till sitt redan
fattade beslut, varför frågan om ifrågasatt utbyte förfaller. Vid ärendets behandling biföllo
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden Hamndirektionens förslag.

§9.
Rörläggningshantlangaren J.A. Lindgren, vilken under arbete i stadens tjänst skadat sitt högra
pekfinger, hade hos Drätselkammaren anhållit dels om olycksfallsersättning med halv
dagpenning eller 2 kronor 25 öre om dagen för den tid, 27 augusti – 15 september 1914,
varunder han enligt läkare betyg på grund av skada varit oförmögen till arbete, dels om
ersättning för läkarearvode och medicin med 27 kronor 81 öre, eller sammanlagt 66 kronor 6
öre. Sedan Stadsingenjören under intygande, att sökanden ådragit sig skadan under arbete,
tillstyrkt framställningen, hade Drätselkammaren översänt densamma till Stadsfullmäktige
med hemställan om bifall till Lindgrens begäran. På Beredningsnämndens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige framställningen samt bestämde, att medlen skulle utgå av
olycksfallsförsäkringsfonden.
§10.
Hos Drätselkammaren hade arbetaren Oskar Palm, vilken vid arbete med uppläggning av
tuktad sten skadat sitt högra långfinger, anhållit om olycksfallsersättning med halv
dagspenning eller med 2 kronor pr dag under den tid av åtta dagar, varunder han enligt intyg
av stadsläkaren varit oförmögen till arbete, ävensom ersättning för läkarevård med 7 kronor.
Sedan Stadsingenjören i avgivet yttrande vitsordat, att Palm ådragit sig skadan i arbete för
staden, hade Drätselkammaren översänt framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan
om bifall till densamma. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att
bifalla sökandens begäran samt bestämma, att medlen skulle utgå av
olycksfallsförsäkringsfonden.
§11.
Sedan Stadsfullmäktige genombeslut den 10 sistlidne september till Drätselkammaren
återremitterat frågan om stadens mobiliserade befattningshavares avlöningsförmåner under
tiden från den 1 september till årets slut för närmare utredning och förslag, hade
Stadskamreraren till Drätselkammaren ingivit en över de mobiliserade befattningshavarne och
fast anställad arbetarne uppgjord förteckning, vari vid tillämpning av nådiga förordningen den
28 augusti 1914, dels huru mycket var och en vid mobilisering uppbär i krigsavlöning, allt pr
månad räknat. Med ledning av denna förteckning hade Drätselkammaren föreslagit, att
följande bestämmelser måtte fastställas: att avdrag skall göras av hela avlöningen under den
tid mobiliseringen varar för dem av de mobiliserade befattningshavarne, som tillhöra arméns
eller flottans reserv; att för övriga befattningshavare och fast anställda arbetare avlöning utgår
i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Förordningen den 28 augusti 1914; dock att
avlöningsavdrag i intetdera fallet får göras med högre belopp än de mobiliserade uppbär i
krigsavlöning. Jämväl Folkskoletsyrelsen hade inkommit med utredning och förslag i ärendet,
och hade styrelsen därvid erinrat, hurusom för lärare vid folkskola och småskola hithörande
förhållanden äro ordnade genom Kungl. Kungörelsen den 17 september 1914. Vid
föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att fastställa Drätselkammarens ovan intagna förslag att från och med den 1 sistlidne
september gälla för stadens samtliga befattningshavare, häri dock ej inräknade lärare vid folkoch småskola.
§12.
Efter föredragning av K.G Åkerlunds Eftr:s hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om
upphävande av Drätselkammarens beslut att vägra indragning av avloppsledning till
fastigheten n:o 4 i kvarteret Alkan beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att remittera framställningen till Drätselkammaren för yttrande.

§13.
Sedan Hamndirektionen förklarat sig avstå från förhyrande i saluhallsbyggnaden av lokaler
för södra tullvakten, därest icke samtidigt begärd kabinettsanordning finge i byggnaden
inredas och förhyras, hade stadsbyggmästaren uppgjort nytt förslag till inredning, av hela
västra delen av byggnaden, där förutom lokaler för södra tullvakten och kabinett med
vattenklosettanordning skulle bliva inrymd, vilket förslag ävensom villig att för tull- och
kabinettslokalerna betala en sammanlagd hyra av högst 1.050 kronor per år under minst 5 års
tid, samt själv ombestyra renhållningen av kabinettet. Hälsovårdsnämnden, hos vilken
Drätselkammaren begärt utlåtande, om något vore att ur hygienisk synpunkt anmärka mot den
föreslagna anordningen av vattenklosetter i byggnaden, hade meddelat tillstånd till arbetets
utförande under villkor att avstängningsluckor insättas på grenledningarne till golvkällaren
och att dessa luckor hållas stängda för att endast under lågvatten vid behov öppnas, vilken
anordning stadsingenjören förklarat vara lätt utförbar och dragande en kostnad av högst 75
kronor. Drätselkammaren hade därefter översänt förslaget jämte av stadskamreraren uppgjord
ekonomisk tablå till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville bevilja ett anslag
av 5,501 kronor för utförande av de föreslagna anordningarna i västra delen av saluhallen för
södra tullvakten, kabinett, fiskstånd med isbod och förvaringsrum. Vid detta ärendes
behandling beviljade Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden begärda anslaget
att anskaffas genom ett tillfälligt lån att amorteras genom inflytande hyror från saluhallen.
§14.
Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar hade, med erinran därom, att förvaltningen i
skrivelse till Drätselkammaren den 28 april 1911 förklarat sig villig att under vissa villkor
lämna bidrag till anordnande av den i vägföretaget Luleå stad – Hertzön och Svartön ingående
vägbron över Luleå bangård, i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att de hos Kungl.
Järnvägstyrelsen föreslagit, att vägbron redan nu måtte komma till utförande på Statens
Järnvägars bekostnad för att till en början, intill dess frågan om nämnda vägföretag hunnit
ordnas, å densamma leda den för Statens Järnvägar nu hinderliga gångtrafiken över
bangården, med sedermera, då berörda företag kommit till utförande, upplåta vägbron för
allmänt begagnande såsom ett led i väganläggningen; och skulle upplåtandet av vägbron då
ersätta det i förutnämnda skrivelse ställda bidraget, vartill allt Kung.l Järnvägsstyrelsen
lämnat bifall under förutsättning att Luleå stad förklarat sig icke hava något att erinra mot
förslaget. Distriktsförvaltningen hade därjämte överlämnat förslag till överenskommelse
mellan Statens Järnvägar och Luleå stad angående byggande och underhåll av
Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet beslutit att överlämna skrivelsen till
Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville med godkännande av förslaget meddela
Drätselkammaren bemyndigande att å stadens vägnar underskriva överenskommelsen i fråga.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
§15.
Uti avgivet yttrande över en av herr Fernlund hos Stadsfullmäktige väckt motion om
igångsättande med snaraste av den del av beslutade vägbyggnaden Luleå – Hertzön och
Svartön, som faller inom stadens område, hade Drätselkammaren anfört i huvudsak följande:
Sedan Nederluleå socken i avsikt att genom igångsättande av arbetena för ifrågavarande
väganläggning bereda en sannolikt behövlig arbetsmöjlighet anmodat distriktsingenjören
kapten C. Skarstedt att renstaka vägdelarne inom socknen och upprätta atbetsprofil till dem,
hade Skarstedt i skrivelse till Drätselkammaren meddelat, att han vid utförandet av detta
uppdrag utan kostnad för staden renstakat även de vägdelar, som falla inom stadens område,

och upprättat arbetsprofil till dem, varjämte han översänt en lista över på entrepenadauktion
upptagna anbud på utförande av vägen avdelningsvis även för stadens del med rätt för staden
att förkasta alla anbuden eller antaga vissa av dem. Kapten Skarstedt hade vidare framhållit,
att som staten bidrager med 2/5 av den beräknade kostnaden, kontrollen och arbetsledningen
bör handhavas av en distriktstjänsteman inom väg- och vattenbyggnadsdistriktet och under
honom av en schaktmästare för den dagliga tillsynen; och hade Skarstedt erbjudit sig att utan
ersättning vara kontrollant och arbetsledare inom stadens område, under förutsättning att en
schaktmästare av staden avlönas såsom arbetsledarens biträde för den dagliga tillsynen. Vid
föredragning av denna skrivelse hade Drätselkammaren vid sammanträde den 5 sistlidne
oktober beslutit, att då ett så gynnsamt tillfälle att få den av Stadsfullmäktige den 9 maj 1912
beslutade väganläggningen billigt och sakkunnigt utförd icke vidare torde yppa sig, med
tacksamhet mottaga kapten Skarstedts erbjudande att vara kontrollant och arbetsledare samt
att i enlighet med hans förslag anställa byggmästaren J.A. Lindqvist som hans biträde för den
dagliga tillsynen mot ett arvode av 75 kronor i månaden under den tid arbetet varar. Samtidigt
hade Drätselkammaren på kapten Skarstedts tillstyrkan antagit de översända mycket
fördelaktiga anbuden å vägbrytning, vilka voro avgivna under förbehåll att anbudsgivarne
voro fria från sina anbud. Därest dessa ej undergått prövning inom 14 dagar efter auktionen.
Slutligen hade Drätselkammaren, under erinran att Stadsfullmäktige den 10 nästlidne
september förklarat sig villiga från Statens Järnvägar mottaga 12,000 kbm jordfyllning för
utkörning och planering av den till vägen hörande vägbanken över Skurholmsfjärden,
hemställt, att då enligt kapten Skarstedts uppgift ingen risk för att icke sedvanligt statsbidrag
tillfaller staden föreligger. Stadsfullmäktige ville godkänna de vidtagna åtgärderna. Vid
föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att godkänna de åtgärder, som sålunda av Drätselkammaren vidtagits för igångsättande av
arbetena med den beslutade väganläggningen Luleå stad – Hertzön och Svartön.
§16.
Sedan förste lantmätaren H.K. Brändström hos Konungens Befallningshavande i länet anfört
besvär över Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 10 sistlidne september fattade beslut att
bevilja kronojägaren J.O. Rönnqvist avkortning av en del av hans kommunalutskylder för år
1912 samt Konungens Befallningshavande infordrat Stadsfullmäktiges icke klagande
ledamöters yttrande över besvären, beslöto Stadsfullmäktige under framhållande av att
fullmäktige ansett någon felaktighet vid klagandens taxering hava blivit begången, vilken
borde kunna avhjälpas beträffande kommunalutskylderna, att såsom sitt yttrande i ärendet
endast yrka, att besvären icke måtte till någon åtgärd föranleda.
§17.
Föredrogs och lades till handlingarne en genom Magistraten överlämnad avskrift av Kungl.
Maj:ts den 14 juli 1914 givna utslag på besvär av C. Lindgren i fråga om val av
Stadsfullmäktige i Luleå.
§18.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) J.L.Edlunds begäran om tillstånd att få uppföra en ny ladugård å vretan n:o 420 – 421;
2:o) Kyrkorådets skrivelse angående disposition av grindstugan efter dödgrävare Åströms
avskedstagande;
3:o) Dödgrävaren J. Åströms begäran att få disponera grindstugan under sin återstående
livstid;
4:o) Poliskonstapeln B.G.Jonssons begäran om ersättning för massage- och
gymnastikbehandling;
5:o) Föreningens för skidsportens upprätthållande begäran om anslag.

§19.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) J.O.Sundqvists begäran om tillstånd att få tillbygga boningshuset å tomt n:o 268 m.m.
2:o) Lönenämndens framställning om anslag till anställande av en sekreterare:
3:o) Styrelsens för Tekniska skolan framställning om anslag för upprätthållande av
föreläsningsanstaltens verksamhet under år 1915.
§20.
Godkändes av herrar Thurfjell och Aurén anfört förfall för utevaro från Stadsfullmäktiges
sammanträde den 10 sistlidne september.

Justeradt:
Per Segerstedt
Ernst Hage
Emil Sandberg”

Som ovan
På Stadsfullmäktiges vägnar
Per Segerstedt/A. Holm

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 4 november
1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Forssgren, Flemström, Ullman, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§109.
Protokollet för den 22 juli föredrogs och justerades.

§110.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden A. Hedmark anhållit om tillstånd att få i enlighet
med med ingifven ritning igensätta butiksdörren i vestra delen af boningshuset, ändra
fönstren samt flytta en murstock i fastigheten n:r 43 i kvarteret Hackspetten. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden vid arbetets utförande
ställde sig byggnadsordningens föreskrifter till noggrann efterrättelse.

§111.
En af Luleå sparbank gjord framställning att få inreda 4 vindsrum i fastigheten n:r 6 i
kvarteret Hackspetten bordlades i afvaktan på komplettering af ingifna ritningar.
§112.
Afslog nämnden Luleå sparbanks framställning om befrielse från att uppsätta och måla
grindar till fastigheterna n:ris 1 och 7 i kvarteret Mesen.
§113.
En från V. Oscarsson inkommen framställning att byggnadsnämnden med frångående af förut
fattadt beslut ville tillåta, att boningshuset å tomt n:r 13 i kvarteret Hästen måtte få bibehållas
vid sitt nuvarande skick, kunde ej till pröfning upptagas, enär upplyst blifvit, att Oscarsson ej

vore ägare till nämnda fastighet samt att den nuvarande ägaren sökt och erhållit nämndens
tillstånd till den del förändringsarbeten.
§114.
Biföll nämnden en af Sirena Flodin gjord ansökan att få i enlighet med ingifven ritning
uppföra en murnisch jämte kakelugn i boningshuset vid Stationsgatan å tomt n:r 363 i
kvarteret Hönan.
§115.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län resolution den 7 oktober 1914 rörande
sammanslagning af tomterna n:ris 5 och 6 i kvarteret Sillen föredrogs och lades till
handlingarne.
§116.
Hos byggnadsnämnden hade D. Andersson anhållit om tillstånd att få utöka boningshuset å
tomt n:r 13 i kvarteret Tigern i enlighet med de ändringar, som funnos angifna å den förut
godkända ritningen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor,
att nödiga mått insattes å ritningen och skalan i densamma borttagas. Herr Forssgren anhöll att
få till protokollet antecknat sin reservation emot att en ritning utan åsatt skala godkändes af
nämnden.
§117.
Hos byggnadsnämnden hade V. Oscarsson anhållit om tillstånd att få verkställa ändrings- och
reparationsarbeten å fastigheten n:ris 72 – 76 i Charlottendal i enlighet med ingifven ritning.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen enär staden vore ägare till den
mark, å hvilken byggnaden låg, samt han icke visat, att han erhållit stadens tillstånd till
förändringsarbetena.

§118.
Efter föredragning af stadsfullmäktiges beslut den 28 maj 1914, § 8, hvarigenom
byggnadsnämnden fått i uppdrag i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af stadsingenjören
uppgjord skiss låta utarbeta förslag till ny stadsplan för den s.k. nya stadsdelen vester om
järnvägen i förening med byggnadsbestämmelser, afseende s.k. öppet byggnadssätt, beslöt
nämnden uppdraga åt stadsingenjören att inkomma med sådant förslag, sedan den i
protokollet omnämnda skissen inkommit från stadsfullmäktige.

§119.
På därom gjord framställning beviljades följande fastighetsägare anstånd till den 1 augusti
1915 med de reparationsarbeten, hvilka de jämlikt nämndens beslut den 10 juli 1913 ålagts
verkställa före den 1 augusti 1914 å nedannämnda fastigheter, nämligen:
Johannon & Nordin, fastigheten n:r 11 i kvart. Tigern
Sven A. Johansson,
296
Gripen
Maria Hansson,
6
Uttern
Hugo Lundin,
3
Bofinken
C.C. Nilsson,
2
Björnen
C.F. Högströms barn
264
Siken

V.F.Lundmark
Dens.
Dens.
N.Lundbäck
J.A.Nilsson
C.A.Jansson
Lucia Andersson
A.F Lilja
Dens.
Jenny Palmgren
Alma Wikström
J.O.Öhman
F.Sandman
A.Malmström
Dens.
G.Wetter
L.Westerlund

28
406
22,29
111
8
33
7
7
8
257
3
1
3,4
7
170,171
128
1

Falken
Göken
Hunden
Hackspetten
Falken
Orren
Fenix
Gäddan
Braxen
Mesen
Mörten
Storken
Vargen
Tigern
Mården
Lommen

§120.
Beslöt nämnden förelägga ägaren af tomten n:r 4 i kvarteret Fåret, änkan Brita Sofia
Sundling, att låta inom en månad efter delfåendet vid vite af 25 kronor borttaga en å nämnda
tomt uppförd kiosk. Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§121.
Hos byggnadsnämden hade fröken Alma Ehinger anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifna ritningar och tomtkarta förändra boningshuset äfvensom uppföra en mindre
uthusbyggnad å tomt n:r 84 i kvarteret Tjädern. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant
iakttogos vid arbetets utförande.
§122.
Efter föredragning af ett af särskildt utsedt komiterade utarbetadt förslag till
byggnadsföreskrifter för en del af Mjölkudden inom Luleå stad beslöt nämnden uppskjuta
behandlingen häraf till ett kommande sammanträde och skulle nämndens ledamöter genom
sekreterarens försorg erhålla hvar sitt exemplar af förslaget.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl

Justeradt den 29/12 1914.
På Nämndens vägnar
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 november
1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Rosengren och Hellstén
§1.
Protokollet för den 26 juni föredrogs och justerades.
§2.

Från stadsfullmäktige hade hitremitterats dess i § 35 af protokoll för den 10 sistl. september
omförmälda ärende angående från vaktmästaren och förestånderskan vid epedemisjukhusets
inkomna framställningen om erhållandet af pension efter erhållet afsked. Det skulle här
antecknas, att förestånderskan vid sjukhuset, husfru Anna Johansson, som innehaft befattning
som sjuksköterska och hushållerska vid sjukhuset sedan dess tillkomst och allra mest som
hushållerska eller föreståndarinna sedan år 1900 samt att hennes man C.F. Johansson antagits
såsom vaktmästare därstädes år 1902, vid hvilken tid han tillika varit stadens skogsvaktare,
från hvilken befattning han dock år 1910 hafva afgått med pension. Då sökanden till följd af
sjukdom synas vara oförmögen att längre sköta ifrågavarande befattningar och då de äro i
behof af understöd, får nämnden föreslå, att de måtte vid afgång från deras befattningar
beviljas pension till så stort belopp, som tillhopa med C.F Johansson förut beviljad pension
kan anses vara erforderligt för makarna Johansson uppehälle.
§3.
På därom gjord framställning beviljades hälsovårdstillsyningsmannen semester under tiden 9
t.o.m. 23 november samt därefter tjänstledighet under en månad för att deltaga i
landstormsbefälskursen i Stockholm. Att under Oscarssons ledighet uppehålla tjänsten
förordnades förre hälsovårdstillsyningsmannen C.M Rosén.

§4.
Tillsyningsmannens rapporter för juni – oktober föredrogos och lades till handlingarne.
§5.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Enär det vi flera tillfällen under senare delen af detta år
förekommit, att kött och fläskvaror, som ankommit hit per järnväg, varit svårt skadade af
råttor och då alla mottagarne till dessa varor samstämmigt förklarat, att dessa skador uppstått
å härvarande järnvägs godsmagasin, samt vederbörande järnvägsfunktionären vidgått, att så
vore förhållandet, så anhålles på grund häraf: att hälsovårdsnämnden måtte hos
distriktsförvaltningen vid Staten Järnvägar i Luleå göra framställning om vidtagande af
åtgärder för anmärkta olägenheters afhjälpande. Luleå den 27 oktober 1914.Vilh. Oscarsson,
tillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden genom utdrag af detta protokoll
fästa distriktsförvaltningens uppmärksamhet på de anmärkta bristfälligheterna med anhållan
om deras afhjälpande.
§6.
Med anledning af en anmälan Frans Dahlén, att han i fastigheten n:r 70 vid Stationsgatan
öppnat matvaru och speceriaffär, uppdrog nämnden åt länsveterinär Rosengren och
tillsyningsmannen att verkställa besiktning af affärslokalen.

§7.
Med anledning af en anmälan från Adolf Andersson, att han öppnat korffabriken i fastigheten
n:r 2 i kvarteret Braxen samt att han ämnade öppna matvaru- och diversehandel i fastigheten
n:r 6 i kvarteret Hunden, uppdrog nämnden åt länsveterinär Rosengren och tillsyningsmannen
att verkställa besiktning af korffabriken och affärslokalerna.
§8.

Biföll nämnden en af bröderna Åström gjord ansökan att få inmontera 4 vattenklosetter i
fastigheten n:r 131 i kvarteret Katten, med villkor att de vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§9.
Biföll nämnden en af handl. A. Hedmark gjord ansökan att få inmontera 2 vattenklosetter i
fastigheten n:r 7 i kvarteret Hackspetten, med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§10.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till Hälsovårdsnämnden i
Luleå. Vid inspektion inom fastigheten n:r 300 i kvarteret Gripen anmärktes: att golfvet i
tvättstugan, som består af trä, var trasigt, så att vatten och slask runnit ner, så till och med
tömts ner under golfvet. Härigenom alstrades en unken och och vedervärdig lukt i tvättstugan.
Kloak- och vattenledning saknas i tvättstugan men finnes indragen i fastighetens
bostadslägenhet. Anhålles att nämnden måtte ålägga fastighetens ägare predikanten Nils
Lundbäck att inom viss tid hafva afhjälpt bristfälligheterna å golfvet i tvättstugan: Luleå den
13 augusti 1914. Vilh. Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman.” efter föredragning häraf beslöt
nämnden förelägga fastighetens nuvarande ägare, fru Anna Brodd, att låta försätta tvättstugan
i sådant skick, att hon icke förorenar angränsande område.
§11.
Anmälde ordföranden, att epidemisjuksköterskan på hemställan af stadsläkaren bemyndigats
inköpa 4 liter mjölk om dagen för de å sjukhuset intagna barnens behof och blef denna åtgärd
af nämnden godkänd.
§12.
Från Hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion, som af länsveterinären denna dag förrättades
inom handlanden Johan Söderqvists matvaruhandel härstädes anmärktes: att golfven i såväl
butiken som de båda till densamma gränsande packbodarna icke voro beklädda med något
isolerande ämne. De voro tillika bristfälliga, särskilt omkring nedgångarne till källarne.
Väggarna i såväl butiken som nyssnämnda packbodar voro ej klädda med tvättbart material.
På grund häraf anhålles, att fastighetens ägare, fru Hanna Tjelldén, ålägges vid vite att inom
viss af nämnden förlagd tid hafva försatt handelslägenheten i det skick stadens matvarustadga
föreskrifver. Luleå den 13 juli 1914. Vilh. Oscarsson, hälsovårdstillsyningsman. Efter
föredragning häraf beslöt nämnden förelägga fru Hanna Tjelldén att inom två månader efter
häraf erhållen del vid vite af 50 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristfälligheterna.
§13.
Med anledning af en från fattigvårdsstyrelsen gjord framställning beslöt nämnden, att alla till
nämnden ingifna räkningar för förlossningsbiträde skulle, innan de likviderades öfverlämnas
till styrelsen för granskning.
§14.
Biföll nämnden en af herr A. Amnell gjord ansökan att få inmontera 2 vattenklosetter i
fastigheten n:r 4 i kvarteret Spiggen, med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§15.

Med anledning af en anmälan från J.R. Olsson, att han i fastigheten n:r 253 i kvarteret
Aborren öppnat kött- fläsk och matvaruaffär, beslöt nämnden uppdrag åt länsveterinär
Rosengren och tillsyningsmannen, att verkställa besiktning af affärslokalerna.
§16.
Från Drästelkammaren hade inkommit meddelande, att elektricitetsverkets föreståndare
verkställt besiktning av de elektriska ledningarna i stadens fastigheter, hvaraf framgick bl.a
annat att ledningarna i epidemisjukhuset borde omläggas för en kostnad ej öfverstigande 900
kronor. Med anledning häraf beslöt nämnden att i sitt statförslag för nästkommande år för
nämndens ändamål upptaga ett belopp af 900 kronor.

Justeradt
Axel Fagerlin”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
6 november 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde, Fernlund och Sander äfvensom
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs genom Stadsbyggmästaren infordrade anbud å utförande af beslutade förändringsoch underhållningsarbeten i saluhallen samt vid öppnandet af desamma fördt. ”Protokoll - - - Bil.12/1914. Vid pröfning af de sålunda inkomna anbuden beslutade nämnden att antaga å
målningsarbetena: J.A.Nilssons anbud å kronor 2252:- och å snickeriarbetena: Johan
Bergströms anbud å kronor 5800:- såsom varande de lägsta af de angifna anbuden, mot villkor
dock att godkänd borgen eller annan säkerhet ställes för arbetenas behöriga fullgörande.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till Stadsbyggmästaren att ombesörja upprättande af
kontrakt med de antagna entrepenörerna.

§2.,
Föredrogs och godkändes till drätselkammaren inkommit förslag till ”Planteringsnämndens
stat för år 1915 - - - - Bil.13/1914
§3.
Föredrogs af Stadsbyggmästaren aflämande uppgifter till 1915 års utgiftsstat för stadens
husbyggnader. Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden beträffande stadshuset att,
då kontraktet med nuvarande hotellinnehafvaren med innevarande års utgång torde upphöra
och hotellets räntabilitet helt visst på grund af stadsfullmäktiges beslut i utskänkningsfrågan
kommer att afsevärdt nedgå, låta i Stadsbyggmästarens förslag kvarstå endast de poster, som
afse hotellokalernas normala och nödvändiga underhåll, men att alla poster som afse
förändring eller förbättring af desamma skola ur förslaget utgå, nämligen följande poster:
1.Insättning af 1 st. islår i köttkällaren
kr. 185:2.Utbyte af trävägg i isboden mot vägg af beto samt uppsättning af nytt undertak af beton på grof räls
455:3.Anordning af ventilationstrummor i isboden
40:5.Utbyte af badkar i första våningen m.m.
1650:-

18.Utbyte af badkar i första våningen
78:26.Uppsättning af grindar af järn i västra förstugan
125:27.Omändring af toaletten i västra flygeln 2 tr. upp till badrum, gamla
badrummets omändring till slask-och stökrum m.m
492:Tillhopa kr. 3025:hvaremot utgiften under post 8 (inläggning af ny korkmatta i
kapprummet) skulle ökas med
330:Det skulle antecknas att genom dessa ändringar utgifterna för stadshuset minskas med saldo
2695 kronor. Nämnden beslutade därefter att i öfrigt godkänna förslaget. Här skulle slutligen
antecknas, att därest stadshusets hotellokaler icke vidare skulle komma till användning för
hotell och restaurangrörelse, utan inredas och användas för annat ändamål
underhållskostnaden för stadshuset ytterligare kan minskas med 15.135 kronor, i det i så fall
endats posterna 13, 14, 15, 17, 25 och 29 böra kvarstå oförändrade och posterna 16 och 31
minskade till 30:- resp. 150:- kronor, hvaremot kostnad för lokalernas omändring bör
upptagas
§4.
Föredrogs af Magistraten till drätselkammaren öfversändt tryckt utlåtande från komitén för
brandsläckningsväsendets ordnande i Sveriges städer och köpingar angående förekommande
af eldsvåda genom flygeld; och beslutade nämnden att utlåtandet skulle delgifvas
brandchefen, stadsingenjören och stadsbyggmästaren.
§5.
Stadsingenjören hade under tillstyrkan öfverlämnat en af C. Lundin till drätselkammaren
ställd ansökan om rättighet att utu nybyggnad å tomt n.r 2 kvarteret Aborren härstädes få
utföra vatten- och afloppsledning i enlighet med för staden gällande reglemente och
anordningsförsskrifter, och beslutade nämnden bifalla framställningen på angifna villkor.

Justeradt den 23/11 1914.
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 7 november 1914.
Närvarande: Herrar Burman, Falk, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Förklarade sig de närvarande ledamöterna reglemenstenligt kallade till detta sammanträde.

§2.
Sedan Norrbottens län Handelskammare och Luleå Köpmannaförening i särskilda
föreskrifvelser hos Hamndirektionen gjord hemställan, att, då flere ångfartyg vore destinerade
till Luleå antingen medförande varor till stadens köpmän eller för att vid Svartön afhämta
malm, direktioenn ville hålla hamnen öppen under en vecka framåt medelst isbrytare,
meddelade vice ordföranden att han under hand begärt anbud å isbrytningen dels från Rederi
Aktiebolaget Victoria, härstädes, och från konsul C.A. Hedqvist, Piteå hvilka anbud enligt
aftal skulle lämnas till Hamndirektionen telefonledes under sammanträdets gång. Väckt

förslag, att försöka använda hamnens bogserångare ”Balder” afslogs, sedan hamnmästaren
förklarat, att ”Balder” icke utan afsevärd risk kunde användas vid så svåra isförhållanden som
f.n. vore rådande. Efter anteckning häraf beslutade Hamndirektionen isbrytningen skulle afse,
att under tiden f.o.m. den 8 t.o.m. den 14 innevarande november hålla segelleden öppen för
utgående och ankommande fartyg till och från öppen sjö samt till stadens södra kajer,
Svartökajerna och till Karlsviks kolossningskaj. Sedan därefter följande anbud mottagits från
C.A. Hedqvist, Piteå, muntligt anbud genom kaptenen Holm personligen: 250 kronor pr dygn,
från Rederiaktiebolaget Victoria, muntligt anbud pr telefon genom korrespondenten H.
Björnlund:400 kronor pr dygn, beslutade Hamndirektionen att antaga det af konsul C.A.
Hedqvist afgifna anbudet; och skulle skriftligt aftal upprättas af Hamnmästaren å
hamndirektionens vägnar. Hamndirektionen beslutade vidare att telegrafiskt underrätta
Sveriges Redareförening, Göteborg, med begäran att vederbörande rederier måtte erhålla
meddelande om den vidtagna åtgärden. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§3.
Hamnmästaren hade med anmälan att utfyllning af jord pågår i Skurholmsfjärden för den
blifvande vägen från Luleå till Hertsön i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt att, då
åtgärder för upprensning af farleden och byggandet af båtbryggor m.m. i fjärden vore
ifrågasatta och i visst fall beslutade, samt området utgjorde en del af Luleå hamnområde,
Hamndirektionen ville hos vederbörande begära omedelbar förklaring samt ålägga dem
vidtaga sådana åtgärder mot uppgrundning af hamnen, som kunna vara af behofvet påkallade.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att, med biläggande af
Hamnmästarens anmälan och med åberopande af, att området ifråga utgör en del af Luleå
hamnområde och följaktligen är allmän farled, hos öfverexekutor göra anhållan, att
öfverexekutor ville förständiga vederbörande att till Hamndirektionen inkomma med förslag
och ritningar öfver fyllnadsföretaget samt att upphöra med arbetet, så länge icke förslag och
ritningar äro af Hamndirektionen godkända.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att till utbetalning godkänna N.P. Bomans räkning å 3300 kronor,
utgörande slutlikvid för uppförande af varuhall.
Som ofvan
Justeradt den 10/11 1914.
Å tjänstens vägnar
Gustaf Burström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
9 november 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Axel Nilsson.

§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll af den 3 innevarande november.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 oktober 1914 beträffande följande ärenden:
§ 3. angående beslutad lönereglering för stadens poliskår
§ 5. angående beslutad fördelning af i stadt afsatta brännvinsmedel för understöd af läsrum,
sjukkassor m.m;
§ 6. angående afslag af väckt motion om brännvinsutskänkning i Luleå under år 1915.

§3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren öfverlämnat en från stadens industrikommisions
arbetsutskott inkommen skrifvelse angående stödjande af den inhemska industrien beslutade
Nämnden efter föredragning af skrifvelse att lägga densamma till samlingarne.
§4.
Föredrogs en från Stadsfullmäktige till drätselkammaren öfverlämnad skrifvelse från E.
Hartzell med begäran om förlängdt anstånd med inbetalande af hans skatterestantier till
staden; och beslutade Nämnden att remittera skrifvelsen till Stadsfogden för erhållande af
uppgift å storleken af sökandens oguldna utskylder och förslag till lämpliga
betalningsterminer.
§5.
En framställning från Logen Vaken af I.O.G.T. i Mjölkudden om understöd bordlade tills
vidare.
§6.
Sedan Magistraten med bifogade af tvänne från Konungens Befallningshafvande i länet
inkomna skrifvelser hos Stadsfullmäktige hemställt att Fullmäktige ville besluta om behöfligt
anslag till understödjande af arbetslösa inom kommunen, hade Stadsfullmäktige remitterat
ärendet till Drätselkammaren för yttrande. Vid föredragning af detta ärende inhämtades från
Magistratens skrifvelse bilagda handlingar dels att Kungl. Maj.t i proposition den 1 september
1914 föreslagit Riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj.t att såsom bidrag till understödjande af
arbetslösa använda och af tillgängliga medel förskjuta ett belopp förslagsvis 5.000.000 kronor
dels att Konungens Befallningshafvande under förutsättning att det nyssnämnda statsanslaget
i riket, meddelat att på Norrbottens län skulle belöpa kronor 157.218:- och på Luleå stad
anslås, för att staden skall komma i åtnjutande af motsvarande statsbidrag. Efter anteckning
häraf beslutade Nämnden, som ansåg det vara af största betydelse att statsbidraget erhålles till
fullt belopp, att hos Stadsfullmäktige tillstyrka att kronor 8.912:- anslås till ifrågavarande
ändamål, detta desto hellre, som besparingar helt visst härigenom kunna göras på andra håll
exempelvis i anslagen till stadens fattigvård.
§7.
Luleå allmänna manskör hade genom sin styrelse i till Drätselkammaren remitterad skrifvelse
hos Stadsfullmäktige gjort framställning om erhållande af ett anslag af minst 200 kronor, mot
villkor att kören under arbetsåret 1914 – 1915 gifver minst två populärkonserter med en
inträdesafgift af 50 öre. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, som ansåg att
under nuvarande tryckta ekonomiska förhållanden inga utgifter, som icke äro absolut
nödvändiga, böra påläggas kommunen, att hos Stadsfullmäktige afstyrka bifall till
framställningen.
§8.
Målaren J.O. Öhmans från Stadsfullmäktige inkomna begäran om afkortning af 1913 års
kommunalutskylder remitterades till Stadsfogden för yttrande.
§9.
Herr Lindgrens hos Stadsfullmäktige väckta motion att införande af stadens annonser i
Norrbottens-Tidningen remitterades till Stadskamreraren för utredning af stadens nuvarande
annonskostnader pr. år.
§10.

Från Stadsfullmäktige till Drätselkammaren öfversända ansökningar från vaktmästaren och
hushållerskan vid epidemisjukhuset om pension remitterades till Stadskamreraren för
utredning.
§11.
G. Wetters räkning å vikariatersättning, kronor 24, utanordnades.
§12.
Sedan Brandchefen anmält, att den för brandkårens behof för innevarande år beräknade och
inköpta hökvantiteten visat sig otillräcklig, beslutade Nämnden att bemyndiga Brandchefen
att under hand till billigaste pris upphandla högst 1300 kg. hö, blandad klöfver och timotej.
§13.
F.d. Verkmästaren M. Goldensohns skrifvelse rörande en af hans möbel, som belagts med
kvarstad för ogulden hyra till staden, lades utan åtgärd till handlingarne.
§14.
Sedan på grund af Stadsfullmäktiges den 15 oktober 1914 fattade beslut i utskänkningsfrågan
möjligt vore, att stadshotellets lokaler blefve utan hyresgäst redan i början af nästkommande
år, beslutade Nämnden att uppdraga till Ordföranden att inhämta besked från nuvarande
innehafvaren, huruvida från hans sida uppsägning af kontraktet är att vänta och i så fall från
hvilken tid.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 10 november
1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokoll af den 29 oktober och 7 november 1914.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges återremiss af förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 – 1939
med begäran om viss utredning; och beslutade Hamndirektionen att, sedan Hamnmästaren
inkommit med utredning i ärendet, å ett särskildt sammanträde slutligt behandla denna fråga.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 15 oktober 1914, § 8,
angående pensionering af hamnens tjänstemän.
§4.
Vid föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll den 15 oktober 1914, § 9, hvaraf inhämtades
att en af Hamndirektionen beslutad anordning af 200 kronor till ett af direktionen utsedt
ombud för deltagande i svenska Hamnförbundets årsmöte i Malmö då icke blifvit af
fullmäktige godkänd, beslutade Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige göra förfrågan,

huruvida Fullmäktige ville medgifva direktionen att hädanefter vara medlem af sagda
förbund, i hvilket årsafgiften för medlemskap utgör 100 kronor.
§5.
Föredrogs och remitterades till Hamnmästaren för yttrande:
1:o) Hamnbokhållaren B.Fridströms begäran om lönereglering;
2:o) Muddermästaren N.F.Åströms begäran att få inträda i högsta lönegrad;
3.o) A.Nordströms begäran om sysselsättning vid hamnen under vintermånaderna;
4:o) J.G.Lindgren m.fl:s begäran om anordnande af en båtbrygga vid Gültzuudden; och skulle
beträffande det sistnämnda ärendet Hamnmästarens yttrande vara åtföljd af kostnadsförslag.
§6.
Stadsfullmäktige hade genom utdrag af den 10 september 1914 anmodat bl.a
Hamndirektionen att inkomma med förslag angående aflöningsförmåner för de under den
lydande befattningshafvare och fast anställda arbetare, hvilka på grund af mobiliseringen äro
hindrade att sköta sina tjänster. Som emellertid Stadsfullmäktige den 5 innevarade månad
beslutat i ärendet icke måtte till Direktionen vidare åtgärd föranleda. Vid anteckning häraf
beslutade Hamndirektionen lägga ärendet till handlingarne.
§7.
Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar härstädes hade i skrifvelse medddelat att
förvaltningen icke hade något att erinra mot den ändring af § 3 i förslag till instruktion för
hamnspårs trafiken, som framgår af Hamndirektionens protokoll den 13/10 1914 §2; i hvilket
antecknades. Förvaltningen hade vidare på grund af bestämmelsen i del II, §12, af
instruktionen anhållit om anordnande genom direktionens försorg af telefonförbindelse mellan
hamnspårskontoret och ställverk II å Luleå bangård; och beslutade Hamndirektionen, att
ärendet skulle i denna senare del remitteras till Hamnmästaren för yttrande:
§8.
Föredrogs och granskades Hamnmästarens kassarapport för oktober månad.
§9.
Aflägsnade sig herr Falk från sammanträdet.
§10.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt 16/11 1914
Å tjänstens vägnar
Gustaf Burström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
11 november 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Gärde, Fernlund och Sander äfvensom Stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren och Brandchefen.
§1.
Föredrogs af Stadsbyggmästaren upprättadt förslag till utgifts- och inkomststat för
värmeledningen i stadshuset år 1915, balanserande å 16250:- kronor. Sedan antecknats att
staten upprättats under förutsättning att på de uthyrda lägenheterna belöpande värmeafgifter

gäldas af resp. hyresgäster, således äfven af hotellinnehafvaren, beslutade Nämnden att
godkänna förslaget.
§2.
Föredrogs och godkändes af Revirförvaltaren i Bodens revir upprättadt förslag till inkomstoch utgiftsstat för Luleå stads skog år 1915, upptagande inkomster 1890 kronor och utgifter
1660 kronor.
§3.
Beslutade Nämnden att det skulle åligga stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, Brandchefen
och Elektricitetsverkets föreståndare att årligen senast den 15 oktober inkomma med förslag
till utgifts- och inkomststat frö nästpåföljande år för under dem stående verk, inrättningar och
arbeten. Nämnden beslutade vidare att anhålla hos Planteringsnämnden och Revirförvaltaren
att de ville till samma tidpunkt inkomma med förslag till inkomst- och utgiftsstat för
planteringar och parker resp. Luleå stads skog.
§4.
Föredrogs och godkändes följande af brandchefen uppgjorda
”Förslag till - - - - - - - - - - - - - - - - - ”Bil. 1471914
§5.
Föredrogs af stadsingenjören inlämnade ”Uppgifter till staten för år 1915 - - Bil.15/1914.
Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden att ur förslaget till nya gatuanläggningar
följande arbeten skulle utgå
Smedjegatan förbi kvarteret Uttern
1900:Lulsunds- och Skomakaregatorna omkring kvarteret Kaninen
4200:Storgatan, södra sidan utefter kvarteret Aborren
4300:Hermelinsgatan från Stor- till Sandviksgatan
7500:Nämnden beslutade vidare att i utgiftsstaten skulle införas ett belopp af 500 kronor för
komplettering af Storgatan, södra sidan utefter kvarteret Aborren, hvarjämte b.l.a. i och för
uppsnyggning af Hermelinsgatan förbi kvarteret Fisken förslagsanslaget till ”underhåll af
öfriga gator” skulle höjas från 2000:- till 2900:- kronor; och skulle i stället föreslaget belopp
af ”diverse omkostnader” sänkas från 2500 kronor till 2000 kronor. Vidare beslutade
Nämnden att i staten upptaga ett belopp af 1000 kronor till aflöning af ett tekniskt biträde till
Stadsingenjören för utsättningar och tillsyn af ytterarbeten under sommarmånaderna, hvilket
under de senaste åren visat sig absolut nödvändigt, därest beslutade arbeten skola behörigen
medhinnas. Beträffande vidare inkomstförslaget skulle beräknad ”brist att uttaxera” minskas
med kronor 5841:-, utgörande behållning af under år 1912 beslutade, som ännu icke utförda
arbeten, hvilka ånyo upptagits i utgiftsstaten till nyssnämnda belopp. Sedan dessa ändringar
blifvit vidtagna och antecknade beslutade nämnden att i öfrigt godkänna förslaget till stat för
gatuarbetena. Vidare godkändes uppgjort förslag till utgiftsstat för renhållning af gator, vägar
och torg, dock skulle posten ”Landsvägarnas vinterunderhåll” till beloppet fixeras först sedan
entrepenadanbud å detta arbete inkommit. Slutligen godkändes förslaget till stat för
vattenledningsverk och afloppsledningar med den ändring dock att ränta och afskrifning å
anläggningen hvarvid eventuel brist upptages i staten.
§6.
Sedan Nämnden under hand erfarit, att Hamndirektionen står i begrepp att hos Öfverexekutor
begära förbud mot fortsättande af arbetet med utfyllning af vägbanken i Skurholmsfjärden till

dess ritningar öfver företaget blifvit af Hamndirektionen godkända b.l.a på den grund att
utfyllningen skulle åstadkomma uppgrundning af hamnen, beslutade nämnden att till dess
banken blir, som afsedt är, beklädd med glacinmur anordna risgrindar vid Järnvägsbron öfver
Svartholmssundet till förhindrande af eventuel uppgrundning genom slams utförande i
hamnen. Sedan vidare antecknats, att arbetet i fråga igångsatts dels för att staden ville
använda sig af det gynnsamma tillfället, som från Statens Järnvägar tillbjudits, att till
fördelaktigt pris erhålla den fyllningsmassa, som är behöflig för vägbanken, dels för att bereda
de arbetslösa en arbetsmöjlighet, beslutade nämnden att till Hamndirektionen öfversända från
distriktsingenjören kapten C.Skarstedt för detta ändamål till låns bekomna, ännu icke
fastställda ritningar med hemställan att Hamndirektionen ville lämna tillstånd att få påbörja
fyllnadsarbetet för vägbanken i enlighet med de öfversända ritningarna; och skola, så snart
definitiva ritningar föreligga, desamma underställas Hamndirektionens godkännande.

Justeradt 23/11 1914.
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 13 nov. 1914
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, M.Lindqvist, O.E.Wester, fr.
Hildur Mörtzell, hr G.Landström samt undert. sekr.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr G.E.Wester och M.Lindqvist.

§2.
Till vaktmästaretjänsten vid folkskolan å Karlsvik hade vid ansökningstiden utgång anmält sig
16 sökande. Folkskolestyrelsen beslöt till innehavare av tjänsten i fråga utse arbetaren Gustav
Selfrid Englund från Karlsvik, och skulle hr Englund ställa sig till efterrättelse den instruktion
som sedermera honom att av folkskolestyrelsen meddelas. Enligt annonsen skulle under
förutsättning av Stadsfullmäktiges godkännande lönen komma att utgå med 300 kr kontant
samt bostad om ett rum och kök jämte vedbrand och lyse.
§3.
Överläraren, erhöll i uppdrag att utarbeta förslag till instruktion för vattenmätaren vid
folkskolan i Karlsvik.
§4.
Överläraren anmälde, att flickan Gittan Johansson, dotter till maskinisten Enok Johansson
trots erhållen varning av församlingens pastor ej infunnit sig i skolan. Folkskolestyrelsen
beslöt anmäla detta förhållande för kyrkorådet och hemställes att berörde Enok Johansson
måtte tilldelas den varning genom folkskolestadgans § 51 talar.
§5.
Folkskolestyrelsen beslöt på hemställan av överläraren befria flickan Nanny Sundqvist från
daglig skolgång under förutsättning att under innevarande läsår ordentligt besöka skolköket
och ersättningsskolan.
§6.

Lönenämndens ordförande begärde i skrivelse till folkskolestyrelsen uppgift beträffande de
extrainkomster vaktmästaren W.Lund kan komma i åtnjutande av för arbete, som utföres för
folkskolans räkning. Ordföranden och överläraren erhöllo i uppdrag att lämna den berörda
uppgiften.
§7.
På överlärarens förslag beslöt folkskolestyrelsen tillåta en kommité å 3 personer som skulle
erhålla i uppdrag att utreda behovet av gratisbespisning av fattiga barn och inkomma till
folkskolestyrelsen med de förslag, vartill utredningen kan föranleda. Till ledamöter av denna
kommité utsågos ordf. hr A.Gullberg, överlärare P.Edw.Lindmark och fröken Hildur
Mörtzell. Kommitén erhöll rätt att med sig adjungera andra personer.
§8.
Ordförande meddelade att elförbrukningen i fröken Envéns förhyrda lägenhet under
innevarande höst varit ovanligt stor. Med anledning därav beslöt folkskolestyrelsen lämna hr
A. Gullberg och M. Lindqvist i uppdrag att utreda frågan och att om anmärkningen skulle visa
sig obefogad, säkra genom överenskommelse med fröken Envén få till stånd ett förslag till
sakens ordnande. Som sedan skulle underställas styrelsens prövning. (G.Lundberg avlägsnade
sig)
§9.
Folkskolestyrelsen beslöt från folkskollärarinnan Dagmar Envén infordra förklaring med
anledning av hennes åtgärd att införa Grindbergs läsebok i historia till skolklass.
Justeras
Melcher Lundqvist”

Dag som ovan
Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
13 november 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Gärde, Sander och Nilsson äfvensom
Elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Föredrogs följande af Föreståndaren för Elektricitetsverket afgifvet förslag till utgifts- och
inkomststat för verket år 1915.
”Förslag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bil.16/1914.
Vid behandling af detta ärende beslutade nämnden att, då något nytt förslag till en ny
gatubelysningsanläggning ej ännu föreligger låta från utgiftssidan utgå följande poster:
Ny gatubelysningsanläggning
Nya matarledningar
Ränta och afskrivning för dess nyanläggningar
Hvarjämte i anslutning härtill följande utgiftsposter skulle minskas
Lampor och diverse material etc.
Stenkol etc.med
eller
tillhopa

81000:25000:11700:2200:1000:120900:-

Beträffande inkomstsidan skulle vidare med anledning häraf följande poster utgå. Lånemedel
för nyanläggningar
106000:hvarjämte posten ”Gatubelysning etc.” skulle minskas med
400:tillhopa
106400:Nämnden beslutade vidare, att, då förutsättas kunde, att minskad ström förbrukning under
rådande ekonomiska förhållanden skulle äga rum under nästkommande år nedsätta inkomsten
”Elektrisk ström till enskilda” med 3000 kronor.
§3.
Sedan Elektricitetsverkets föreståndare inkommit med begärd utredning och yttrande öfver af
Aktiebolaget Fram gjord framställning om förhöjning af entreprenadpriset å elektriskt
materiel, beslutade Nämnden, att, då det som förebragts till stöd för framställningen icke
kunde anses tillräckligt att motivera en prisförändring, afslå entrepenörens begäran.
§4.
Hos Drätselkammaren hade Aktiebolaget Olander & Paulsson m.fl. ägare af fastigheter i
kvarteret Uttern i skrifvelse anhållit att Smedjegatan måtte ställas i fullständigt skick förbi
kvarteret Uttern. Sedan Stadsingenjören i infordrat yttrande framhållit, att staden enligt
stadsplanelagen vore skyldig framdraga ifrågavarande gata, enär vid densamma alla tomterna
efter östra sidan äro bebyggda, beslutade nämnden att öfversända skrifvelsen till
Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville, då gatan tillhör hamnplanen,
anvisa 1900 kronor af hamnmedel till gatans iordningställande i enlighet med af
Stadsingenjören framlagdt förslag.

Justeradt den 23/11 1914.
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
14 november 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Axel Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 9 innevarande november.
§2.
Meddelade ordföranden, att källarmästarne Edberg på förfrågan, om de ämnade säga upp
kontraktet rörande hotellägenheterna, förklarat sig icke kunna lämna besked därom, enär deras
hyresaftal vore upprättadt icke med drätselkammaren utan med Dahnés sterbhus. Dahnés
sterbhus’ ombud på platsen, direktör Naesvall, hade vidare på förfrågan meddelat, att han icke
ägde befogenhet att uppsäga sig kontraktet, men att han hade öfversändt kontraktet till Dahnés
sterbhus för den åtgärd, sterbhuset ville vidtaga i saken.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå måndagen den 16
november 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk och Nordberg samt Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes Direktionens protokoll den 10 innevarande november.
§2.
Drätselkammaren hade under meddelande, att kammaren till förhindrande af befarad
uppgrundning af hamnen vid pågående utfyllning af vägbanken i Skurholmsfjärden för vägen
Luleå – Hertsön anordnat risgrindar vid järnvägsbron öfver Svartholmssundet, till
Hamndirektionen öfversändt från distriktsingenjören C. Skarstedt till låns bekomna, ännu icke
fastställda ritningar öfver vägföretaget med hemställan att Hamndirektionen ville lämna
tillstånd för drätselkammaren att få påbörja fyllningsarbetet för vägbanken i enlighet med de
öfversända ritningarne; och skulle så snart definitiva ritningar föreligga densamma
underställas hamndirektionens godkännande. Sedan Hamnmästaren, som tagit del af
ritningarne uttalat, att anmärkning med anordningarne icke bör förekomma, beslutade
Hamndirektionen att meddela drätselkammaren begärdt tillstånd under förutsättning att
banken såsom uppgiften blir beklädd glacinmur. Hamndirektionen beslutade vidare att
återkalla den hos öfverexekutor gjorda anmälan i ärendet; och förklarades protokollet i denna
del genast justeradt.
§3.
Landshöfdingen W. Murray hade genom Hamnmästaren gjort förfrågan huruvida
Hamndirektionen trots det att ritningar ännu icke kunde företes, hade något att springa mot att
en en bank anlägges i sundet mellan Skurholmsfjärden och Löfskataviken för åvägabringande
af direkt vägförbindelse mellan Svartön och Skurholmsstaden. På tillstyrkan af
Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen vid behandling af ärendet att förklara sig intet
hafva att erinra mot företaget under förutsättning dock att blifvande vägbank blir försedd med
glacinmur och förbindelseled lämnas öppen genom banken mellan Skurholmsfjärden och
Löfskataviken samt att Hamndirektionen i god tid före arbetets påbörjande blir i tillfälle att
granska och godkänna de ritningar som komma att fasttällas för vägföretaget.

§4.
Sedan Befallningshafvande i länet med anledning af de ändringar, som af Hamndirektioenn
föreslagits att förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 – 1919, infordrat Stadsfullmäktiges
förnyade yttrande i ärendet hade Fullmäktige återremitterat detsamma till Hamndirektionen
för skyndsam utredning dels huru den senast föreslagna förhöjda afgifterna komma att verka
dels om verkligt behof föreligger af sådana förhöjda afgifter. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att återställa remisshandlingarne till Stadsfullmäktige med
åberopande af Hamnmästarens i ärendet förebragta närlagda utredning samt med erinran om
det förhållande, att Hamndirektionen i förslag till nästkommande års utgiftsstat nödgats
beräkna en brist af 36600 kronor på inflytande hamnafgifter och att ingen säkerhet föreligger
för att icke dylik brist kommer att visa sig äfven under de närmast följande åren tillfölje
rådande oroliga förhållanden. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§5.

Godkändes företagen åtgärd att mot en summa af 300 kronor verkställa fortsatt isbrytning
under tiden 15 – 16 innevarande november, hvilket visat sig nödvändigt för att de sist anlända
ångarne skulle kunna taga sig ut ur hamnen efter verkställd loss eller lastning.

Justeradt den 8/12 1914
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
21 november 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Bucht och Axel Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 14 november 1914.
§2.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till drätselkammaren för yttrande öfverlämnat en från
Norrbottens läns lifsmedelskommision inkommen skrifvelse hvari den förfrågan framställes,
huruvida Luleå stad vore villig åtaga sig att ett brödsädesförråd, närmast hvete eller
hvetemjöl, motsvarande minst 2 månaders konsumtionsbehof för staden, inköptes för Luleå
stads räkning genom Statens lifsmedelskommission under den närmaste tiden som upplades
såsom reserv för att i mån af behof användas under tiden intill nästa års skörd. Af skrifvelsen
antecknades vidare dels att Statens lifsmedelskommission, som förhandlat med ett antal
spannmålsimportörer om eventuela inköp af betydande kvantiteter, som för nu ifrågavarande
ändamål kunna anses erforderliga och att ställa den till disposition för själfkostnadspris dels
ock att likviden från kommunens sida måste beräknas ske kontant. Vid behandling av detta
ärende beslutade Nämnden, som ansåg det vara af största vikt, att brist å brödsäd icke må
uppstå, utan att behofvet däraf måtte för alla eventualiteter blifva tryggadt, att föreslå
Stadsfullmäktige att efter beräkningsgrund, att en säck om 100 kg, utgör konsumtionsbehofvet
af mjöl för 10 personer under tvenne månader anvisa högst 30000 kronor till inköp, genom
statens lifsmedelskommission på angifna villkor af 900 st. säckar hvetemjöl om 100 kg pr
säck. Nämnden beslutade vidare meddela att någon svårighet för drätselkammaren att bereda
magasinutrymme för mottagande och försvarande af mjölpartiet icke föreligger. Protokollet
förklarades i denna del genast justeradt.
§3.
Beslutade Nämnden hemställa hos Stadsfullmäktige att Fullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att för år 1915 förnya stadens lån å löpande räkning å 50.000 kronor.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§4.
Genomgicks och granskades af Stadskamreraren uppgjort förslag till utgifts- och inkomststat
för drätselkammaren år 1915; och beslutade Nämnden att för sin del godkänna förslaget, som
därefter skulle undergå slutlig behandling i samfälld drätselkammare. Mot beslutet att
godkänna åtgärden att i inkomststaten icke upptaga någon hyra för stadshotellet utan endast
värme- och vattenafgifter reserverade sig herr Nilsson, som ansåg att 10000 kronor borde för
detta ändamål upptagas.

Justeras

Som ofvan
Å tjänstens vägnar

A.Ljungberg”

K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
23 november 1914.
Närvarande: Hrr Brändström, Gärde, Fernlund, Sander, L.Brännström och Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 11 innevarande november.
§2.
Granskades af Stadskamreraren aflämnat skriftligt förslag till utgifts- och inkomststat för
drätselkammaren år 1915; och godkändes därvid följande åtgärder.
§3.
Beviljade Nämnden Stadsingenjören E.Kinnman tjänstledighet under tiden f.o.m. den 25
november t.o.m. den 5 december 1914 med Stadsbyggmästaren J. Wikberg som vikarie.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 25
november 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gärde, Fernlund och Sander äfvensom
Stadsbyggmästaren.
§1.
Schaktmästaren Oskar Sander hade enligt uppdrag i skrifvelse till drätselkammaren hemställt,
att Kammaren måtte uttala sig sig om något kan vara att erinra mot utfyllnad för en väg
ledande direkt från Skurholmsstaden öfver sundet mellan Skurhokmsfjärden och
Löfskataviken till Svartön med anslutning till den beslutade vägen Luleå – Hertsön enligt en
skrifvelsen bifogad skiss. Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända
skrifvelsen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville förklara sig intet hafva
att erinra emot vägföretaget, under förutsättning att utfyllningarna för den blifvande vägen
hvad stadens område beträffar utföras hufvudsakligen med samma sträckning som där nu
befintlig väg och vägbro ligga samt mot följande villkor: att drätselkammaren i god tid före
arbetets påbörjande blir i tillfälle att granska och godkänna de plan- och profilritningar, som
komma att fastställas för väglanläggningen samt att Luleå stad icke ådrages några som helst
kostnader vare sig för vägens anläggning eller dess framtida underhåll. Drätselkammaren ville
tillika hafva uttala att för åstadkommande af bättre strömsättning två brospann borde anordnas
i vägbanken öfver fjärden, hvarvid fria öppningen å de båda broarna tillsammans icke borde
understiga 8 meter. Drätselkammaren beslutade till sist föreslå, att därest upplagsplats för från
Statens Järnvägar eventuelt levererad fyllningsmassa, hvarom underhandlingar lära pågå,
blefve för byggnaden erforderlig å stadens mark å Svartön hos Stadsfullmäktige tillstyrka att
sådan plats finge, till dess fyllningsmassan blir uttransporterad i vägen och vägbanken,
afgiftsfritt upplåtas efter af drätselkammaren genom Stadsingenjören gjord anvisning.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.

§2.
Beslutade nämnden att hos Revirförvaltaren begära utstämpling för väganläggningen Luleå –
Hertsön i de delar vägen löper genom skogsmark.
§3.
Beslutade nämnden att för sin del bevilja Stadsbyggmästaren J. Wikberg begärd tjänstledighet
under tiden 7 – 12 december för bevistande af censtralstyrelsens för Sveriges riksförbund af
frivilliga brandkårer sammanträde i Stockholm, och godkände Stadsingenjören E. Kinnman
som vikarie.
§4.
Föreslog Stadsbyggmästaren att följande förändringar i den godkända ritningen till
Saluhallens omändring skulle få utföras:
1) Utökning af södra köket och upprättning af jalusi och hyllor i hall n:r 2 samt insättning af
dörr mellan n:r 1 och 2 kr 131:2) Insättning af jalusi och hyllor i hall n:r 3 och en dörr mellan n:r 3 och 4 kr 72::3) Insättning af en dörr mellan n:r 7 och 8 och förändring af hyllor i desamma kr 22:4) Utökning af norra köket hvartill komma målningsarbeten till samtliga kr 40:- tillhopa kr
324:Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att befalla framställningen, under
förutsättning att af Stadsfullmäktige beviljat anslag till omändringsarbetena icke öfverskrides
och mot villkor att hyresgästen i de under punkt 1) upptagna hallarne vidkännes lämplig
höjning av hyran.
§5.
Godkändes mellan Drätselkammaren, å ena samt målaren J.A. Nilsson och snickaren Johan
Bergström å andra sidan ang. utförande af förändrings- och reparationsarbeten i saluhallen,
genom Stadsbyggmästaren upprättadt entreprenadkontrakt å 8052 kronor, försedt med borgen
af tapetseraren J.W. Bergman och snickaren Johan Bergström s:r.
Justeradt 10/12 1914
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 25 november
1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Lindqvist, Ahlström, Hansson, fröken Björkman
samt tillsyningsmannen.
§1.
Uppgjordes följande förslag till fattigvårdsstyrelsens utgifts- och inkomststat för år 1915.
Utgifter
I.Fastigheters omkostnader
200:- 200:II.Aflöningar
Tillsyningsmannen (jämte fri bostad om 2 rum och kök, ved och lyse)
1500:- 1400:Densamme ersättning för undermålig bostad 1913 och 1915
--200.Vaktmästaren, lön 900:- , kost 350:- (jämte fri bostad, ved, lyse och tvätt) 1250:- 1250:Hushållerskan, lön 580:-, kost 350:- (jämte fri bostad, ved, lyse och tvätt) 930:- 930:Kokerskan, lön 300:-, kost 350:650:- 650:- 4430:-

III.Nyanskaffning och underhåll af inventarier
IV.Kommunalhemmet
Utspisning af hjonen
Lyse
Vattenafgifter
Ved
Kläder, skodon och öfriga förbrukningsartiklar
V.Understöd
Kläder och skodon
Matvaror genom anvisningar
Mjölk
Hyresbidrag
Kontanta bidrag
Transport
Ved
Begrafningskostnader
Till mobiliseringsfamiljer (hvaraf redan förbrukas c:a 550 kronor)
VI.Diakonissan
Hyra och kostpengar jämte ved
Afgift till diakonissanstalten
Anslag till utdelning bland fattiga (ordinarie)
Extra anslag (hvari ingår ränta å Sundsströmska donation, c:a 250:-)
VII.Utackorderade barn
VIII.Sjukvårds- och hospitalafgifter m.m.
Hospitalafgifter för 17 hjon à 219:Sjukhus- och läkarvård
Sanatorievård
Afgifter till sinneslöanstalt
Afgifter till anstalten Anneberg
Medicin
10023:IX.Barnavårdsnämnden
X.Omkostnader:
Hyra för expeditionslokal
Brandförsäkrings, telefon- och postafgifter
Öfriga kostnader
XI.Ersättning till andra kommuner
XII.Diverse utgifter
Skolstyrelsen, anslag till skor
Kostnader för renhållning
Bespisning(ränta å Rob.Lundmarks donationsfond)
Oförutsedda utgifter
2117:Summa kronor

500:-

500:

8300:- 9000:600:- 600:250:- 250:1950:- 2000:1000:- 1000:2500:- 2500:6500:- 6500:3500:- 3500:12000:- 12000:4000:- 4000:28400:- 18480:4500:- 3500:200:200:1500:- 33700:700:400:500:500:- 500:6800:-

700:400:500:2100:6800:-

3520:1500:------300:900:2500:-

3723:
2500.1000:300:2500:-

1000:-

1200:-

--130:400:- 400:500:- 500:2600:- 3500:
300:700:--570:-

300:700:750:367:-

78950:-

Inkomster
Räntor
Ersättning af statsverket
Ersättning af andra kommuner

1000:- 1750:3500:- 4000:3600:- 4000:-

Ersättning af enskilda personer
Arbetsinkomst
Hamndirektionens bidrag till änkan Hallers underhåll
Rabatter å matanvisningar
Brist att uttaxera
Summa kronor

Justeras
E.Lindgren
M.Lindqvist”

2500:- 3000:900:- 900:300:- 300:700:- 13950:66300:- 65000:78950:-

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 november 1914.
Närvarande: Herrar Ordförande och vice Ordförande samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Wallin, Aurén, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, Falk, fröken
Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg, Nilsson,
D. Andersson, Sölvén, Hage och Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot såsom
frånvarande antecknades herrar Burman, Brändström, Carlgren, G. Andersson och Gillqvist,
vilka samtliga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
§1.
Utsågos herrar Widlund och Westerberg att jämte herr Ordföranden tisdagen den 1
instundande december klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.

§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 4 i denna månad förda protokoll.
§3.
Sedan stryrelsen för Tekniska skolan i Luleå uti en till drätselkammaren ingiven, till
Stadsfullmäktige ställd ansökan anhållit om beviljande av ett anslag av 600 kronor för
upprätthållande av föreläsningsanstaltens verksamhet under år 1915, hade drätselkammaren
under erinran att begärda anslaget vore till beloppet enahanda, som under de föregående åren
beviljats, översänt ansökningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma.
På Beredningsnämndens förslag beviljade Stadsfullmäktige begärda anslaget att anskaffas
genom uttaxering.
§4.
Sedan kopparslagaren J.O. Sundqvist hos Byggnadsnämnden anhållit om tillstånd att få
tillbygga ett trapphus samt ändra takfallet och inreda två vindsrum i boningshuset å tomt 268 i
kvarteret Laken, hade nämnden, enär byggnaden i fråga till en del vore belägen å blivande
gata, uppdragit åt Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren att inkomma med utredning
rörande kostnaden för inlösen av gatudelen. Sundqvist hade därefter förklarat sig villig
försälja till staden de delar av af fastigheterna n:ris 268 och 268 c, som fölle inom
Sanvdviksgatan, för ett pris av 2000 kronor och med skyldighet för Sundqvist att före den 1
december 1914 borttaga den å fastigheten n:o 268 befintliga mangårdsbyggnaden, varjämte
Stadsingenjören uti avgivet yttrande tillstyrkt inköpet av gatudelarne, vilkas sammanlagda
areal utgjorde 65,46 kvm, för det pris och på de villkor Sundqvist föreslagit. Vid föredragning

av detta ärende hade Byggnadsnämnden, som för sin del ansett, att staden borde passa på
tillfället att förvärva gatudelarne utefter kvarteren Laken och Siken, innan hamnplanen hunne
utsträckas bortom desamma, hemställt om inköp av gatudelarne ifråga på föreslagna villkor.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden,
att som det erbjudna priset syntes för högt, remittera ärendet till drätselkammaren för
utredning rörande kostnaden för inköp av hela fastigheten n:o 268 och den del av n:o 268 c,
som faller inom Sandviksgatan.
§5.
Efter föredragning av den vid Stadsfullmäktige senaste sammanträde inkomna skrivelse från
Folkskolestyrelsens ordförande med förklaring över den i förslaget till utgifts- och inkomststat
för folkskoleväsendet för år 1915 upptagna brister från år 1913 kr. 5114:48, beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att anmoda Folkskolestyrelsen att, därest
för framtiden styrelsen finner sig behöva i avsevärd grad överskrida någon post i den
fastställda staten, därom göra anmälan hos Stadsfullmäktige.
§6.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven framställning hade Lönenämnden enär det visat sig, att
införskaffande av nödig utredning i de till nämnden hänskjutna ärenden ävensom uppsättande
och expediering av nämndens förberedande och slutliga beslut toge avsevärd tid i anspråk och
ingen av nämndens ledamöter ansåg sig kunna åtaga sig detta arbete, hemställt om beviljande
av ett årligt anslag å 100 kronor att från och med år 1915 tills vidare ställa till Lönenämndens
disposition för avlönande av en sekreterare, varjämte nämnden begärt, att för innevarande år
ett anslag å 25 kronor måtte för ifrågavarande ändamål beviljas. Vid behandling av detta
ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bevilja de begärda
anslagen för åren 1914 och 1915, att anskaffas genom uttaxering.
§7.
Uti avgivet yttrande över den av Elektricitetsverkets föreståndare hos Stadsfullmäktige gjorda
ansökan om löneförhöjning hade Lönenämnden föreslagit, att enär förslag redan utarbetats till
omorganisation av Elektricitetsverket och dess tjänstepersonal samt frågan om löneförhöjning
ät verkets föreståndare borde företagas i sammanhang med organisationsfrågan i dess helhet,
förevarande ansökan icke för närvarande borde föranleda till någon åtgärd. På
Berednimngsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Lönenämndens förslag.
§8
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en av C. Marklin m.fl. ledamöter av
1914 års taxeringsnämnd gjord anhållan, att Stadsfullmäktige ville jämlikt bestämmelserna i §
54 mom. 5 i Kungl. Förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och
förfarandet vid taxerring besluta till var och en av sökandena utbetala ett dagtraktamente av 4
kronor för varje sammanträde, som av dem bevistats, hade drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till framställningen med erinran dock, att i staten innevarande
år något anslag icke finnes avsatt för bestridande av denna utgift, uppgående till sammanlagt
440 kronor. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla framställningen samt bestämde, att erforderliga medel skulle
anskaffas genom uttaxering.
§9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Amalia Sundberg m.fl.
sterbhusdelägare efter avlidne tullvaktmästaren O.A.Sundberg hos Stadsfullmäktige gjord

anhållan att, då i boet förefunnes en brist av 391 kronor 78 öre. Fullmäktige ville bevilja
avkortning av Sundberg påförda oguldna utskylder till staden för år 1913 kr. 90:02. Sedan
Stadsfogden i avgivet yttrande avstyrkt framställningen på skäl, att Luleå stad skulle, såvitt
full betalning för sin fordran, varjämte samtliga arvingarne äro till myndig ålder komna och
kunnat försörja sig själva, hade drätselkammaren återställt ansökningen till Stadsfullmäktige
med hemställan om avslag å densamma. På Beredningsnämndens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige att avslå framställningen.
§10.
Uti avgivet yttrande över en av Luleå allmänna manskör hos Stadsfullmäktige gjord begäran
om ett anslag av minst 200 kronor mot villkor att kören under arbetsåret 1914 – 1915 giver
minst två populärkonserter med en inträdesavgift av 50 öre, hade drätselkammaren, som
ansåg att under nuvarande tryckta ekonomiska förhållanden inga utgifter, som icke äro absolut
nödvändiga, böra påläggas kommunen, hos Stadsfullmäktige avstyrkt bifall till
framställningen. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att
Stadsfullmäktige, under uttalande av att vid konserterna även 25 öres inträdesbiljetter om
möjligt böra tillhandahållas, måtte för ändamålet bevilja ett anslag av 200 kronor att anskaffas
genom taxering. Med 17 röster mot 8, som avgåvos för bifall till beredningsnämndens förslag,
beslöto Stadsfullmäktige att avslå framställningen.
§11.
Sedan Magistraten med bifogande av tvänne från Konungens Befallningshavande i länet
inkomna skrivelser hos Stadsfullmäktige hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta om
behövligt anslag till understödjande av arbetslösa inom kommunen, hade detta ärende
remitterats till drätselkammaren för yttrande. Under erinran dels att Kungl. Maj:t i proposition
den 1 september 1914 föreslagit Riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj:t att såsom bidrag till
understödjande av arbetslösa använda ett belopp av förslagsvis 5,000,000 kronor, dels att
Konungens Befallningshavande under förutsättning att nyssnämnda statsanslag beviljas och
utslås efter invånareantalet i riket meddelat, att på Norrbottens län skulle belöpa 157,218
kronor och på Luleå stad 8,912 kronor, vilken sistnämnda summa borde av staden anslås för
att staden skall komma i åtnjutande av motsvarande statsbidrag, hade drätselkammaren, som
ansett det vara av största betydelse att statsbidraget erhålles till fullt belopp, hos
Stadsfullmäktige tillstyrkt, att 8,912 kronor anslås för ifrågavarande ändamål, detta desto
hellre som besparingar helst visst härigenom kunna göras på andra håll, exempelvis i anslagen
till stadens fattigvård. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan
av Beredningsnämnden att till understödjande av arbetslösa inom kommunen anslå det
föreslagna beloppet 8,912 kronor att anskaffas genom uttaxering.
§12.
Vid föredragning av Stadsfullmäktige protokoll den 15 oktober 1914, § 9, varav inhämtades
att en av Hamndirektionen beslutad utanordning av 200 kronor som reseersättning till ett av
direktionen utsett ombud för deltagande i Svenska Hamnförbundets årsmöte i Malmö det icke
blivit av Fullmäktige godkänd, hade Hamndirektionen beslutit hos Stadsfullmäktige göra
förfrågan, huruvida Fullmäktige ville medgiva direktionen att hädanefter vara medlem av
sagda förbund, i vilket årsavgiften för medlemskap utgör 100 kronor. På Beredningsnämndens
hemställan beslöto Stadsfullmäktige att lämna Hamndirektionen det begärda medgivandet.
§13.
Sedan Baltiska Trävaruaktiebolaget m.fl. trafikanter hos Konungens Befallningshavande
framställt en del anmärkningar emot det av Hamndirektionen upprättade och av

Stadsfullmäktige godkända förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 – 1919, vilka
anmärkningar avse dels den föreslagna avgiften å timmer, som i flottar passerar Tjuvholmsoch Svartösunden, dels bestämmelsen att fulla hamnavgifer skola erläggas för fartyg i
transatlantisk eller annan utrikes regulier fart, hade Hamndirektionen, vars yttrande infordrats
i anledning av dessa anmärkningar, som i flottar passerar sunden, varemot Hamndirektionen
föreslagit, att i det föreliggande förslaget till taxa å hamnavgifter för fartyg avdelning II
särskilda bestämmelser skall erhålla följande förändrade lydelse: ”Brutet tal av ton beräknas
icke. För fartyg, som gör regelbundna resor mellan hamnen och viss annan ort efter en på
förhand kungjord och hamnförvaltning delgiven plan (turlista) eller som i sådant fartygs ställe
insättes i dylik regulier fart, erlägges endast 90 procent av förestående avgifter. För dylika
fartyg, som anlöpa hamnen minst var fjortonde dag, erlägges endast 75 procent av förestående
utgifter. För dylika fartyg, som anlöpa hamnen minst var fjortonde dag, erläggas endast 50
procent av förestående avgifter. För fartyg, som minst en gång under dygnet anlöper hamnen,
erlägges endast 25 procent av förestående avgifter. För fartyg, som i allmänhet användes inom
hamnen etc.(lika med det ursprungliga förslaget). Konungens Befallningshavande hade med
anledning av dessa föreslagna förändrade bestämmelser infordrat Stadsfullmäktiges förnyade
yttrande i ärendet, varefter Hamndirektionen inkommit med av Stadsfullmäktige infordrad
utredning, dels huru dessa senast föreslagna förhöjda avgifter komma att verka, dels om
verkligt behov föreligger av sådan förhöjning. Vid företagen behandling av detta ärende hade
Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville för sin del godkänna
Hamndirektionens ursprungliga förslag med de förändringar, att i avdelning II, särskilda
bestämmelser utgår punkten: ”för fartyg i transatlantisk eller annan utrikes reguliär fart
erlägges fulla hamnavgifter” samt att ur det nya här ovan angivna förslaget intages
bestämmelsen om 50 procents nedsättning för fartyg, som anlöpa hamnen minst var åttonde
dag. Med 11 röster mot 14 beslöto Stadsfullmäktige att bifalla ett av herr Hage gjort yrkande
om ärendets bordläggning till nästa sammanträde.
§14.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till Drätselkammaren för yttrande överlämnat en från
Norrbottens läns livsmedelskommission inkommen skrivelse med förfrågan, huruvida Luleå
stad vore villig åtaga sig att genom statens livsmedelskommission inkommen skrivelse med
förfrågan, huruvida Luleå stad vore villig åtaga sig att genom statens livsmedelskommision
för stadens räkning inköpa ett brödsädesförråd, närmast vete eller vetemjöl, motsvarande
minst 2 månaders konsumtionsbehov för staden, vilket förråd vore avsett att uppläggas såsom
reserv för att i mån av behov användas under tiden intill nästa års skörd. Vid behandling av
detta ärende hade drätselkammaren, som ansåg det vara av störtsta vikt, att brist å brödsäd
icke må uppstå, utan att behovet därav måtte för all eventualiteter bliva tryggad, beslutit
föreslå Stadsfullmäktige att med beräkning att en säck om 100 kg, utgör konsumtionsbehovet
av mjöl för 10 personer under tvänne månader anvisa högst 30,000 kronor till inköp
genomstatens livsmedelskommission på angivna villkor av 900 säckar vetemjöl 100 kg per
säck. Drätselkammaren hade vidare meddelat, att någon svårighet för kammaren att bereda
magasinsutrymme för mottagande och förvarande av vetemjölspartiet icke föreligger
behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
för ifrågavarande ändamål anvisa 30,000 kronor att anskaffas genom ett tillfälligt lån samt att
uppdraga åt drätselkammaren att inkomma med förslag till ordnande av försäljningen av det
till inköp beslutade mjölpartiet. Protokollet blev i denna del genast justerat.
§15.
Hos Drätselkammaren hade schaktmästaren Oskar Sander enligt uppdrag hemställt, att
kammaren måtte uttala sig, om något kan vara att erinra mot utfyllnad för en väg ledande

direkt från Skurholmsstaden över sundet mellan Skurholmsfjärden och Lövskataviken till
Svartön med anslutning till den beslutade vägen Luleå – Hertzön enligt skrivelsen bilagd
skiss. Vid behandling av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att översända
framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige måtte förklara sig inett
hava att erinra emot vägföretaget, under förutsättning att utfyllningarne för den blivande
vägen vad stadens område beträffar utföras i huvudsakligen samma sträckning, som där nu
befintlig väg eller vägbro ligga, samt emot följande villkor: att Drätselkammaren i god tid före
arbetets påbörjande blir i tillfälle att granska och godkänna de plan- och profilritningar, som
komma att fastställas för väganläggningen samt att Luleå stad icke ådrages några som helst
kostnader vare sig för vägens anläggning eller dess framtida underhåll. Drätselkammaren ville
tillika hava uttalat, att för åstadkommande av bättre strömsättning 2 brospann borde anordnas
i vägbanken över fjärden, varvid fria öppningar å de båda broarne tillsammans icke borde
understiga 8 meter. Drätselkammaren hade slutligen föreslagit, att därest upplagsplats för från
statens järnvägar eventuellt levererad fyllningsmassa, varom underhandlingar lär pågå, bleve
för vägbyggnaden erfordeligt å stadens mark å Svartön, hos Stadsfullmäktige tillstyrka, att
sådan plats finge, till dess fyllningsmassan blir uttransporterad i vägen och vägbanken,
avgiftsfritt upplåtas efter Drätselkammarens anvisning. Vid behandling av detta ärende
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla vad
Drätselkammaren sålunda föreslagit. Protokollet blev i denna del genast justerat.
§16.
En från Burman inkommen avsägelse av uppdraget att vara Stadsfullmäktige beslöto
Stadsfullmäktige att överlämna till Magistraten.
§17.
Till Drätselkammaren remitterades.
1:o) R.Thors begäran att få uppföra om boningshus å vretan n:o 1 å Stadshertzön;
2:o) Luleå Badhusaktiebolags begäran om nedsättning av priset å för badhuset erforderligt
vatten;
3:o) Framställning om hyresbidrag från Nykterhetsfolkets sjukkassa avdel. n:o 206 m.fl;
4:o) O.Olssons begäran om tillstånd att å vretan n:o 317 i Mjölkudden få uppföra en
sommarstuga;
5:o) Oskar Wikströms begäran att få beställa sin anställning vid elektricitetsverket m.m.
§18.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En framställning från ordföranden i stadens hjälpkommitté angående användande av
anslaget till understödjnde av arbetslösa;
2:o) Arbetsförmedlingsanstaltens begäran om anslag för år 1914.
§19.
Till Hälsovårdsnämnden, Fångvårdsstyrelsen och Drätselkammaren remitterade Herr Falks
motion angående en del förändringar i epidemisjukhusets skötsel.
§20.
Till Hamndirektionen remitterades en framställning från ägare av fastigheter i kvarteret Uttern
om iordningställande av Smedjegatan förbi nämnda kvarter.
§21.
Fällde herr Edström för utevaro från Stadsfullmäktiges sammanträden den 15 sistlidne
oktober och den 4 dennes böta för vardera gången 2 kronor.

Som ovan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt/A.Holm

Justerat
Per Segerstedt
Oscar Widlund
A.J.Westerberg”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 26 november
1914.
§1.
Uppgjordes följande förslag till utgifts och inkomststat för år 1915:
Utgifter
Brist i 1913 års stat
I.Allmän hälso- och sjukvård:
a) Löner och arvoden
Stadsläkaren
”
, vikariatarvode
Stadssjuksköterskan
Hälsovårdstillsyningsmannen
”, semestervikarie
”, fosterbarnstillsyn
Föreståndaren för köttbesiktningsbyrån
1 stadsbarnmorska
1 stadsbarnmorska
Dispensärsköterka, lönebidrag
”
hyresbidrag
Tillsyningsmannen vid sopplatsen
d) Desinfektioner (incl.hyra för ett rum)
e) Köttbesiktning:
Besiktningsarvode
Städning
Lyse och värme
Lokalhyra

1914 års stat
2000:-

---

3000:400:1044:1200:50:--800:675:525:360:300:540:-

3000:--1044:1200:50:50:800:675:525:360:300:540:8544:500:-

500:100:180:250:550:-

fg) Div. och oförutsedda utgifter
III.Epidemisjukvård: (se bil.A)
Underhåll af byggnader

1000:-

Transport
b) Anskaffning och underhåll af inventarier
c) Löner och arvoden:
Sjuksköterskan, lön
”
, kostpengar
Hushållerskan
Vaktmästaren

1971:22
350:-

100:180:200:550:1030:500:-

225:-

425:350:300:500:-

1971:22
10574:500:425:350:300:500:-

d) Kosthåll
e) Läkemedel
f) Förbrukningsartiklar
h) Lyse, värme och vatten
ik) Div. och oförutsedda utgifter
Kronor

800:250:400:1800:500:19874:-

1000:500:500:1500:499:78
19120:-

Inkomster
Bidrag af landstinget till stadssjuksköterskan
Brist att utkassera

374:19500:-

374:19500:-

Justeradt
Axel Fagerlin”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 27
november 1914.
Närvarande: Ljungberg, Fernlund, Edström, Axel Nilsson, Gärde, J.A. Nilsson och L.
Brännström.
§1.
Föredrogs punkt för punkt Stadskamrerarens förslag till utgifts- och inkomststat för
drätselkammaren år 1915. Sedan under rubrik 35 upptaget belopp af 200 kr. till Luleå allm.
manskör öfverföras till oförutsedda utgifter under samma rubrik, beslutade kammaren att
godkänna förslaget; och förklarades protokollet i denna del genast justeradt.
§2.
Föredrogs och bordlades af Stadskamreraren ingifvet förslag till viss omreglering af
drätselkontorets organisation.
Som ofvan
Justeradt
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 november
1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Lindqvist, Gullberg, fröknarna Björkman och
Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 30 oktober och 25 november föredrogos och justerades.
§2.
Då det kommit till styrelsens kännedom, att Oskar Fredrik Rius Sandberg fått ärfva en i
Sunderbyn afliden broder, beslöts att hos Sandberg utsöka de understöd, som lämnats honom
af Luleå fattigvård. I samband härmed beslöt styrelsen med hänsyn till Sandbergs oförmåga
att taga vård om sig och sitt gods att Luleå rådhusrätt söka få honom omyndigförklarad samt

att till hans förmyndare måtte förordnas herr Alfr. Gullberg. Denna paragraf förklarades vara
genast justerad.
§3.
Beslöt styrelsen på därom gjord framställning befria Anna och Adrian Svensson från
betalningskyldighet för brodern Karl Svensson, hvilken f.n vårdas å Vesterviks hospital, enär
de ej vore lagligen skyldiga att försörja honom.
§4.
På hemställan af tillsyningsmannen beslöt styrelsen, att August Johansson i Ersnäs, hvilken
haft flickan Ester Landström som fosterbarn i 8 år, skulle som belöning för den goda vård han
ägnat henne tilldelas 20 kronor ur adjunkten Edmans fond.

§5.
Beviljades änkan Maria Lindgrens anhållan att få lämna fattiggården och skulle hon i stället
erhålla ett månatligt understöd af 10 kronor att utbetalas med 5 kronor i början och 5 kronor i
midten af månaden.
§6.
Anmälde ordföranden, att han nödgats på grund af företedt läkarebetyg lämna hustru Karin
Elisabeth Tjärnlund ett understöd af 10 kronor. Åtgärden godkändes och styrelsen uppdrog åt
sin sekreterare att utsöka beloppet hos Kiruna eller annan kommun, där Tjärnlund kunde
pröfvas äga hemortsrätt.
§7.
Föredrogs och godkändes listan å under november månad utdelade extra understöd, slutande å
ett belopp af kr. 358:55.
§8.
På därom gjord framställning beviljades Isak Bergman en förhöjning i det månatliga
understödet från 10 till 15 kronor.
§9.
Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades 93 kronor.
§10.
Sedan Östersunds fattigvårdsstyrelse uti skrifvelse förklarat sig ej vilja lämna Edfast Åström
högre månatligt understöd än 25 kronor och det för styrelsen vore kändt, att understöd lämnats
allenast för månaderna januart – april, beslöt nu styrelsen att till åström utbetala 175 kronor
för månaderna maj – december och skulle räkning å hvad styrelsen sålunda fått vidkännas,
tillsändas Östersunds fattigvårdsstyrelse med anhållan om likvid. Därest hela beloppet ej
kunde utbekomma, förband sig lokförare Tideman skriftligen att till styrelsen inbetala
skillnaden.

§11.
Med anledning af en skrifvelse från Umeå fattigvårdstyrelse beslöt styrelsen anhålla, att Umeå
fattigvårdstyrelse ville utackordera Naima Bergströms barn för en kostnad af högst 100 kr. pr.
år.
§12.

Anmälde ordföranden, att han på grund af företedt läkarebetyg nödgats lämna målaren
Vilhelm Bertil Vestling ett understöd af 28 kronor. Åtgärden godkändes och styrelsen
uppdrog åt sin sekreterare att utsöka beloppet hos Westerås fattigvårdstyrelse, där Westling
syntes äga hemortsrätt.
§13.
Beslöt styrelsen att till fattigvårdare under åren 1915 – 1916 föreslå följande personer:
i I distriktet
Folkskolläraren J. Gunnarsson, Kanslivaktmästaren Alex.Nordström, Kanslivaktmästaren J.
Andersson, fru Augusta Jonsson, fru Elsa Nyberg och fru Olga Nordin.
i II distriktet
Bankkamreraren Hugo Flodmark, Folkskolläraren G.E. Wester, Lokeldaren A.A. Dolk,
Handl. Ture Hagberg, fru Julia Salander, fru Hanna Sahlström och fröken Hildur Mörtsell.
i III distriktet
Tågmästaren C.A.Wikén, Faktor C.J.Åström, Lokeldaren Bror Jonsson, Stationsförman C.L.
Berglund, Handl. Aug .Kempe, fru Maria Gullberg, fru Frida Höglund och fröken Lydia
Sundström.
i IV distriket
Kassör Axel Nilsson, Kontorsbiträdet M. Sölvén, Arbetaren Edvin Nilsson, Plåtslagaren C.A
Dahlin. Vagnskarlen P.O. Hedman, fru Linda Nyberg och fröken Ellen Sundberg.
§14.
Godkändes af Luleå kooperativa förening lämnad borgen för fullgörande af åtagna
matvaruleveranser till fattiggården och understödstagarne.
§15.
Sedan fröken Augusta Jansson, hvilken antagits till leverantör af skodon till fattiggården,
förklarat sig icke kunna ställa borgen för leveranskontraktets fullgörande, beslöt styrelsen vid
det förhållande, att fröken Jansson vore enda anbudsgifvare, låta härvid bero.
§16.
Beslöt styrelsen på därom gjord framställning, att torparen Adolf Fredrik Wallgren i Heden,
hvilken hade i sin vård gossen Bror Oskar Snäll, härför skulle åtnjuta en ersättning af 7 kronor
i månaden f.o.m. den 1 december 1914.
§17.
På hemställan af tillsyningsmannen beslöt styrelsen, att fostergossen Karl Emil Englund
skulle förflyttas från sin nuvarande fosterfader, C.F. Carlsson i Boden, till hemmansägaren
Aug. Almqvist i Svartbyn.
§18.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för december. Den kontanta utdelningen uppgick
till följande belopp
för I distriktet
kr. 355:66
för II distriktet
kr. 307:16
för III distriktet
kr. 315:85

för IV distriktet

kr. 259:60

§19.
På förekommern anledning beslöt styrelsen tillsätta en komité bestående af herr Gullberg och
fru Sundström, med uppdrag dels att utreda i hvilken utsträckning särskilda matvaror inköptes
för personalen å fattiggården dels att upprätta och till styrelsen inkomma med förslag till
matordning för nämnda personal. Komitén fick vidare i uppdrag att redan nu tillhålla fröken
Mattson att göra nödiga inskränkningar i matinköpen till såväl personalen som hjonen.
§20.
Diakonissans rapport öfver november månads utgifter föredrogs och lades till handlingarne.
§21.
Föredrogs en rapport från det af styrelsen vid innevarande års mobilisering tillsatta
arbetsutskott. Utskottets åtgärder godkändes och utskottet entledigades från uppdraget.
§22.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att upprätta och inkomma med förslag till tider för styrelsen
och distriktrådens sammanträden under nästkommande år.

§23.
Från härvarande tryckerier hade infordrats anbud å tryckning af 3000 blanketter till
anvisningar och beslöt styrelsen, att arbetet skulle utföras af Leo Ruuths boktryckeri, som
lämnat det lägsta anbudet, 21 kronor.
§24.
Beslöt styrelsen sälja en gammal säng till J.O. Sundqvist för 5 kronor.
§25.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande K.G. Burström och
Erik Isaksson Hvit.
§26.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande Bertil Öberg och Karl Viktor Johansson.
§27.
Anmälde tillsyningsmannen, att Vilma Öbergs son Henrik Gustaf Adelberg afled å
fattiggården den 8 november.
§28.
Anmälde tillsyningsmannen, att ogifta Nanny Granbom måst på grund af hafvandeskap m.m
intagas å fattiggården den 8 november.
§29.
Anmälde tillsyningsmannen, att bagaren Gustaf Vilh. Rådström måst på grund af styrkt
sjukdom intagas å fattiggården den 13 novemeber samt att han utgick den 22 i samma månad.
Åtgärden godkändes och sekreteraren fick i uppdrag att utsöka kostnaden för vård och
underhåll hos vederbörande kommun.

§30.
Anmälde tillsyningsmannen, att Anna Vilhelmina Nilsson och hennes 7 månader gamla barn
måst intagas å fattiggården den 18 november.

§31.
Anmälde tillsyningsmannen, att Nils Emanuel Frid och Gustaf Adolf Petrini måst intagas å
fattiggården den 20 november, enär de, som enligt läkareintyg vore behäftade med veneriska
sjukdomar, på grund af bristande utrymme icke kunnat beredas plats å lasarettets
kurafdelning. Åtgärden godkändes och sekreteraren fick i uppdrag att utsöka kostnaden för
deras vård och underhåll hos Gellivare kommun.
Justeradt
Alfr.Gullberg
M.Sundström
A.Ahlström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

Protokoll december 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Folkskolestyrelses undervisningsnämnd
den 3 dec. 1914
Närvarande: Ordf.Rektor G.Norrby, fröken Hildur Mörtsell, hr G.E.Wester samt undertecknad
sekr.
§1.
Småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle hade anhållit om betyg över sin tjänstgöring vid
Luleå Folkskolor och beslöt undervisningsnämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning
och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande
Luleå som ofvan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”
”Utdrag ur protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i
Luleå den 4 december 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Bucht äfvensom
brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 21 nästlidne november.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från vaktmästaren vid epidemisjukhuset
C.F. Johansson och förestånderskan därstädes Anna Johansson inkomna framställningar om

pension Vid föredragning af detta ärende antecknades först af Hälsovårdsnämndens till
handlingarne fogade yttrande, att Nämnden då sökandena till följd af sjukdom äro oförmögna
att längre sköta sina befattningar och i behof af understöd, föreslagit, att de måtte beviljas
pension till så stort belopp, som tillhopa med C.F. Johansson förut beviljad pension, kan
anses vara erforderligt för makarne Johanssons uppehälle. Sedan vidare föredragits af
Stadskamreraren enligt uppdrag aflämnad utredning rörande sökandenas olika anställningar i
stadens tjänst och därvid uppburna löner m.m., beslutade Ekonominämnden att återställa
remisshandlingarne till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville vid makarna
Johanssons afgång från sina befattningar bevilja dem pensioner, C.F.Johansson med 200
kronor och förestånderskan Anna Johansson med 500 kronor, hvarigenom de tillhopa med
C.F. Johansson förut beviljad pension, skulle komma att tillsammans uppbära ett årligt belopp
af 1200 kronor.
§3.
Brandchefen hade inlämnat ett af Stadsläkaren doktor Sven Kjellman utfärdadt intyg, att
brandförmannen Verner Rosendahl, såsom lidande af recidiverande toncillit, behöfde vård af
specialist. Vid föredragning häraf beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Brandchefen
att ombestyra den sjukes transport till specialist; och skulle för sjukvård m.m erforderligt
belopp tagas af under rubrik 14 m. för oförutsedda utgifter utsatta medel i årets utgiftsstat.
§4.
Herr Lindgren hade hos Stadsfullmäktige väckt motion, att Fullmäktige ville besluta, att
stadens annonser måtte införas i Norrbottens-Tidningen på samma villkor, som enligt
Stadsfullmäktiges beslut gälla för öfriga ortstidningar, hvilken motion Fullmäktige remitterat
till drätselkammaren. Vid behandling af detta ärende antecknades först att Stadsfullmäktige
den 25 april 1912 beslutat, att stadens annonser skulle införas i de båda dåvarande
ortstidningarne Norrbottens-Kuriren och Norrskensflamman mot en ersättning af 6 öre pr m.m
med 25% rabatt, men att Stadsfullmäktige sedermera, sedan Norrbottens-Kuriren förklarat sig
kunna lämna begärd rabatt först då en och samma annons infördes minst tre gånger, den 12
september 1912 beslutat att öfverlämna åt vederbörande nämnders bepröfvande, att där
stadens intresse i särskilda fall ansågs så påfordra införa de kommunala annonserna äfven i
Norrbottens-Kuriren. Efter föredragning vidare af en af Stadskamreraren lämnad uppgift å
stadens årskostnad för annonsering, hvilken utgjorde 1250 kronor, beslutade
Ekonominämnden, att med erinran därom att Stadsfullmäktiges förutnämnda den 12
september 1912 fattade beslut rörande annonsering i Norrbottens-Kuriren aldrig torde ha
vunnit full tillämpning, på så sätt hemställa om bifall till motionen, att Stadsfullmäktige ville
med ändring af förut i ärendet fattade beslut bestämma, att den kommunala annonseringen
skall verkställas i här utkommande tre ortstidningar, Norrbottens-Kuriren, NorrbottensTidningen och Norrskensflamman under förutsättning, att 25% rabatt å för resp. tidningar
eljest i hvarje fall gällande annonspris lämnas staden vid annonsering.
§5.
Hos Stadsfullmäktige hade Föreningen för upprätthållande af skridskosporten i Luleå anhållit
dels om ett anslag af 350 kronor dels om fri elektrisk ström till två båglampor för
öppethållande af en skridskobanan i Luleå, hvarvid föreningen vore villig att fritt upplåta
banan till begagnande af folkskolebarnen under minst två dagar i veckan på tider, som af
öfverläraren bestämmas. Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden, som ansåg att ett
kontant fixt belopp vore att föredraga framför lämnandet af fri ström, att hos Stadsfullmäktige
tillstyrka att ett anslag af 200 kronor lämnas till föreningen ifråga mot på af föreningen
angifvet villkor och det ytterligare villkor att redovisning lämnas till drätselkammaren för

medlens användning. Nämnden ville vidare föreslå att utgiften finge bestridas af under rubrik
35 i drätselkammarens förslag till utgiftsstat för år 1915 afsatta medel till oförutsedda utgifter.
§6.
Trädgårdsarbetaren Lars Andersson hade den 12 september 1914 ådragit sig fingerskada
genom olycksfall under arbete för planteringsnämndens räkning, hvarför han enligt af
Stadsläkaren Sven Kjellman lämnadt intyg varit oförmögen till arbete under tiden 12 – 21
september 1914. Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att hemställa
hos Stadsfullmäktige om bemyndigande till drätselkammaren att till Andersson få utbetala
olycksfallsersättning efter half dagspenning eller 2 kronor pr. arbetsdag eller för 8 dagar med
16 kronor jämte 7 kronor för läkarvård, tillhopa 23 kronor.

§7.
Registratorn O. Lindgren, som af Stockholms Handelsbank förhyr den af banken förhyrda
vaktmästarebostaden, i stadshuset hade anhållit att f.o.m den 1 januari 1915 få överlåta
kontraktet på konsistorieamanuensen I. Samzelius; och förklarade sig nämnden intet hafva att
erinra mot öfverlåtelsen.
§8.
Förklarades protokollet i hvad beträffar §§ 2,3,4,5 och 6 omedelbart justeradt.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 8 december 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Aurén samt hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 16 november föredrogs och justerades.
§2.
Konungens Befallningshafvande hade, enär förslaget till ny hamntaxa i åtskilliga afseenden
afviker från de nu gällande, anmodat magistraten att från hamndirektionen infordra yttrande
öfver anmärkningarna. Från hamnmästaren hade inkommit infordradt yttrande i ärendet. Efter
föredragning häraf beslutade hamndirektionen öfverlämna till magistraten med instämmande i
hvad däri anförts äfvensom att med hänsyn till de protester mot förslaget, hvilka till
Konungens Befallningshafvande ingifvits och hvari bland annat framhållits, att den föreslagna
afgiften äfven komme att drabba props samt pappers- och kolved, föreslå att till förtydligande
förslaget i denna del måtte få följande ändrade ordalydelse: ”För sågtimmer, som i flottar
bogseras….. erlägges 1 öre per stock.”
§3.
Från Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterats en från hamnbokhållaren B.
Fridström inkommen ansökan om löneförhöjning från 2000 till 2400 kronor samt att han
måtte få räkna tjänsteår f.o.m. år 1910, då han af Hamndirektionen anställdes som biträde å
hamnkontoret. Efter föredragning af hamnmästarens i ärendet infordrade yttrande beslutade
hamndirektionen på däri anförda skäl tillstyrka ansökningen i hvad den afsåg den begärda

löneförhöjningen. Däremot beslöt Hamndirektionen, som ansåg, att Fridström borde räkna
tjänsteår först f.o.m. det år han fick ordinarie anställning, afstyrka bifall till hans ansökan i
fråga om tjänsteårsberäkningen.
§4.
En ansökan från muddermästaren N. F. Åström, att han f.o.m. den 1 januari 1915 måtte
komma i åtnjutande af ytterligare två ålderstillägg, beslöt Hamndirektionen öfverlämna till
stadsfullmäktige med hemställan om bifall på af hamnmästaren uti infordrat yttrande anförda
skäl.

§5.
En från hamnpolisen A. Nordström gjord framställning om lämplig sysselsättning under
innevarande vinter beslöt Hamndirektionen på af hamnmästaren i infordrat yttrande anförda
skäl, icke skola f.n till någon åtgärd föranleda.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes resolution den 17
november 1914 angående fastställelse af ny hamnordning för Luleå.
§7.
Hamnmästaren hade till dagens sammanträde infordrat anbud å tryckning af den nya
hamnordningen från Leo Ruuths boktryckeri, tryckeriaktiebolaget Norrskenet samt Luleå
boktryckeriaktiebolag och beslöt Hamndirektionen att hos sistnämnda bolag, som afgifvit
lägsta anbudet, låta trycka hamnordningen i 1000 ex. för ett pris af 50 kronor.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll den 4 november 1914, § 8,
angående utbyte af ett lotsverket tillhörigt skjul emot en staden tillhörig förrådsbyggnad. I
samband härmed beslöt Hamndirektionen dels att med bifogande af afskrift af
stadsfullmäktiges ofvan omförmälda protokoll uppsäga lotsstyrelsen till afflyttning från det
gamla lotsskjulet till den 1 april 1915, dels uppdraga åt hamnmästaren att genom annons
infordra anbud å förhyrning af skjulet från nämnda tid.
§9.
På grund af i § 8 här ofvan oförmälda stadsfullmäktigebeslut beslöt Hamndirektionen anmoda
lotskapten Bohm att före den 1 april 1915 hafva låtit utrymma det till lotsstyrelsen upplåta
skjulet i kvarteret Hägern.
§10.
Från kapten C. Skarstedt hade inkommit plan- och profilritning öfver den ifrågasatta bivägen
till Skurholmsstaden öfver Löfskataviken med anhållan, att den skulle påtecknas t.ex.”Utan
anmärkning granskad i hamndirektionen” och beslöt Hamndirektionen på tillstyrkan af
hamnmästaren att förse ritningen med den begärda påskriften.
§11.
Föredrogs och godkändes hamnmästarens kassarapport för november månad.

§12.
Hamndirektionens ombud i målet rörande det Karlssonska virkespartiet, hofrättsnotarien A.
Bexell, hade med förmälan, att staden af Luleå rådhusrätt ålagts att vidkännas sina egna
kostnader i rättegången, ehuruväl firman Johansson & Nordin såsom förlorande part enligt
hans förmenande bort gäld nämnda kostnader, anhållit, att Hamndirektionen ville fullfölja
talan i hofrätten samt för sådant ändamål utförd rättegångsfullmakt för honom eller den han i
sitt ställe förordnade. Hamndirektionen beslöt emellertid att åtnöja sig med rådhusrättens
dom.
§13.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande:
1:o) E.A.Sundströms framställning om löneförhöjning;
2:o) C.I.Malmströms framställning om löneförhöjning.
§14.
En från firman Johansson och Nordin gjord framställning om befrielse från platshyra för en
del trävaror under tiden januari – april 1914 lämnades utan afseende.
§15.
Beslöt Hamndirektionen göra en hemställan hos drätselkammaren att få tillsvidare arrendera
en del af tomt n:r 7 i kvarteret Ripan, då Hamndirektionen hade för afsikt att ditflytta s.k.
södra tullvakten att användas till hamnspårskontoret.
§16.
Beslöt Hamndirektionen uppsäga det med herr Atle Burman gällande kontraktet angående
nuvarande hamnspårskontoret.
§17.
Till sammankallade i komitén för granskning af en del från drätselkammaren inkomna
räkningar utsågs hamnmästaren.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 29/12 1914
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren tekniska nämnd i Luleå den
10 december 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Sander äfvensom Stadsingenjören
och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 25 nästlidne november.
§2.
Distriktsingenjören Kapten C. Skarstedt hade med skrifvelse till drätselkammaren öfversändt
plan- och profilritning öfver den ifrågasatta bivägen till Skurholmsstaden öfver Löfskataviken
med anhållan att kammaren ville godkänna densamma. Vid föredragning af ärendet beslutade

nämnden att godkänna ritningen med förbehåll, att stenbeklädnaden på vägbankens slänter till
0,5 m djup under och 0,5 m höjd öfver medelvattenytan göres af stenar af minst en half meters
tjocklek, hvarigenom skulle vinnas, att ris- och stenbeklädnaden blefve bättre skyddad mot
isgång och jorden hindras att utslammas i vattnet. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§3.
Beslutade Nämnden att antaga följande af Kapten C. Skarstedt under till styrkan
öfverlämnande af E .A. Lundberg afgifvet anbud å utförande af 4 st. landsvägstrummor af
sten å stadens del af den nya Hertsövägen, nämligen
3 st 0,3 x 0,3 m à 11 kr. pr. sträckmeter
1 st 0,6 x 0,6 m à 19:50 kr. pr. ”; och förklarades protokollet hvad detta ärende beträffar
omedelbart justeradt.
§4.
Rub. Hj. Nilsson m.fl. hyresgäster i saluhallen hade i skrifvelse anhållit att ingången å norra
sidan af hallen måtte bibehållas vid saluhallens omändring. Efter föredragning häraf beslutade
Nämnden att remittera skrifvelsen till Stadsbyggmästaren för yttrande.
§5.
Emma Wennberg hade anhållit att få hafva henne tillhöriga byggnader tillsvidare kvarstående
å tomt n:r 232 i kvarteret Simpan. Sedan vid föredragning af detta ärende antecknats del att
sökanden genom laga kraft vunnen dom den 12 oktober 1914 ålagts att inom en månad hafva
från fastigheten bortfört byggnaderna dels att sökanden ålagts att med 25 kronor ersätta
stadens kostnader å målet, beslutade nämnden att meddela sökanden anstånd med
byggnadernas bortförande till senast före den 1 juni 1915, då de skola vara fullständigt
borttagna och platsen iordningställd, mot villkor dock att sökanden omedelbart och senast före
den 1 januari 1915 erlägger de 25 kronor, staden tilldömts såsom ersättning för sina
rättegångskostnader.
§6.
Bankkamreraren H. Flodmark och Scaktmästaren H.Sander, hvilka af Stadfullmäktige den 26
februari 1914 utsetts att värdera stadens fasta egendom hade i skrifvelse till drätselkammaren
hemställt, att drästelkammaren måtte låta upprätta en förteckning eller liggare öfver staden
tillhörig fast egendom. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, som ansåg att
detta mycket omfattande och tidskräfvande arbete icke kunde utan lång tidsutdräkt utföras af
Stadsingenjören, som det eljest ålåge att verkställa dylikt arbete, att öfversända skrifvelsen till
Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville bevilja ett anslag af 300 kronor för
aflöning af ett biträde åt Stadsingenjören, för att Stadsingenjören skall kunna utföra
ifrågavarande arbete inom rimlig tid och utan att åsidosätta andra honom anförtrodda viktiga
och brådskande göromål.
§7.
Sedan Magistraten till Konungens Befallningshafvande för fastställelse öfverlämnat af
Stadsfullmäktige antaget förslag till brandordning för Luleå stad, hade Konungens
Befallningshafvande med förmälan att det område utanför stadsplanen benämnt Bergviken, å
hvilket brandordningen jämväl vore afsedd att gälla, icke vore till sina gränser bestämdt,
lämnat staden tillfälle att bestämma områdets gränser, hvilka lämpligen borde utmärkas å
karta. Med anledning häraf beslutade drätselkammaren den 7 september 1914 i anslutning till
af Stadsingenjören och Brandchefen i samråd gjort förslag att föreslå Stadsfullmäktige att

området i fråga skulle erhålla den begränsning som förslaget bilagd karta utvisar. Vid
behandling af detta ärende uppmärksammades emellertid, att det föreliggande förslaget till
brandordning tarfvades viss granskning med anledning af att i vissa fall ändringar erfordrades
påkallade af omständigheter, hvilka uppdrag lämnades till Brandchefen att efter granskning af
förslaget inkomma med uppgift å de ändringar, som visat sig erforderliga. Sedan Brandchefen
nu inkommit med motiveradt förslag i ärendet beslutade Nämnden att med hänvisning till
hvad Brandchefen i sin skrifvelse anfört föreslå Stadsfullmäktige att följa ändringar måtte
göras i föreliggande förslag till brandordning, nämligen att § 3 punkt 8 erhåller följande
lydelse: ”att vid inträffande ledighet kungöra brandchefsbefattningen och chefsbefattningen
vid reservbrandkåren till ansökan ledig, att mottaga ansökningar samt upprätta och till
stadsfullmäktige inkomma med förslag till platsernas besättande” att § 5 punkt 1 erhåller
denna lydelse: ”Fasta brandkåren, som antages mot aflöning enligt särskild stat, skall bestå af
minst 1 brandchef, 1 brandmästare tillika vice brandchef, 1 brandmästare eller brandförman
som chef reservbrandkåren, 2 brandförmän, 6 ordinarie brandmän, erforderligt antal extra
brandmän och maskinist”, samt att § 7 punkt 1 ändras sålunda: ”Brandvärnet, som bildar
brandstyrkans 4:de utryckning, består af alla i Luleå stad i landstormen rullförda män” samt
att Stadsfullmäktige i öfverensstämmelse härmed ville besluta att brandmästaren O.P. Stråhle
blir vice brandchef och nuvarande vice brandchefen blir brandmästare och chef för
reservbrandkåren, båda med bibehållna löneförmåner.

§8.
Från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan att reparation af pumpen vid rådhuset verkställts
samtidigt med beslutad reparation af pumpen i stadsträdgården föredrogs och lades med
godkännande till handlingarne.
§9.
Sedan Stadsbyggmästaren anmält att han, då utfyllningen för staketet å tomterna n:r 5, 6 och 7
i kvarteret Pelikanen icke hunnit sätta sig tillräckligt för att få staketet fullt stadigt, ansett bäst
att uppskjuta uppsättandet af staketet till nästkommande sommar, beslutade nämnden att med
godkännande häraf hos Byggnadsnämnden anhålla om anstånd med staketets uppsättande till
den 1 nästkommande juli.
§10.
Stadsbyggmästaren hade i skrifvelse till Drätselkammaren anmält att arbetaren Johan Olsson
utan Stadsfullmäktiges tillstånd uppfördt stommen till en nybyggnad å vretan n:r 348 – 352 å
Mjölkudden. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända
anmälningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville vidtaga lämpliga
åtgärder för förhindrande af dylik otillåten byggnadsverksamhet.
§11.
Föredrogs och bordlades från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan att garfvaren R.
Ruthberg utan tillstånd af Stadsfullmäktige uppför nybyggnad å vret. N:r 134 – 135.
§12.
Sedan Peder Jörgenssen i skrifvelse anhållit, att drätselkammaren ville medgifva honom rätt
att tllsvidare hafva en med kammarens tillstånd år 1893 uppförd kiosk kvarstående å tomt n:r
4 i kvarteret Fåret, beslutade Nämnden, att då marken, å hvilken kiosken står, numera vid

donationsjordsuppgörelse öfvergått i slaktaren J. Sundlings ägo, framställningen icke kunde
föranleda någon drätselkammarens åtgärd; hvarom sökanden skulle underrättas.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarne af Stadsingenjören aflämnad rapport, att
rörläggningsentrepenören Arvid Karlsson utfört vattenledningsarbete i fastighet n:r 412 i
strid mot reglementet §23, hvarjämte underjordsledningarna öfverfyllts, innan afsyning
begärts eller hunnit verkställas.
§14.
Föredrogs från Hamndirektionen inkommet protokollsutdrag, däri tillstånd lämnas
drätselkammaren att på visst villkor i Skurholmsfjärden utfylla bank för vägen Luleå-Hertsön.
Sedan vidare från protokollsutdraget antecknats, att Hamndirektionen beslutat att återkalla sin
hos Öfverexekutor gjorda anmälan, lades detsamma till handlingarne.
§15.
Stadsingenjören hade i anledning af rådande arbetsbrist föreslagit drätselkammaren att redan
nu låta utföra den planerade schaktningen i Lotsgatan mellan Hermelins- och Prästgatorna.
Sedan emellertid upplysts att den redan meterdjupa tjälen torde utgöra hinder för arbetets
utförande utförande afslogs framställningen. Nämnden beslutade däremot att uppdraga till
Stadsingenjören att snarast möjligt uppgöra och inkomma med uppgift å de arbeten, som
under vinterns lopp lämpligen kunde anordnas för arbetslöshetens afhjälpande.
§16.
Flottningschefen Axel Österberg hade anmält att den ombyggnad af Edefors laxfiske, som
synemännen vid 1912 års besiktning ansett behöflig, vore nödvändig att utföra under
instundande vinter. Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden dels att antaga
Österbergs muntligt gjorda erbjudande att efter upptagande af entrepenadanbud ombestyra
ombyggnadsarbetet, dels att kostnaden, som beräknats till c:a 600 kronor, skulle bestridas
med i nästkommande års stat afsatta medel till oförutsedda utgifter.
§17.
Till Stadsingenjören remitterades
1:o) J.L. Edlunds anhållan om tillstånd till uppförande af ladugård å vret. n:s 420 – 421;
2:o) K.G.Åkerlunds anhållan om framdragning af afloppsledning till fastighet n:r 4 Alkan.
§18.
Föredrogs och lades till handlingarne inkommet meddelande att jordägarne, öfver hvilkas
ägor pumpstationsledningen är dragen, i den öfverenskomna värderingsnämnden till ledamot
utsett hemmansägaren Johan Eriksson i Björsbyn.
§19.
Sedan Stadskamreraren å drätselkammaren vägrar hos Revirförvaltaren begärdt utstämpling af
skog å de sträckor, där pumpstaionsledningen passerar genom skogsmark, beslutade Nämnden
att uppdraga till Stadsingenjören att ombestyra afverkning och tillvaratagande af det
utstämplade virket.
§20.
Godkändes följande räkningar till utbetalning
J.P Johansson, omborrning af cylinder m.m
A.B. Luleå Kol- och materialaffär, stenkol
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Som ofvan
Justeradt 4/1 1915
H.K.Brännström”

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 10 dec 1914.
Närvarande: Ordf. Domprosten J. Hansson, hr O.Åhrström, fröken Hildur Mörtsell, samt
undertecknad sekr. hvarjämte folkskolläraren A. Forsén och A. Rydorff samt lärarinnorna
Dagmar Envén och Nanna Höglander på kallelse infunnit sig.
§1.
Protokollet från sammanträdet den 12 juni 1914 justerades.
§2.
Av Stadsfiskalen i Luleå hade till barnavårdsnämnden överlämnats en polisrapport, daterad
den 24 sept. 1914, vilken framgick att gossen Karl Sigfrid Boman, son till försågaren
Gudmund Boman, Skeppsbrogatan 39, vid ett tillfälle tagit en del verktyg från förrådet å
Svartön samt söndagen den 20 sept. varit inne i en smedja å Båthusbacken och där tillgripit
vingmuttrar, stänger m.m samt att gossen Axel Wilhelm Lilja, son till ogifta Anna Lilja,
Skeppbrogatan 39, samt varit Boman följaktig dock utan att de tagit del i stölderna. Vid
besöket i smedjan skulle dörren ha öppnats med en nyckel som hittats i en skräphög. De båda
gossarna hade sedan försökt att sälja de stulna sakerna till plåtslagare Solvén och järnhandlare
Lind dock utan att lyckas. Till sammanträdet hade infunnit sig såväl försågaren G. Boman
med gossen Karl Sigfrid och Anna Lilja med gossen Axel Wilhelm. Vid förhöret inför
nämnden påstod Karl Boman till en början att Axel Lilja varit den som kommit med förslaget,
att de skulle stjäla, och att han sedan deltagit i stölderna, men återtog sedan detta sitt
påstående och medgav att Axel Lilja vid besöket i Svartön stannat vid bron och att han icke
varit med i smedjan. Antalet verktyg som ingått å Svartön uppgav Boman nu till 12, av vilka
han lämnat 6 stycken, förvarade i en lärftpåse till Lilja. I smedjan å Båthusbacken
(Backtemans smedja) hade han tagit vingmuttrar, monteringsstänger, kopparstänger, ett
leksaksmonteringsjärn m.m. För att komma in i smedjan hade han inte kunnat använda sig av
nyckeln, då denna inte gått till låset, utan hade han i stället brutit sig in med hjälp av en yxa
och ett järn (stämjärn), som funnits utanför smedjan. Utom detta erkände Boman följande:
Vid ett flertal tillfällen hade han stulit pengar från sin mor. Tre ggr hade han tagit 25 öre, två á
tre ggr 50 öre, en gång 1 kr samt vid olika tillfällen mindre slantar: Dessa pengar hade gömts
på en takbjälke i avträdet. En söndag i slutet av november hade han besökt en del familjer i
staden (biskopen, borgmästaren, domprosten, stadshotellet, fru Wahlgren m.fl.) och tiggt
pengar, vilka han uppgav skulle användas till inköp av fotogen, då hans far och mor sutto
hemma i mörkret å saknad av fotogen och pengar att inköpa säckarna för. De pengar han
lyckats tigga ihop – enligt uppgift 35 öre – hade han köpt kaffe för på Kafé Fenix. Vid fyra
olika tillfällen jämte gossen Gunnar Lundström, son till arb. J.O. Lundström, Skeppsbrogatan
29, hämtat säckar för varje gång 10 á 15 st, på gården till handl. Axel Nylanders affär, där
säckarna lämnats ut, av Joel Lundqvist har till ovan nämnd Gunnar Lundqvist och anställd i
hr Nylanders affär. De båda gossarna hade dessutom sålt säckarna till Konsul Jäger till
växlande pris 30, 35 och 100 kr pr styck, beroende på säckarnas kvalitet. De hade sedan
redogjort för Joel Lundqvist, som därvid brukade ge dem 25 öre var. Vid åtminstone ett

tillfälle hade de uppgivit ett högre försäljningspris än det verkliga och behållit skillnaden
själva. Handl. Nylander har på tillfrågan uppgivit att Joel Lundqvist icke hade något uppdrag
från honom att försälja säckar från affären. Barnavårdsnämnden beslöt låta ärendet vila i
avvaktan på att affären med säckarna genom polismyndigheternas försorg blir närmare utredd.
§3.
Från föreståndaren för Högre fattigvårdsdistriktet fru Märta Sundström samt vårdaren fröken
Ellen Sundberg hade till nämnden inkommit en anmälan, att enligt vad som kommit till
dennes kännedom barnen från J. K Bomans första äktenskap vanvårdas i såväl kroppsligt som
sedligt avseende. Herr Boman hade infunnit sig till sammanträdet och förklarade därmed som
sin åsikt, att barnen icke voro utsatta för vanvård, utan att hans hustru lämnade såväl sina
styvbarn och sina egna barn den vanvårdnad de voro i behov utav. Barnavårdsnämnden lät
denna förklaring bero.
§4.
Efter anmälan av överläraren hade till dagens sammanträde kallats och infunnit sig
malmarbetaren P.G. Johansson jämte sonen Karl Oskar, född den 25 febr. 1905 och
styvdottern Alfrida, född den 22 jun 1904. Gossen Karl-Oskar Johansson, som sedan en gång
förut, den 27 jan 1913, varit inkallad för barnavårdsnämnden och därvid erkänt ett flertal
stölder erkände sen, att han vid ett tillfälle under innevarande termin tagit en kr. ur
katederlådan i skolsalen, medan lärarinnan jämte flickorna i klassen befunno sig nere i
skolbadet, att han vid ett tillfälle tagit en kr. ur sin mors portmonä och att han vid ett par
tillfällen från sin far, den ena gången fem kr. och den andra 10 kr. Dessa pengar hade han tagit
ur faderns kläder, innan fadern hade stigit upp. Dessutom hade han någon dag denna månad
tagit ett par nya skridskor tillhörande skolan som förvarades i en låda i skolans nedre vestibul.
Flickan Alfrida Johansson erkände sig ha tagit 5 kr, då hon vid ett tillfälle i november hämtat
Johanssons avlöning. För dessa pengar hade hon köpt ett par skridskor samt karameller m.m
Dessutom hade hon vid flera tillfällen köpt karameller o.d för småslantar, som hon fått att
köpa böcker och skolmaterial för. Alfrida Johansson tilldelades av ordföranden en allvarlig
varning och förmaning att hädanefter avhålla sig från snatteri och lögnaktighet. Ärendet
rörande gossen Karl Oskar Johansson bordlades till ett följande sammanträde.
§5.
Änkan Maria Johansson - Smålander hade till nämnden inkommit med skriftlig anhållan, att
hennes flicka Siri Elisabet skulle få återkomma till hemmet. Hennes begäran blev av nämnden
avslagen.
§6.
En K.B:s resolution med fastställanden av barnavårdsnämndens beslut att skilja arbetaren
Karl Gustav Kennet Livboms son Tor Mårten Julius från hemmet lades till handlingarna.
§7.
Överläraren meddelade, att han efter samråd med ordföranden utackorderat Syster Johansson,
som återvänt från sitt utackorderingshem i Håkansön hos arrendatorn J.Vesterberg vilken
icke betingat sig någon ersättning. Nämnden godkände denna åtgärd.
§8.
Överläraren anmälde, att flickan Syster Johansson återkommit från sitt andra fosterhem hos
arrendatorn Vesterberg och att hon nu vårdats hos sin mormor.

§9.
Ordföranden meddelade, att fröken Jenny Lundkvist som sedan den 17 nov 1911 är
utackorderad hos hemmansägaren P.A. Nilsson i Brändön, blivit förvunnen för stöld från sina
fosterföräldrar, vilka därför uttalat önskan, att flickan måste förflyttas till annat hem. På
ordförandens hemställan hade de dock lovat behålla flickan tills vidare.

§10.
Barnavårdsnämnden beslöt söka inträde i Diakonianstaltstyrelsen vid Sjötorp för flickorna
Syster Johansson och Jenny Lundkvist, eller ifall plats ej kunnat beredas båda, för den av dem
som vid tiden för ansökans eventuella beviljande vore med i behov av vård å dylikt hem.
§11.
Nämnden beslöt genom upprop i tidningarna uppmana föräldrar och målsmän att icke skicka
ut minderåriga att tigga och likaså rikta en varning till den välgörande allmänheten att icke ge
tiggande barn något, allra minst pengar, då det visat sig att dessa i de flesta fall ej blir använda
på nyttigt sätt.
Dag som ovan
Johan Hansson/P.Edw. Lindmark”
”Protokoll, fört vid Luleå folkskolestyrelses sammanträde den 11 dec 1914.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O. Åhrström, J. Hansson, G. Norrby, G. Nyberg, M.
Lindqvist och O.E Wester, fröknarna Hildur Mörtsell och Märta Bucht samt undertecknad
sekreterare.
§1.
Fröken Hildur Mörtsell och herr O. Åhrström finge i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
På överlärarens förslag bestämdes höstterminens slut 1914 till 15 dec och vårterminens början
1915 till 15 jan.
§3.
Till den efter fröken Beda Gustafsson lediga lediga och genom annons i Post- och Inrikes
Tidningen ledigförklarade ordinarie folkskollärarinnetjänsten hade vid ansökningstidens
utgång den 28 nov 1914 anmält sig sex sökande. Då en av dem, e.o. folkskollärarinnan Signe
Hedkvist i Mjölkudden ej till sin ansökan skickat styrkt merit- och tjänsteförteckning och
betyg, beslöt folkskolestyrelsen icke godkänna hennes ansökan.
§4.
I första förslagsnamnet till den lediga folkskollärarinnetjänsten uppfördes e.o.
folkskollärarinnan Elisa Bohlin, i andra namnet examinerade folkskollärarinnan Signe
Bornedahl från Resteröd med fem röster mot fyra, vilka tillföllo ord. folkskollärarinnan Betty
Bergström från Piteå landsförsamling, samt i tredje namnet folkskollärarinnan Bettty
Bergström.
§5.

Till ordinarie folkskollärarinnan valdes den i andra förslagsnamnet uppförda fröken Signe
Bornedahl med fyra röster, medan tre röster tillföllo fru Elin Bohlin och två röster fröken
Betty Bergström. ( Rektor G. Norrby avlägsnade sig )
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt 1913 års skolhusbyggnadskommité att vidta åtgärder
för segling av skolhustomten i Karlsvik.
§7.
Skolstyrelsen beslöt hos Luleå järnverksaktiebolag göra framställning om leverans av
elektriskt ljus för Karlsviks skola och ingå avtal därom.
§8.
För vaktmästaren i Karlsvik framställdes följande instruktion:
att erhålla ordning och renlighet på skolans område, att i behörig tid verkställa nödig
snöskottning på skolplanen och infartsvägarna till skolan och att hava nödig tillsyn över
avträden och klosetter, så att de befinnas trygga och i behörig tid rengöras och tömmas; att
ofördröjligen själv utföra smärre reparationer av staket, byggnader och inventarier mot
ersättning för materialier men ej för arbete. – Behovet av större reparationsarbeten ävensom
möjlig åverkan på skolans egendom eller andra tillhörigheter skulle av vaktmästaren
omedelbart anmälas för överläraren; där ej annorlunda särskilt bestämmes, övervaka de
arbeten som utföres inom fastigheten samt att, om så erfordras; att tillse, att källarvåningen
och vindsavdelningen råder snygghet och ordning, att detsamma ventilernas och liksom
skolans alla lokaler noga hållas avstängda för obehöriga personer; att dagligen städa, vädra
och damma inom skolans lokaler. Härmed bör iakttagas, att städningen sker på aftonen efter
undervisningens slut för dagen, att dammtorkningen avslutas minst en halv timme före
undervisningens början på morgonen, att torrsopning ej får förekomma, och att svarta tavlorna
minst en gång i veckan tvättas, att noga övervaka arbetet med skollokalernas skurning samt
innanfönstrens rengöring på hösten; att på hösten ordentligt insätta skollokalernas
innanfönster samt på våren åter uttaga dem, att mot nya uppmäta, uppdela och på lämpliga
platser upplägga för skolan och lärarbostäderna erforderligt bränsle; att i behörig tid verkställa
all vedhuggning och veduppbärning för skolans (ej lärarebostädernas) behov; att ombesörja
skötseln av centraluppvärmningen till såväl skolans lokaler som lärarebostäderna.- Vid
värmens reglerande bör största möjliga hänsyn tagas till lärarekårens berättigade önskningar;
att ombesörja skötseln av den utsträckta belysningen och hava noggrann uppsikt över att inga
lampor onödigtvis brinner; att hava noggrann tillsyn och vård över allt som tillhör skolans
vattenledning; att omsorgsfullt vårda skolans brandredskap och att vad honom vidkommer
ställa sig noggrant till efterrättelse de påminnelser som vid brandsynerna komma att göras; att
tillse att skolans nycklar och övriga tillhörigheter som äro under hans vård, väl förvaras och
vid behov finnas tillgängliga; att på överlärarens tillsägelse ombesörja flaggans firning och
nedhissning m.m; att varje afton tillse, att samtliga fönster och ytterdörrar att vara stängda,
samt att på intet villkor några av skolans tillhörigheter eller lokaler utan överlärarens tillåtelse
utlämnas till bruk åt obehöriga; att efter anmodan av överläraren eller vederbörande
klasslärare tillkalla barn som utan giltigt förfall uteblivit från skolan; att vid tvekan angående
de skyldigheter, som ålägges honom i tjänsten, alltid och i varje fall vända sig till överläraren
som sin omedelbara förman och i regel först genom honom till övriga myndigheter; och att
ställa sig till efterrättelser de förändringar i denna institution, som komma att framdelas i
vederbörlig ordning beslutas.
§9.

Skolkökslärarinnan Karin Flemströms anhållan att i vissa fall få ersättning för ångbåtsresor
och skjutsar till Karslvik blev av styrelsen avslagen.
§10.
Överläraren erhöll i uppdrag att inköpa slöjdverktyg för Karlsviks skola för ett belopp av intill
300 kr (fröken Bucht och domprosten Hansson avlägsnade sig).

§11.
På överlärarens förslag beslöt styrelsen, att en av de lediga lärosalarna i Karlsviks skolhus
skola användas som gymnastiksal och användas som sådan intill dess den behöver tagas i
anspråk som lärosal. Herr Åhrström anmälde sin reservation mot detta beslut.
§12.
Överläraren erhöll i uppdrag att inköpa gymnastikattiralj för Karlsviks skola från Carl Olins
snickerifabrik i Lund enligt uppgjord ritning och inlämnat anbud.
§13.
Styrelsen beslöt låta måla 50 bänkar i stadens skolor och 16 i Mjölkudden. Tvenne anbud å
detta målningsarbete hade inkommit, det ena av målarna J.O. Öhman och Axel Vesterlund å
3 kr. per bänk, det andra av målare V.J. Enbom å 2:40. Målningsarbetena i stadens skolor
överlämnades till målaren Öhman och Vesterlund och i Mjölkuddens skola till målare Enbom.
Arbetet skulle vara slutfört i god tid före vårterminens början.
§14.
Folkskolestyrelsen beslöt låta fördjupa skåpet i fröken Hedmans sal i Mjölkudden samt
reparera bordet i samma sal och svarta tavlan i småskolesalen. Detta arbete lämnades åt
snickare V.J. Enbom att utföras till det pris han nämnt i ett till styrelsen ingivet anbud. Målare
Enbom fick i uppdrag att utföra de målningsarbeten, som blev påkallade av dessa
reparationer. ( Herr Wester avlägsnade sig.)
§15.
Styrelsen beslöt låta anskaffa ett kartställ fär Karlsviks skola samt ett kartställ och tre
planschställ för Mjölkuddens skola.
§16.
Styrelsen beslöt anskaffa ett mindre skåp för fysiksalen för förvarande av kemikalier.
§17.
Styrelsen beslöt låta anskaffa 10 st. bärlådor för böcker.
§18.
Överläraren erhöll i uppdrag att annonsera efter vikarie för folkskollärare D. Ekroth som
enligt styrelsens beslut av den 13 okt. 1914 åtnjuter tjänstledighet t.o.m. den 31 mars 1915.
§19.
Överläraren meddelade att stadens folkskolor som genom konsul H. Burman fått som gåva
mottaga 100 par skridskor. Folkskolestyrelsen beslöt hos konsul Burman anhålla, att han ville
till givarna framföra styrelsens tack den värdefulla gåvan.

§20.
Folkskollärarinnan Dagmar Envén hade till styrelsen inkommit med förklaring med anledning
av hennes åtgärd att införa Grönbergs lärobok i historia till skolbruk, i vilken förklaring hon
framhåller att åtgärden i fråga uteslutande diskuterats av hennes starka motvilja mot Hans
Larsson lärobok och hennes övertygelse, att resultatet av undervisningen skulle bli långt bättre
om Grönbergs lärobok användes. Folkskolestyrelsen beslöt med beklagande av det skedda
lägga skrivelsen till handlingarna.
§21.
Överläraren anmälde, att han annonserat ut skurningen i i Östra skolhuset på entreprenad, och
att ordföranden och han i samråd med antagit hustrun Runa Norman som entreprenör för en
kostnad av 100 kr. för varje skurning, vartill kommer en ersättning av 4 kr för
fönsterrengöring på hösten. Folkskolestyrelsen godkände denna åtgärd.
Justerat:
Hildur Mörtsell
Oskar Åhrström”

Dag som ovan
Alfr.Gullberg/P.Edw. Lindmark

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 14
december 1914.
Närvarande: Herrrar Ljungberg, Bennet, Danielsson, Edström, Gärde, Axel Nilsson och
Sander.
§1.
Föredrogs och justerades Kammarens protokoll af den 27 sistlidne november.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 oktober 1914, § 12, ang. fastställande af
gränser i vattnet från Luleå Järnverksaktiebolags och Luleå Träsliperiaktiebolags fastigheter å
Nordantillheden; och skulle kammarens ombud i saken, rådmannen P.Sundström erhålla del
af Stadsfullmäktiges beslut.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 4 november 1914 betr.
§§ 3,7 och 11.
§4.
Arbetaren F.J.Palm, hvilken den 15 april 1913 i arbete med makadamslagning skadat sitt
högra öga hade med företeende af ett af stadsläkaren doktor Sven Kjellman lämnat intyg, att
synskärpan hos Palm, hvilken utgjotdes af knapp ledsyn å båda ögon, icke torde komma att
förbättras, i skrifvelse hos drätselkammaren anhållit om ett ytterligare understöd af en krona
pr. dag att utgå så läkarebetyg visade, att han vore oförmögen till arbete. Med anledning af
denna framställning utverkade drätselkammaren hos Stadsfullmäktige, som redan förut genom
beslut den 11 september och 16 oktober 1913 beviljat Palm provisoriska understöd med 1
krona pr. dag från olyckstillfället under sammanlagdt 7 månaders tid, att utgå under 6
månader f.o.m. den 15 november 1913, i afsikt att under tiden förebringa nödig utredning
rörande Palm och hans förhållanden äfvensom i hvad mån pension från allmänna

pensionsförsäkringen skulle kunna utverkas för honom. Sedan Stadskamreraren nu inkommit
med förebragt utredning i ärendet hvaraf framgick dels att Palm icke uppbär någon ersättning
för skada, han för c:a 8 år sedan ådrog sig i vänster öga i stenarbete hos förmannen C.J.
Ekberg dels att Pensionsstyrelsen numera beviljat Palm pension att utgå retroaktivt f.o.m. den
1 januari 1914 med kr. 67:20 pr. år, beslutade drätselkammaren i enlighet med hvad
Stadskamreraren i sin skrifvelse föreslagit att, då Palm är i nödställd belägenhet samt har sjuk
hustru och sjuk dotter att försörja, hos Stadsfullmäktige göra framställning, att ett permanent
understöd af 25 kronor pr. månad måtte tilldelas Palm att tillsvidare utgå f.o.m. den 15 maj
1914.
§5.
Källarmästarne G.&J. Edberg hade skrifvelse till drätselkammaren dels meddelat att de på
grund af utskänkningsrättigheternas upphörande anse sig lösta från hyreskontraktet rörande
stadshotellet i och med innevarande års utgång samt att de emotse drätselkammarens förslag
till nya kontraktsbestämmelser ang. hyran för hotellägenheterna dels ock i en senare skrifvelse
förklarat sig villiga att för tiden 1 januari – 31 december 1915 förhyra hotellägenheterna mot
erläggande af den afgift. Som förbrukandet af elektrisk ström, vatten och värme uppgår till.
Efter föredragning af dessa skrifvelser beslutade drätselkammaren att, då hotellkontraktet vore
upprättadt mellan C.J. Dahné, å ena, samt drätselkammaren, å andra sidan, afvakta uppsägelse
af kontraktet äfven från Dahnés sterbhus sida, innan beslut fattas i saken, hvarom herrarna
Edberg skulle underrättas. Drätselkammaren beslutade vidare att utlåtande skall inhämtas från
i hufvudstaden bosatt jurist, huruvida hyresaftalet ifråga, till följd däraf att ingen
spritutskänkning i Luleå stad under år 1915 skall äga rum, utan vidare upphör med
innevarande års utgång, utan att uppsägning från hyresgästens sida behöfver vidtagas, samt
huruvida, för den händelse kontraktet ej utan vidare upphört att gälla vid detta års utgång,
detta skall ansea hafva upphört att gälla först nio månader eller redan inom tre månader efter
skedd uppsägning. Detta sistnämnda beslut fattades efter votering med 5 röster mot 3, därvid
majoriteten utgjordes af Herrar Fernlund, Gärde, Nilsson, Sander och Danielsson samt
minoriteten af herrar Ljungberg, Bennet och Edström, hvilka senare ansågo att skäl icke
förelåg rådfråga jurist, då någon tvekan om kontraktets tolkning icke torde föreligga.
Drätselkammaren beslutade till sist att uppdraga till Stadskamreraren att fråga lämplig
advokat införskaffa det ifrågavarande utlåtandet.
§6.
Antecknades att herr Fernlund afslägsnade sig från sammanträdet och att herr Sandström
infann sig å detsamma.
§7.
Sedan Drätselkammaren i samband med frågan om lönereglering för stadsbokhållaren
uppdragit till Stadskamreraren att med ledning af de erfarenheter, som blifvit gjorda ock
ytterligare kunde göras, uppgöra och inkomma med förslag till eventuelt behöflig omreglering
af drätselkontoret och dess tjänstefattningar, hade Stadskamreraren nu inlämnat motiveradt
förslag till en sådan omreglering, innefattande att Stadskamreraren skulle befrias från
sekreterareuppdraget hos Hamndirektionen och att en ny ordinarie tjänsteman, benämnd
kontorsskrifvare skulle tillsättas å drätselkontoret. Efter förnyad behandling af detta ärende
beslutade drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till det af
Stadskamreraren framlagda förslaget hvilket skulle från Stadsfullmäktige öfversändas,
nämligen, att Stadskamreraren måtte befrias från honom meddeladt uppdrag att vara
sekreterare hos hamndirektionen; att en ny befattning inrättas å drätselkontoret, benämnd
kontorsskrifvare, med ett arvode pr.år af 1800 kronor, däraf 1440 kronor i lön och 360 kronor
i tjänstgöringspenningar samt 3 ålderstillägg å 150 kronor efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst

samt att de bestämmelser, som finns angifna för drätselkontoret och dess tjänstemän skall i
tillämpliga delar gälla äfven för kontorsskrifvaren med den ändring att föreskrifvet
pensionsbidrag sättes till 2% af lönen.

Justeras
Alfr.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
14 december 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Nilsson äfvensom
Brandchefen.
§1.
Brandchefen hade till drätselkammaren öfverlämnat en från Brodds matservering inkommen
skrifvelse med anhållan om ökning af priset för utspisningen af brandmännen från 40 till 45
kronor pr. man och månad. Sedan antecknats, att gällande kontrakt föreskrifver en
uppsägningstid af 3 månader, beslutade nämnden att uppdraga till Brandchefen att under han
infordra skriftliga anbud å mathållning f.o.m. den 1 nästkommande mars, då nu gällande
kontrakt utgår, samt underställa den nämndens pröfning.
§2.
Brandchefen hade i skrifvelse till drätselkammaren under påpekande att en pensionsafgift af 3
kr. för år 1914 skall af brandkårens personal erläggas till kommunen samtidigt med det att ett
belopp, som för personalen varierar mellan 2 och 10 kronor finnes upptaget som
pensionsafgift å kronodebetsedeln anhållit att kammaren ville bestämma, om någon af dessa
afgifter skall räknas som utskylder och således betalas af staden eller om de skola betalas af
löntagaren. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfverlämna skrifvelsen
till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville bestämma, att staden skall för den
del af brandkårens personal, som eljest åtnjuter från utskylder, äfven betala den pensionsafgift
eller tilläggsafgift, hvars storlek är beroende af inkomsttaxerinegn och hvilken finnes
upptagen å kronodebetsedel, men att den pensionsafgift eller s.k. grundafgift å 3 kronor, som
kommunen uppbär, skall erläggas af personalen själf.
§3.
Erhöll Brandchefen tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet.
§4.
Föredrogs och justerades Ekonominämndens protokoll den 4 innevarande december.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll af den 4 innevarande
december:
1:o) ang. rörläggningshandtlangaren J. A. Lindgren beviljad olycksfallsersättning;
2:o) ang. arbetaren O. Palm beviljad olycksfallsersättning.
§6.

Beslutade nämnden att i enlighet med föreskrift i donationsjordbrefvet af räntan på
Rådmanskan Ulrika Charlotta Sundströms fond tilldela aflidne Sjökaptenen N.P Sundströms
änka Sofia Sundström 100 kronor.
§7.
Sedan Brandchefen med till styrkan öfversändt från K. Lindqvist inkommen skrifvelse med
anhållan om förhöjning af pris för till brandkåren levereradt hafreparti, beslutade Nämnden
vid föredragning af ärendet återremittera detsamma till Brandchefen för erhållande af uppgift,
om skriftligt aftal finnes upprättadt beträffande leveransen.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarne af Stadsfogden aflämnad redovisning öfver 1914 års
hundskattereslängd.

§9.
Sedan J.O. Envall hos drätselkammaren anhållit om restitution på grund af Kungl.
Kammarrättens utslag den 18 september 1914 af de för år 1913 af sökanden och hans hustru
till Luleå stad för mycket erlagda kommunal- och prästutskylder, beslutade
Ekonominämnden, som ansåg, att utsikt att genom besvär vinna ändring om bemyndigande
för drätselkammaren att till sökanden och hans hustru restituera de för mycket erlagda
kommunalutskylderna med kr.19:20 till hvardera eller tillhopa kr. 38:40, samt att ansökningen
hvad beträffar prästutskylder måtte lämnas utan afseende.
§10.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remittera en af målaren J.O. Öhman gjord
framställning om befrielse från erläggande af honom påförda, men ej guldna
kommunalutskylder till Luleå stad för år 1913. Sedan Stadsfogden med uppgift att sökandes
restförda utskylder för nämnda år utgjorda kr. 80:96 afstyrkt ansökningen, beslutade
Ekonominämnden att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige hemställa
om afslag å ansökningen..
§11.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren för afgörande öfverlämnat en af snickaren Erik
Hartzell ingifven ansökning om anstånd med inbetalandet af honom påförda, men ej guldna
kommunalutskylder, hade nämnden remitterat ansökningen till Stadsfogden för erhållande af
uppgift å storleken af sökandens oguldna kommunalutskylder och förslag till lämpliga
afbetalningsterminer. Af Stadsfogdens nu inkomna yttrande i ärendet inhämtades, att
sökandes restantier uppginge till för ett år 1912 kr. 155:82 och för år 1913 med kr. 25.20,
tillhopa kr. 181:02. Efter anteckning vidare af, att drätselkammaren den 23 april 1914 beviljat
sökanden anstånd med betalningen af 1912 års utskylder till den 15 november 1914, beslutade
nämnden att på så sätt bifalla ansökningen, att sökanden skall tillåtas att genom månatlig
afbetalning af 25 kronor f.o.m. januari månad år 1915 hos Stadsfogden gälda 1912 och 1913
års resterande kommunalutskylder, kr. 181:02, hvarom Stadsfogden skulle underrättas.
§12.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammarens remitterat en af dödgräfvaren J. Åström gjord
ansökan, att han måtte komma i åtnjutande af pension för den tid af 19 år, han tjänstgjort som
brandvakt i Luleå samt att pensionen måtte utgå i form af fri bostad i den s.k. grindstugan, så
länge han och hans hustru lefva. Sedan Stadskamreraren i afgifvet yttrande bl.a erinrat därom

att Stadsfullmäktige den 19 maj 1903 afslagit en liknande ansökning från Åström af skäl bl.a
att Åström efter flere varningar för försummelse i tjänsten den 7 maj 1895 afskedats från sin
brandvaktsbefattning för fylleri, afstyrkt ansökningen, beslutade Ekonominämnden att med
remisshandlingarnes återställande hos Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville på i
Stadskamrerarens skrifvelse anförd skäl afslå Åströms ansökning.

§13.
Sedan kyrkorådets ordförande till Stadsfullmäktige öfverlämnat utdrag af kyrkorådets
protokoll den 14 oktober 1914, hvaraf inhämtades, att rådet beslutit ingå till stadsfullmäktige
med anmälan om dödgräfvaren J. Åströms afskedstagande den 1 januari 1915 på det att
Stadsfullmäktige, som äger dispositionsrätten öfver den af Åström bebodda
bostadslägenheten, må sättas i tillfälle att besluta, huruvida förmånen af fri bostad skall ingå i
Åströms pension eller lägenheten disponeras af annat ändamål. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Ekonominämnden att med hänvisning till hvad nämnden i sitt yttrande öfver
Åströms pensionsansökan anfört hemställa att Stadsfullmäktige ville, då skäl icke föreligger
för ett undantag, öfverlämna den s.k. grindstugan till drätselkammaren för att af den förvaltas
i enlighet med hvad eljest finnes föreskrifvet i gällande reglemente för kammaren rörande
handhafvandet af skötseln af stadens hus m.m.
§14.
Till Stadskamreraren remitterades:
1:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse rörande hjälpmontören D. Lindbloms
olycksfall;
2:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse ang. fri ström till verkets personal.
§15.
Hos Stadsfullmäktige hade poliskonstapeln B.G. Jonsson under åberopande af reglementet för
polisen i Luleå, § 6, i skrifvelse anhållit, att Stadsfullmäktige ville till drätselkammaren anvisa
medel för betalning af skrifvelsen bilagd räkning å massage och gymnastikbehandling,
hvilken meddelat massagebehandlingen, tvenne gånger sökt göra sig betald för den samma
genom att hos drätselkontoret förete af t.f. stadsläkaren A. Randerz attesterad räkning, den
ena gången å kr. 145:50, den andra å kr. 97:- beslutade Ekonominämnden, som hyser den
bestämda åsikten, att polispersonalen genom åberopande af gällande reglemente icke kan göra
anspråk på massage- och gymnastikbehandling på stadens bekostnad, att hos Stadsfullmäktige
hemställa om afslag å framställningen, helst som ingen förfrågan eller anmälan i förväg gjorts
i saken hos polisbefälet eller drätselkammaren. Nämnden beslutade vidare på skäl, att
sökanden förmodligen af oförstånd handlat på ett sätt som skett, att föreslå Stadsfullmäktige,
att bemyndigande lämnas drätselkammaren att till Jonsson utbetala ett belopp af 50 kronor
som bidrog till täckande af massagekostnaden.
§16.
Stadsbyggmästaren hade i skrifvelse till drätselkammaren hemställt att då slöjdsalen i östra
baracken ej synes användas af tekniska skolan, denna torde kunna afstå från det rum i gamla
rådhuset, som skolan nu disponerar och i stället taga slöjdsalen i bruk, hvarigenom
drätselkammaren skulle beredas tillfälle att uthyra rummet i Gamla rådhuset. Vid
föredragning häraf beslutade Nämnden att öfversända skrifvelsen till styrelsen för Tekniska
skolan med förfrågan, om styrelsen vill lämna sitt medgifvande till anordningen.

§17.
Stadskamreraren hade med rapport om resultatet af uppbörden af 1914 års pensionsafgifter
föreslagit dels att ny uppbörd af dessa afgifter får ske i samband med uppbörden af 1:sta
terminens kommunalutskylder för år 1914, dels ock att pensionsdebetsedlarna få utsändas pr.
post. Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bifalla, hvad Stadskamreraren
föreslagit.

§18.
Beslutade nämnden att till Stadskamreraren, som den 1/7 1912 vid öfverkonstapel C.G.
Burströms afskedande inbetalt af denne oguldet förskott till kassan, kr. 26:60, restituera kr.
4:69 utgörande Burströms tillgodohafvande i pensionsafgifter enl. Stadsfullmäktiges beslut
den 10/9 1914 § 10.

§19.
Beslutade Ekonominämnden att till utbetalning godkänna Norrbottens – Tidningens
annonsräkning å kr. 3:90 endast under förutsättning att 25 % rabatt beviljas. Detta beslut
fattades efter votering med 4 röster mot 1; och utgjordes majoriteten af herrar Ljungberg,
Danielsson, Edström och Nilsson samt minoriteten af herr Sandström, som ansåg, att då
staden beslutat att inskränka annonseringen till två tidningar, den tjänsteman, i detta fall
Stadsbyggmästaren, som icke ställt sig detta till efterrättelse, skall betala annonskostnaden.

Justeras:
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 17 december 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordföranden, samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, herrar Lind, Falk,
fröken Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg,
Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom stadskamreraren,
varemot såsom frånvarande antecknades herrar Burman, Carlgren och G. Andersson, av vilka
herr Andersson ej med kallelse anträffats och de övriga anmält sig förhindrade att bevista
sammanträdet. Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos herrar Thurfjell och Wallin att jämte vice ordföranden tisdagen den 22 innevarande
december klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.

§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 26 sistlidne november förda protokoll.
§3.
Sedan Baltiska Trävaruaktiebolaget m.fl. trafikanter hos Konungens Befallningshavande
framställt en del anmärkningar emot det av Hamndirektionen upprättade och av

Stadsfullmäktige godkända förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 – 1919, vilka
anmärkningar avse dels den föreslagna avgiften å timmer, som i flottar passerar Tjuvholmsoch Svartösunden, dels bestämmelsen att fulla hamnavgifter skola erläggas för fartyg i
transatlantisk eller annan utrikes regulier fart, hade Hamndirektionen, vars yttrande infordrats
i anledning av dessa anmärkningar, på anförda skäl vidhållit förslaget om särskild avgift för
timmer, som i flottar passerar sunden, varemot Hamndirektionen föreslagit, att i det
föreliggande förslaget till taxa å hamnavgifter för fartyg avdelning II särskilda bestämmelser:
” Brutet tal av ton beräknas icke. För fartyg, som gör regelbundna resor mellan hamnen och
viss annan ort efter en på förhand kungjord och hamnförvaltningen delgiven plan (turlista),
eller som i sådant fartygs ställe insattes i dylik regulier fart, erlägges endast 75 procent av
förestående avgifter. För dylika fartyg, som anlöpa hamnens minst var åttonde dag, erlägges
endast 50 procent av förestående avgifter. För fartyg, som minst en gång under dygnet anlöper
hamnen, erlägges endast 25 procent av förestående avgifter. För fartyg, som i allmänhet
användes inom hamnen” etc. (lika med det ursprungliga förslaget). Konungens
Befallningshavande hade med anledning av dessa föreslagna förändrade bestämmelser
infordrat Stadsfullmäktiges förnyade yttrande i ärendet, varefter Hamndirektionen inkommit
med av Stadsfullmäktige infordrad utredning, dels huru dessa senast föreslagna förhöjda
avgifter komma att verka, dels om verkligt behov föreligger av sådan förhöjning. Därefter
hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville för sin del godkänna
Hamndirektionens ursprungliga förslag med de förändringar, att i avdelning II, särskilda
bestämmelser utgår punkten: ”för fartyg i transatlantisk eller annan utrikes reguliär fart
erlägges fulla hamnavgifter” samt att ur det nya här ovan angivna förslaget intages
bestämmelsen om 50 procents nedsättning för fartyg, som anlöpa hamnen minst var åttonde
dag. Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla
Beredningsnämndens förslag.
§4.
Vid behandling av en från styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt till
Stadsfullmäktige inkommen begäran om ett anslag för år 1915 av 1,400 kronor till fortsatt
uppehållande av arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet, beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att bevilja begärda anslaget att anskaffas genom
uttaxering.
§5.
Hos Stadsfullmäktige hade ordföranden i stadens arbetslöshets- och hjälpkommité under
erinran hurusom Kungl. Kungörelsen angående understöd åt medellösa arbetslösa den 28
september 1914 stadgar, att understöd i regel meddelas allenast till sökande, som har
hemorträtt inom kommunen, men kan tilldelas annan person under förutsättning, att han har
stadigvarande uppehåll inom kommunen och kan antagas där hava större möjlighet till
försörjning än i hemortskommunen anhållit om bemyndigande för kommittén att använda det
av Stadsfullmäktige anvisade understödsbelopp även till understöd åt personer tillhörande
andra kommuner i enlighet med de i nämnda kungörelse stadgade grunder. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att meddela kommittén det begärda
bemyndigandet.
§6.
På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord
framställning om bemyndigande för kammaren att för år 1915 förnya stadens lån å löpande
räkning å 50,000 kronor, varjämte Stadsfullmäktige bestämde, att lånet skulle tagas i den

bankinsättning, som lämnar fördelaktigaste ränteberäkning, samt att Drätselkammaren skulle
anmoda att låta bankerna tävla om stadens insättningar å giroräkning.
§7.
Hos Stadsfullmäktige hade Föreningen för upprätthållande av skridskosporten i Luleå anhållt
om ett anslag av 350 kronor dels om fri elektrisk ström till 2 båglampor för öppenhållande av
en skridskobana i Luleå, varvid föreningen vore villig att fritt upplåta banan till begagnande
av folkskolebarnen under minst 2 dagar i veckan på tider som av överläraren bestämmes.
Drätselkammaren, som ansett, att ett kontant fixt belopp vore att föredraga framför lämnandet
av fri ström, hade hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att ett anslag av 200 kronor lämnas till
föreningen ifråga på av föreningen angivet villkor och det ytterligare villkor att redovisning
lämnas till Drätselkammaren för medlens användning, varjämte Kammaren föreslagit, att
utgiften finge bestridas av under rubrik 35 i dess förslag till utgiftsstat för år 1915 avsätta
medel till oförutsedda utgifter. Beredningsnämnden hade hemställt om bifall till detta
Drätselkammarens förslag. Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige efter votering
med 18 röster mot 9, som avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att på av
Drätselkammaren föreslagna villkor bevilja föreningen ett anslag av 300 kronor att utgå på
sätt Kammaren föreslagit.
§8.
Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterat från
vaktmästaren vid epidemisjukhuset C.F. Johansson och förestånderskan därstädes Anna
Johansson inkomna framställningar om pension. Hälsovårdsnämnden hade, då sökandena till
följd av sjukdom äro oförmögen att längre sköta sina befattningar och i behov av understöd,
föreslagit att de måtte beviljas pension som skogvaktare å 500 kronor kan anses erforderligt
för makarna Johanssons uppehälle. Drätselkammaren hade, sedan Stadskamreraren inkommit
med begärd utredning rörande sökandenas olika anställningar i stadens tjänst och därvid
uppburna löner m.m., hemställt, att Stadsfullmäktige ville vid makarne Johanssons avgång
från sina befattningar bevilja dess pensioner, C.F. Johanssons med 200 kronor och Anna
Johansson med 500 kronor, varigenom de tillhopa med C.F. Johansson förut beviljad pension
skulle komma att tillsammans uppbära ett årligt belopp av 1,200 kronor. Vid föredragning av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag samt bestämde, att pensionsbeloppen skulle anskaffas genom
uttaxering.
§9.
På Beredningsnämndens hemställan och i enlighet med bestämmelsen i § 15 av gällande
Kungl. Förordning angående kommunstyrelse i stad beslöto Stadsfullmäktige, att kallelse till
allmän rådstuga och Stadsfullmäktiges sammanträden under nästkommande år skola införas i
Norrbottens - Kuriren, Norrskensflamman och Norrbottens -Tidningen.
§10.
Herr Lindgren hade hos Stadsfullmäktige väckt motion därom, att Fullmäktige ville besluta att
införa stadens annonser i Norrbottens – Tidningen på samma villkor som gälla för övriga
ortstidningar. Vid behandling i Drätselkammaren av detta ärende hade först antecknats, att
Stadsfullmäktige den 25 april 1912 beslutit, att stadens annonser skulle införas i de båda
dåvarande ortstidningarne mot en ersättning av 6 öre pr mm. Med 25 % rabatt, men att
Stadsfullmäktige sedermera, sedan Norrbottens-Kuriren förklarat sig kunna lämna begärd
rabatt först då en annons infördes minst tre gånger, den 12 september 1912 beslutit att
överlämna åt vederbörande nämndens beprövande att där stadens intresse i särskilda fall

ansågs så påfordra införa de kommunala annonserna även i Norrbottens – Kuriren.
Drätselkammaren hade vidare, under erinran därom att Stadsfullmäktiges förutnämnda beslut
av den 12 september 1912 rörande annonsering i Norrbottens – Kuriren aldrig torde ha vunnit
full tillämpning samt att stadens årskostnad för annonsering utgjorde 1,250 kronor, hemställt
om bifall till motionen på så sätt, att Stadsfullmäktige ville med ändring av förut i ärendet
fattade beslut bestämma att den kommunala annonseringen skall verkställas i här
utkommande tre ortstidningar, Norrbottens-Kuriren, Norrbottens-Tidningen och
Norrskensflamman, under förutsättning att 25 % rabatt å för respektive tidningar eljest i varje
fall gällande annonspris lämnas staden vid annonsering. På Beredningsnämndens hemställan
biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§11.
Sedan trädgårdsarbetaren Lars Andersson den 12 september 1914 ådragit sig fingerskada
genom olycksfall under arbete för planteringsnämndens räkning samt på grund av
stadsläkaren S. Kjellman lämnat intyg, varit oförmögen till arbete under tiden 12 – 21
september 1914, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om bemyndigande för
kammaren, att till Andersson utbetala olycksfallsförsäkring efter halv dagpenning eller 2
kronor per arbetsdag eller för 8 dagar med 16 kronor jämte 7 kronor för läkarevård, tillhopa
23 kronor. Vid detta ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att bevilja den föreslagna olycksfallsersättningen att utgå av
olycksfallsförsäkringsfonden.
§12.
Vid föredragning och granskning av från Magistraten, inkommet generalförslag till utgiftsoch inkomststat för Luleå stad för år 1915 samt de till grund för detsamma liggande
specialstater fattade Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden följande beslut:
Beträffande Hamndirektionens stat:
1:o) att då under c Tjuvholmssundet upptaget, från 1914 års stat överfört reserverat belopp
1,450 kronor till fyrbyggnad å Hamnholmen ingår endast såsom utgift, detsamma skall
upptagas jämväl såsom inkomst samt att till utjämning härav beloppet av tillfälligt lån för
Tjuvholmssundet av Drätselkamamren minskas med 1,450 kronor;
2:o) att under c Tjuvholmssundet upptagen ränta å tillfälligt lån av Drätselkammaren
kr.4,124:40 skall fördelas mellan hamnen, färjeinrättningen och Tjuvholmssundet efter
vardera inrättningens föreslagna andel uti nämnda tillfälliga lån.
Beträffande Drätselkammarens stat:
3:o) att under utgiftsposten 15 a) upptaget belopp till reparation av stadshuset skall minskas
med 3,420 kronor, beräknad kostnad för fullständig reparation av korridorerna i våningarne 1
och 2 trappor upp (se posterna 20 och 28 i stadsbyggmästarens förslag), varemot till de
nödvändigaste reparationerna av dessa korridorer upptas ett belopp av 300 kronor det till
uttaxering erforderliga belopp minskas alltså med …………………………………..3120:4.o) att under posten 16 gator, vägar och torg upptaget belopp 2,000 kronor till
iordningställande av Älvgatan utgår, varigenom uttaxeringen minskas med ……….2,000:5:o) att inkomstposten under 1b tillfälliga lån minskas med 4,000 kronor, varigenom
uttaxeringen bör ökas med ……………………………………………………………4,000:6:o) att utgiftsposten under punkt 36 oförutsedda utgifter ökas med 520 kronor; motsvarande
ökning av bristen…………………………………………………………………………520:Beträffande Hälsovårdsnämndens stat:
7:o) att utgiftsposten ”besiktningsarvode” under 1 e 100 kronor skall utgå, enär det nyligen
förhöjda arvodet till köttbesiktningsbyråns föreståndare bör anses innefatta även ersättning för
besiktning av slakthästar, men att i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut under § 8 här ovan

upptages ett belopp av 700 kronor till pensioner åt C.F Johansson och Anna Johansson;
genom dessa ändringar ökas det till uttaxering erforderliga beloppet med …………….600:Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist av kr.465 643:73 sålunda enligt
punkterna 3 och 4 här ovan borde minskas med 5,120 kr, samt enligt punkterna 5, 6 och 7
ökas med motsvarande belopp, vadan ingen ändring erfordrades uti den i generalförslaget
beräknade bristen, beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att
med godkännande i övrigt av de föreliggande staterna till täckande av nämnda brist fastställa
en uttaxering av 6 kr. 48 öre per bevillningskrona för 71,858,60 bevillningskronor. Slutligen
beslöto Stadsfullmäktige, att summan av i generalförslaget beräknade avkortningar måtte
fördelas mellan kommunen och skolan efter det uttaxerade beloppet eller
på kommunen…………………………………………………………………kr. 37926,65
på skolan……………………………………………………………………….kr. 9500:tillhopa
kr. 47426:65
Ett av Herr Flodmark i samband med behandlingen av staten väckt förslag, att
Drätselkammaren skulle anmodas att inkomma med dels uppgift om beloppet å de anslag,
som vid varje tillfälle bestämts skola täcka med upplånta medel, dels och förslag till
uttaxering av dessa medel, blev av Stadsfullmäktige avslaget.
§13.
Då i det föreliggande förslaget till utgifts- och inkomststat för år 1915 på flere håll upptagits
avsevärt förhöjda belopp i kostnader för belysning i stadens olika lokaler, beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att anmoda Drätselkammaren att
tillse, del att nödig sparsamhet med belysningen iakttages, dels att mätare uppsättas i
lokalerna.
§14.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att företaga val av sex
ledamöter och lika många suppleanter i 1915 års taxeringsnämnd för Luleå stad, samt utsågo
därvid:
till ledamöter:
till suppleanter:
bagaren C. Marklin,
snickaren B.A.Hellsten
grosshandlaren O.Linder
järnhandlaren K.A.Lind
stadskassören J.O.Dahl
exekutionsbetjänten G.Wetter
handlanden W.Thurfjell
bankkamreren H.Flodmark
bankdirektören S.Forsgren
lokomotivföraren N.Falk
maskinisten E.Sandberg
Därjämte beslöts, att suppleanterna skulle anses valda var och en för den ledamot, som hade
samma ordningsföljd som suppleanten.
§15.
Från herrar G.V Rignell, G. Isaksson och M.Lindqvist hade inkommit avsägelser av
uppdraget att vara ledamöter av fattigvådrsstyrelsen och beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att med godkännande av avsägelserna till ledamöter i
deras ställe utse fru Märta Sundström, kassören Axel Nilsson och lokomotiveldaren Bror
Jonsson att kvarstå de båda förtsnämnda till 1915 års slut och den sistnämnde till 1917 års
slut. Till vice ordförande i fattigvårdstyrelsen i stället för herr Rignell utsågs herr A. Gullberg.
Till suppleanter i fattigvårdsstyrelsen efter fru Märta Sundström samt herrar O.E.Wester och
J. Gunnarsson, vilka bägge senare avsagt sig uppdraget, valdes vaktmästaren Johan Lindgren,

doktor A. Ulander och fru Jenny Johansson, den förstnämnde för åren 1915 – 17 och de båda
senare för år 1915.
§16.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med ett från
fattigvårdstyrelsen inkommet förslag att till fattigvårdare för åren 1915 – 1916 utse följande
personer:
i 1.a distriktet: vaktmästaren Johan Lindgren, kansli vaktmästarne Alexander Nordström och
Johan Andersson, fru Augusta Jonsson, fru Elsa Nyberg och Olga Nordin;
i 2:a distriktet: bankkamreraren H. Flodmark, doktor A. Ulander, lokeldaren A.A. Dolk, fru
Jenny Johansson, fru Julia Salander, fru Hanna Sahlström och fröken Hildur Mörtzell;
i 3:e distriktet: tågmästaren C.A. Vikén, faktor C.J. Åström, lokeldaren Bror Jonsson,
stationsförmannen C.L. Berglund, handlanden August Kempe, fru Maria Gullberg, Frida
Höglund och fröken Lydia Sundström;
i 4:e distriktet: kassören Axel Nilsson, kontorsbiträdet M.Sölvén, arbetaren Edvin Nilsson,
plåtslagaren C.A. Dalin, vagnkarlen P.O. Hedman, fru Linda Nyberg och fröken Ellen
Sundberg.
§17.
Infann sig herr Carlgren på sammanträdet.
§18.
Vid härefter företagna val utsågos:
till ledamöter i Hamndirektionen för år 1915: Herrar G. Burström, O. Linder, L. Hjelm, N
Falk och K.A. Nordin, de fyra förstnämnda med acklamation och den sistnämnda med 13
röster; till suppleanter i Hamndirektionen för år 1915: Herrar E. Nordberg, T. Th.Aurén och
K. Mattsson;
till ledamöter i byggnadsnämnden för åren 1915 – 1918: herrar C. A. Flemström, J.A.
Forsgren och O. Forsgren;
till suppleanter i Byggnadsnämnden för samma tid: herrar A.O.Wahlgen, O.E. Wester och O.
Olsson;
till ledamot i styrelsen för pantlånekontoret för åren 1915 – 1917 : herr V.F Lundmark samt
till suppleant för samma tid herr P. Th. Aurén; till ledamöter i Folkskolestyrelsen för samma
tid: fröken Märta Bucht; till delegerad vid Elementarläroverket för flickor för åren 1915 –
1917: herr P. Sandström med 17 röster; till ledamöter i Hälsovårdsnämnden för 1915 – 1918 :
herar F. Grafström, F. Rosengren och B.A. Hellsten;
till suppleanter i Hälsovårdsnämnden förs samma tid: herrar O. Åhrström och A. Ulander
samt fröken Anna Hellgren; till ledamöter i styrelsen för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt för åren 1915 – 1918: herrar G. Andersson, J.A. Nilsson, J.V.
Johansson och O. Vidlund; till suppleanter i samma styrelse för samma tid: herrar B.A.
Hellsten, M. Thingwall, E.Sandberg och J.A. Öhman; till ledamöter i Brandstodskommittén
för Städernas Allm. Brandstodsbolag för år 1915: herrar C.A Flemström och N.J Nordström;
till suppleanter i samma kommitté för samma tid: herrar J. Wikberg och Jonas Carlsson; till
ombud vid 1915 års mantalsskrivning: herrar J. Lidgren, C.A. Palm, J.F. Johansson och K.V.
Palm; till revisorer av stadens räkenskaper för år 1914: herrar E. Lindblad, K.Liljekvist och C.
Tillman, den sistnämnde med 14 röster; till deras suppleanter: herrar R. Jakobsson, C. Olsson
och E. Berlin; till revisor av läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1914: herr S.
Forsgren med herr C. Olsson som suppleant; till revisor av Luleå Utskänkningsbolags
räkenskaper fr år 1914: herr H.Wallin med herr P. Segerstedt som suppleant; till revisor av

länets arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för år 1914; herr E. Hage med herr H. Björnlund
som suppleant.
§19.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Frimurarelogen Ultima Thules begäran om rätt till utskänkning av brännvin;
2:o) Herr H. Flodmarks motion om utredning rörande möjligheten att minska antalet
poliskonstaplar i staden;
3:o) Herr A.B. Gärdes avsägelse av ledamotskap i Drätselkammaren.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades en framställning om hyresbidrag från logen 1176
Nordanborg m.fl.

§21.
Till Folkskolestyrelsen remitterades en framställning från skolkökslärarinnan Karin
Flemström om ett årlig anslag av 50 kronor för skjutsar till och från Karlsviks folkskola.

Justerat:
A.Ljungberg,
W.Thurfjell,
Harald Wallin”

Som ovan
På Stadsfullmäktiges vägnar
Per Segerstedt

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 21 dcember
1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Hellstén, Rosengren och Grafström.
§1.
Protokollen för den 5 och 26 november föredrogos och justerades.
§2.
Sedan Stadsfullmäktige numer beviljat hushållerskan Anna Johansson och vaktmästaren C.F.
Johansson sökt pension, beslöt nämnden entlediga dem från deras befattningar vid
epidemisjukhuset f.o.m. den 1 januari 1915. Som de enligt stadsläkaren upplyste, på grund af
sjukdom och oförmögna att sköta sin tjänst, och sköterskan förklarat sig villig att t.v förestå
mathållningen, fingo de tillstånd att omedelbart afflytta från epidemisjukhuset.
§3.
Stadsbyggmästaren har med förmälan, att 1914 års reparationsarbeten å epidemisjukhuset af
förbiseende ej blifvit utförda, inkommit med beskrifning öfver nämnda arbeten äfvensom
följande af honom infordrade anbud å deras utförande, nämligen från Å. Johansson å kr 170:från N.E. Larsson å kr 371:-. N.P Boman och Å.A. Englund, från hvilka anbud jämväl
infordrats, hade ej deltagit i täflingen. Efter föredragning häraf beslutade nämnden att antaga
det lägsta af de angifna anbuden.
§4.

På hemställan af stadsläkaren beslöt nämnden låta anskaffa ett enkelt instrumentskåp till
epidemisjukhuset samt uppdrag åt stadsläkaren att med lämplig snickare träffa aftal därom.
§5.
Beslöts, att en korkmatta skulle genom Stadsbyggmästarens försorg inläggas i
epidemisjuksköterskans rum.
Som ofvan
Justeradt
Å tjänstens vägnar
Sven Kjellman”
J.O.Dahl
”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 20 december
1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Flemström, Ullman, Wahlgren stadsingenjören och
stadsbyggmästaren.
§123.
Protokollet för den 4 november föredrogs och justerades.
§124.
Hos byggnadsnämnden hade drätselkammaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning verkställa en del förändringsarbeten i saluhallen i kvarteret Korpen. Efter
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§125.
Hos byggnadsnämnden hade B. Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomt karta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 14 i kvarteret Tigern. Som sökanden
enligt den ingifna tomtkartan hade för afsikt att lägga byggnaden endast 4,5 meter från
tomterna n:r 1 och 10 i samma kvarter, men densamma enligt ritningen komme att förses med
fönster mot nämnda tomter, hvilket vore stridande mot § 29 mom. 2 i gällande
byggnadsordning, beslöt nämnden afslå ansökningen.
§126.
Från Stadsingenjören hade inkommit en så lydande skrifvelse:
”Till Byggandsnämnden i Luleå. Tillfölje däraf att viadukten öfver bangården i vägen LuleåHertsön kommer att ligga på höjden + 8,0 över stadens O-plan under det att korsningen
mellan Präst- och Lotsgatorna enligt fastställda profiler ligger på höjden + 5,94 blifver
lutningen mellan viadukten och detta gatukors ganska brant. För att afhjelpa detta och för att
samtidigt minska schaktningskvantiteterna såväl för staden som för de nya järnvägshusen
föreslår Byggnadsnämnden att hos Stadsfullmäktige anhålla om ändring af profilerna för
Prest- och Lotsgatorna i enlighet med bilagda ritning. Luleå den 27 december 1914. Erik
Kinnman.” Efter föredragning häraf beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville
besluta ändring af nu gällande profiler för Prest- och Lotsgatorna i enlighet med af
stadsingenjören upprättadt förslag. Denna paragraf förklarades genast justerad.
§127.
Från Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren hade inkommit infordrade yttranden öfver af
särskildt utsedde komiterade utarbetadt förslag till omreglering af tjänstemannabefattningarna

för nämnda tjänstemän och beslöt nämnden uppskjuta behandlingen af detta ärende till ett
kommande sammanträde.
§128.
Beslöt nämnden förelägga ingenjören Halfdan Nilsson i Eskilstuna i egenskap af förmyndare
för Solvig Sven-Nilsson att vid vite af 25 kronor före den 1 augusti 1915 hafva låtit uppsätta
och måla staket omkring tomt n:r 4 i kvarteret Flundran i Luleå stad.
§129.
Sedan stadsfullmäktige till nämnden återremitterat förslaget till stadsplaneändring i s.k
Östermalm för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt yttrande och förslag i
ärendet, beslöt nämnden uppdraga åt stadsingenjören att till nästa sammanträde inkomma med
förslag till yttrande.
Justeras:
P.Sandström”

Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29
december 1914.
Närvarande: Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Axel Nilsson, Sander,
J.A. Nilsson och L. Brännström.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 14 innevarande december.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktige protokoll af den 26 november 1914, § 7, angående afslag å
Elektricitetsverkets föreståndares ansökan om löneförhöjning.
§3.
Sedan Stadskamreraren med anledning af Drätselkammaren den 14 december meddelade
uppdrag af häradshöfdingen Gustaf Abenius, Stockholm, anhållit om utlåtande, huruvida
hyreskontraktet mellan Drätselkammaren, å ena, och Källarmästaren C.J.Dahné å andra sidan,
tillföljd däraf att ingen spritutskänkning i Luleå stad under år 1915 skall äga rum, utan vidare
upphör med 1914 års utgång eller om kontraktet skall hafva upphört att gälla först nio eller
redan inom 3 månader efter skedd uppsägning, föredrogs nu häradshöfding Abenius’ inkomna
utlåtande, som utmynnade i den mening, att, då utskskänkningsrättigheterna helt och hållet
upphöra från och med början af år 1915, förutsättningen för kontraktets förlängning bortfallit
och att således kontrakt, därest parterna icke annorlunda öfverenskomma, upphör att gälla
med 1914 års utgång. Vidare föredrogs dels en skrifvelse från C.J. Dahnés sterbhus, däri
sterbhuset under åberopande af G.&J. Edbergs skrifvelse till drätselkammaren den 4
innevarande december, däri dessa uttalat som sin uppfattning, att kontraktet ifråga utan vidare
upphört att gälla vid 1914 års utgång, uppsäger kontraktet till samma tid, för den händelse
detsamma mot förmodan icke skulle vara upphäft utan uppsägning dels en liknande skrifvelse
från herrarne Edberg. Efter anteckning häraf beslutade drätselkammaren enhälligt att äfven
för sin del förklara att kontraktet upphör att gälla med 1914 års utgång.
§4.

Föredrogs ånyo källarmästarne G.&J. Edbergs anbud af den 12 december 1914 att förhyra
hotellägenheterna i Luleå mot erläggande af den afgift, hvartill förbrukandet af elektrisk
ström, vatten och värme uppgår. Vid behandling at detta ärende beslutade drätselkammaren
först att antaga ett af Herr Brändström väckt förslag att uthyra lägenheterna endast till den1
oktober 1915. Kammaren beslutade vidare beträffande hyran att med afslag å herrarne
Edbergs anbud erbjuda dem att förhyra lokalerna för en hyra af 7000 kronor hvarjämte herr
Sander lät anteckna att han föreslagit att hyran skulle bestämmas till 5000 kronor, allt förutom
förutnämnda afgifter. Ett af Danielsson väckt förslag, att ärendet i denna del skulle
undertställas Stadsfullmäktige afgörande afslogs. Sedan herrarne Edberg företrädt och på
förfrågan förklarat sig icke kunna erlägga den bestämda hyran af 3000 kronor, beslutade
drätselkammaren vidare, att uppdraga till Stadskamreraren att genom annonsering i lämpliga
tidningar infordra anbud å arrendering under 1915 af hotellägenheterna i stadshuset att
tillträdas genast eller senast den 1 nästkommande april; och skulle anbuden vara till
kammaren inkomna senast 15 nästkommande februari. Kammaren beslutade slutligen att
utbjudandet af lägenheten skulle göras på samma villkor som varit gällande under nu
tilländagången kontrakts kontraktstid.
Justeras
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 dec. 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 8 december.
§2.
Meddelade ordföranden att sedan upplysning vunnits att firman Johansson & Nordin erlagt
vad för att fullfölja Karlssonska virkesmålet vid högre rätt, fullmakt under hand hade utfärdats
för stadens ombud i rättegången A. Bexell att vid målets handläggning i hofrätten föra stadens
talan och rätt bevaka; och blef denna åtgärd godkänd af hamndirektionen.
§3.
Beslutade Hamndirektionen att f.n. icke expediera under § 8 af protokollet för den 8 december
1914 förtecknadt ärende.
§4.
Sedan Hamnmästaren hos distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i och för debitering af
hamnspårsafgift anhållit om uppgift å det antal vagnar, som af Statens Järnvägar under år
1914, utan föregående anmälan å hamnspårskontoret, i persontrafik utförts å Luleå stads
hamnspår, hade Distriktsförvaltningen meddelat att den icke ansåg sig kunna tillmötesgå
Hamnmästarens begäran dels emedan en sådan uppgift kräfver mycket arbete dels enär
Statens Järnvägar på vissa angifna skäl ej kunna anses skyldiga att i försvarande fall erlägga
hamnspårsafgiften. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen sedan
ordföranden upplyst att distriktschefen vid mundtligt samtal ställt i utsikt att en approximativ
uppgift skulle kunna lämnas event. mot ersättning, att hos Distriktsförvaltningen göra
framställning om erhållande eventuelt mot ersättning af uppgift å det antal vagnar, som af
Statens Järnvägar under år 1914 i persontrafik utförts å hamnspåret, alternativt en
approximativ uppgift, om en exakt sådan icke kan lämnas.
§5.

Magistraten hade till Hamndirektionen öfverlämnat förslaget till ny hamntaxa för afgifvande
af skyndsamt yttrande och utredning öfver Kungl. Befallningshafvandes handlingarne
åtecknad resolution begärda afseenden. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att återsända remisshandlingarne till Magistraten med utdrag af direktionens
protokoll den 8 december 1914, § 2, och Hamnmästarens däri åberopade utredning och
yttrande.
§6.
Sedan hamnbokhållaren B. Fridström blifvit inkallad till krigstjänstgöring f.o.m. den 12
nästkommande januari, beslutade Hamndirektionen på förslag af Hamnmästaren att förordna
tillsyningsmannen A. Björk att mot en aflöning af 150 kronor pr. månad uppehålla
hamnbokhållaretjänsten under den tid, Fridström är af mobiliseringen hindrad att tjänstgöra.

§7.
Utanordnades diverse räkningar.

§8.
En från Stadsfullmäktige till Hamndirektionen remitterad skrifvelse från ägarne af fastigheten
i kvarteret Uttern om iordningställande af Smedjegatan förbi nämnda kvarter remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 26 november 1914, §
12 ang. medgifvande för Hamndirektionen att vara medlem af Svenska Hamnförbundet.
Justeras
Å Hamndirektionens vägnar
Nils Falk”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

“Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 december
1914.
Närvarande: Herrar Gullberg, Ahlström, Nilsson, Johnsson,
Sandström och Johansson, diakonissan och tillsyningsmannen.

J. Lindgren, fruarna

§1.
Protokollet fördt den 30 november föredrogs och justerades.
§2.
Företrädde arbetaren Erik Johansson och anhöll om hyresbidrag och beslöt styrelsen efter
votering med 4 röster mot 3 att lämna honom 18 kronor såsom lån.
§3.
Anmälde v. ordföranden, att sedan vaktmästaren B.A. Larsén den 25/11 1914 inkallats till
militär tjänstgöring, tullvaktmästaren O.A. Jonsson förordnats att uppehålla hans tjänst emot
en månatlig ersättning af 60 kronor jämte fri kost. Sedan Jonsson den 14 december nödgats
sluta och ingen vikarie i hans ställe kunnat anskaffas, åtog sig tillsyningsmannen Boman att

sköta Larséns tjänst och styrelseledamoten Gullberg förordnades att uppehålla Bomans
befattning. Med godkännande häraf beslöt styrelsen, att herr Gullberg skulle åtnjuta en
dagersättning af kr. 3:89, motsvarande Larséns löneförmåner.
§4.
På därom af lokreparatören E.A. Lindqvist gjord framställning beslöt styrelsen förskotera
hospitalavgiften för hans hustru Gerda Emerentia med kr.108:60 och skulle Lindqvist före 1
juli 1915 till styrelsen återbetala nämnda belopp.
§5.
Afslog styrelsen änkan Gustafva Sundströms begäran, att styrelsen ville betala läkarevård för
hennes gosse, som skadat sig under lek i skolan.
§6.
På därom gjord framställning beviljades Fredrika Håkansson ett par skor till en dotter,
hvaremot hennes begäran om ett understöd å 15 kronor afslogs.
§7.
E.G. Degerman skulle erhålla ett par begagnade handskar och skor från fattiggården.
§8.
Listan öfver utackorderade barn för 4:de kvartalet, slutande å kr.1630:75, godkändes.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarne Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande
A.G. Hedlund.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län
utslag i fattigvårdsmål rörande Hanna Serafia Boström.
§11.
Herr N. Falks från stadsfullmäktige remitterade motion angående en del förändringar i
epidemisjukhusets skötsel öfverlämnades till beredningsutskottet för yttrande.
§12.
Anbud hade infordrats å 50 st. metalltrådslampor af olika ljusstyrka, hvarvid följande offerter
lämnats:
Kommanditbol. Burman & C:o
kr. 1:15 pr. lampa
Elektr.a.bol. Fram
kr. 1:10 pr. lampa
Elektricitetsverket
kr. 1:20 pr. lampa
Firman Appelberg, Stockholm
kr. 0:89 pr. lampa
För vinnande af tid hade ordföranden beställt lampor hos lägsta anbudsgifvaren och blef
denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§13.
Med anhållan om likvid hade Karolina Åström ingifvit en räkning för vård och underhåll af
numera aflidne arbetaren Erik Andersson under en tid af 92 dagar à 1 krona per dag,
äfvensom en förteckning öfver den dödas kvarlåtenskap. Styrelsen som icke träffat något aftal
med Åström angående vården af den aflidne, ansåg sig icke skyldig ersätta kostnaden härför,

men förklarade sig icke göra några anspråk på kvarlåtenskapen, ehuru Andersson aflidit å
fattiggården och begrafts på kommunens bekostnad.
§14.
Från särskildt utsedda komitérade hade nu inkommit yttrande och förslag rörande ifrågasatt
uppförande af ett svinhus å kommunalhemstomten och beslöt styrelsen att med
öfverlämnande af förslaget äfvensom
af stadsbyggmästaren upprättad ritning och
kostnadsberäkning hos stadsfullmäktige hemställa om ett anslag af sjutusen kronor för
ifrågavarande ändamål.
§15.
Föredrogs och godkändes beredningsutskottets förslag till tider för styrelsens och
distriktsrådets sammanträden under år 1915.
§16.
Att under år 1915 granska och utanordna till styrelsen ingifvna räkningar utsågos herr
Gullberg och fru Sundström.
§17.
Till inventeringsmän utsågos herrar Gullberg och Ahlström samt fru Sundström.
§18.
Till medlemmar i beredningsutskottet under nästkommande år valdes herrar Lindgren och
Gullberg samt fröken Sundberg med herr Ahlström och fru Sundström såsom ersättare.
§19.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer afgått från fattiggården, nämligen
den 3 december: Gustaf Adolf Petrini
den 3 december: Erik Andersson (afliden)
den 5 december: Nils Emanuel Frid
samt att följande där intagits, nämligen
den 1 december: Karin Elisabeth Tjärnlund med två barn
den 2 december: Erik Andersson
den 12 ”
: Linnea Engfors
den 17 ”
: Maine Bergström med ett barn samt
den 19 ”
: Kristina Stenberg och sonen John Artur.
§20.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för januari månad. Den kontanta utdelningen
uppgick till följande belopp:
för I distriktet
366:91
för II distriktet
313:61
för III distriktet
334:85
för IV distriktet
214:55
§21.
Uppdrogs åt v. ordföranden att hos styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlings lokal för
tredje och fjärde distriktsrådens sammanträden under nästkommande år.
§22.

Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelse i fattigvårdsmål rörande B.J.Z HabolinLenngren.
§23.
Beslöt styrelsen att N.J. Lindbäck af sin lifränta skulle få uppbära kr. 3:50 för att betala en
skuld till vaktmästaren vid fattiggården.
§24.
Godkände till betalning af tillsyningsmannen Boman ingifven reseräkning å kr. 7:§25.
Diakonissans rapport öfver december månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.

§26.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 93:§27.
På förslag af herr Ahlström beslöt styrelsen uppdraga åt beredningsutskottet att inköpa 2 à 3
lådor färsk sill för att salubjudas genom understödstagarne.
§28.
Beslöt styrelsen tillsätta en komité, bestående af herr Ahlström (sammankallade), herr
Gullberg samt fru Sundström för att verkställa utredning rörande handl. Ture Hagbergs
kontrakstbrott samt inkomna med förslag till de åtgärder, som med anledning däraf borde
vidtagas.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren
J.O.Dahl
M.Sundström
Alfr.Gullberg”
”Utdrag af protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i
Luleå den 30 december 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 14 december 1914.

§2.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 17 dec. 1914, § 7, beslutat att för år 1915
förnya stadens lån å löpande räkning å 50,000 kronor, hade Stadskamreraren i skrifvelse till
Riksbankens afdelningskontor, Aktiebolaget Norrlandsbanken, Sveriges Riksbank och
Aktiebolaget Luleå Folkbank, af hvilka den sistnämnda meddelade att banken icke
reflekterade på öppnandet af ifrågavarande räkning. Vid pröfning af de öfriga anbuden antogs
det af Aktiebolaget Norrlandsbanken afgifna såsom det fördelaktigaste anbudet, hvilket
innefattade följande räntesatser:

1.Ränta å stadens skuld till banken efter Riksbankens för hvarje tid bestämda och i tidningar
kungjorda kreditivräntefot jämte ½ % afgift af den beviljade kreditens hela belopp.
2.Ränta å stadens tillgodohafvande, 1 % öfver bankens för hvarje tid bestämda och i tidningar
annonserade giroränta.
§3.
Föredrogs från Länstyrelsen inkommen afskrift af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i
Norrbottens län att för inköp af brödsädesförråd bevilja lån ur skogsmedelfond inom länet.
§4.
Beslutade nämnden att för löpande utgifter under närmaste tiden draga en växel å 10,0000
kronor pr. 3 månader; och skulle växeln utställas af herr Brändström att betalas till
Stadskamreraren eller order samt accepteras af drätselkammaren. Protokollet förklarades i
denna del genast justerat.
Som ofvan
Justeras
Å tjänstens vägnar:
A.Nyberg”
K.H.Santesson

