Protokoll mars år 1917
”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 2 mars
1917.
Närvarande: herrar Santeson, Falk, Palm, Groth och Åhrström.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 1 februari 1917 förda protokollet.
§2.
I skrivelse till drätselkammaren hade eldaren vid stadshuset K.J.Andersson anhållit, att kammaren
ville tillerkänna honom rätt till fri elektrisk ström för belysning i bostaden.
I anledning härav hade drätselkammaren beslutat att med handlingarnas översändande till stadsf.
hemställa, att lönenämnden måtte avgiva yttrande i ärendet, varefter ärendet av fullmäktige vid
sammanträde den 26 mars 1915 remitterats till lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning av ansökningen jämte ett av stadskamreraren i ärendet avgivet yttrande beslutade
lönenämnden hos stadsf. hemställa, att Andersson som personlig förmån retroaktivt från tillträdandet
av befattningen som eldare vid stadshuset måtte tillerkännas fri elektrisk ström för sin bostad,
beräknad efter ett rum och kök.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.
Justeras
Å nämndens vägnar:
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 3 mars 1917.
Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Ullman, Wahlgren och stadsingenjören.
§20.
Protokollet för den 23 februari 1917 föredrogs och justerades
§21.
Drätselkammaren hade för yttrande till nämnden remitterat förslag till reglemente för
byggnadskontoret jämte instruktion för dess tjänstemän.
Vid föredragning härav beslutade nämnden förklara sig icke hava något att erinra emot förslaget.
Denna paragraf förklarades genast justerad.
§22.
Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Palmgren & C:o anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul i kvarteret Ankan.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, under förutsättning att avtal om
markupplåtelse träffats med hamndirektionen samt med villkor, att skjulet borttoges, då nämnden så
påfordrade.
§23.
Hos byggnadsnämnden hade firma Larsson & Lind anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra ett varuskjul i kvarteret Ankan.

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, under förutsättning att avtal om
markupplåtelse träffats med hamndirektionen samt med villkor, att skjulet borttoges, då nämnden så
påfordrade.
§24.
Till stadsingenjören överlämnades för besvarande en skrivelse från byggnadsnämndens sekreterare i
Eskilstuna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
P.Sandström”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 5 mars 1917.
Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Nordin, Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Sedan Herr A.Burman hos Drätselkammaren anhållit att få köpa tomten N:o 5 i kvarteret Laken hade
Drätselkammaren, då denna tomt fölle inom gränslinjen för det område, som Stadsfullmäktige den 14
september 1911 och 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, anhållit om Hamndirektionens yttrande över framställningen.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att tillstyrka den ifrågasatta försäljningen.
§2.
Sedan N.O.Lundström & Co hos Drätselkammaren anhållit att få köpa tomten N:o 5 i kvarteret
Pelikanen, hade Drätselkammaren, då denna tomt fölle inom gränslinjen för det område, som
Stadsfullmäktige den 14 sept. 1911 och 26 mars 1916 beslutat skola reserveras till hamnens behov
eller endast efter Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, anhållit om Hamndirektionens yttrande över
framställningen, därvid Drätselkammaren påpekat att tomten N:o 5 i kv. Pelikanen vore avsedd för
tullhus varföre kammaren i stället föreslagit tomten N:o 7 i samma kvarter eller tomten N:o 5 i
kvarteret Ankan.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att tillstyrka försäljning av tomt N:o 7 i kvarteret
Pelikanen varemot beslöts att avstyrka försäljning av tomt N:o 5 i samma kvarter eller tomt N:o 5 i
kvarteret Ankan.
§3.
Larsson & Lind hade anhållit att få förhyra visst område å tomten N:o 5 i kvarteret Ankan och att där
få uppföra ett varuskjul i enlighet med framställningen bifogad ritning.
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att åt firman upplåta erforderligt område å berörda
tomt ävensom medgiva firman, att få så vitt Byggnadsnämnden icke hade något att erinra, få uppföra
det tilltänkta varuskjulet därstädes. Vidare uppdrogs åt Hamnmästaren att utstaka det område som
sålunda skulle upplåtas åt firman.
§4.
Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat.
Som ovan
In fidem:
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 mars 1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Stadsingenjören, Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 9 och 20 sistlidne februari.
§2.
Sedan drätselkammaren anhållit, att byggnadsnämnden ville inkomma med yttrande över det av
kammaren uppgjorda förslag till reglemente för byggnadskontoret jämte instruktion för dess
tjänstemän, hade byggnadsnämnden i inkommet protokollsutdrag förklarat sig icke hava något att
erinra mot förslagen.
Efter anteckning härav förklarade nämnden att med översändande av de nämnda förslagen till
stadsfullmäktige i skrivelse hos fullmäktige anhålla om godkännande av desamma jämte av de beslut,
som nämnden i ärendet fattat dels vid sammanträde den 29 nästlidne januari, §§ 2 och 3, dels vid
sammanträde den 9 sistlidne februari, § 3.
§3.
Sedan Kungl. Domänstyrelsen medgivit Luleå stad att å det s.k. Notviksskiftet av Luleå stads skog få
efter vederbörlig utsyning avverka högst 2000 kbm fast mått, vilken kubikmassa skulle i den mån
densamma kommer att uttagas av träd, som ingått ute avverkningsberäkningen, anses såsom ordinarie
avverkning och från densamma avräknas, men i övrigt betraktas såsom extra avverkning på sidan om
den fastställda hushållningsplanen, hade drätselkammaren vid sammanträde den 20 sistlidne februari
beslutat att begagna sig av förenämnda av Kungl. Domänstyrelsen medgivna avverkning å stadens
skog, dock endast för närvarande till ett belopp av 500 famnar, under förutsättning att den del av
avverkningen, som ingått i avverkningsberäkningen, och alltså vore att såsom ordinarie avverkning,
måtte få avräknas från densamma successivt under en period av 5 år.
Vid förnyad föredragning av ärendet beslutade nu Nämnden, sedan Jägmästaren i Bodens revir under
hand meddelat, att den av drätselkammaren uttalade önskan, att avräkningen av den del av
avverkningen, som vore att anse såsom ordinarie, måtte få avräknas å densamma successivt under en
period av fem år, kunde av revirförvaltaren tillmötesgås även om denna avverkning ökades till fulla
beloppet eller 1000 skogsfamnar, att meddela Jägmästaren att Nämnden under sådana förhållanden
beslutat sig för att begagna sig av den av Domänstyrelsen medgivna avverkningen å s.k. Notviksskiftet
till fullt belopp eller 1000 skogsfamnar vedskog.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett av hamndirektionen till stadsfullmäktige
inlämnat förslag till kaj mellan stenpiren och östra båthamnen för en kostnad av 150 000 kronor.
I av drätselkammaren infordrat yttrande över förslaget hade stadsingenjören bland annat anfört, att
brist på kajplatser kunde avhjälpas dels genom tillbyggnad av nya kajer dels genom att medelst kajspår
och krananordningar underlätta fartygs in- och utlastningar och bortförandet av godset, så att plats
fortare beredes för nästa fartyg, vilka senare anordningar torde vara att föredraga, där de låta sig
genomföras, vartill kom att fartyg gärna besöka en hamn, i vilken uppehållet kan göras så kort som
möjligt. Att under sådana förhållanden bygga en, om ock ur andra synpunkter nödvändig kaj, till så
pass hög anläggningskostnad och utföra den av trä i vattenytan, ansåg stadsingenjören vara mindre
välbetänkt, då den kommer att betyda fortsättning eller tillökning till redan befintliga permanenta
kajer, särskildt då man för en ökning av högst 50 % kan utföra kajen av betong på träkistor eller helt
av betong och samtidigt undgå de eljest vart 15 á 20 år återkommande ombyggnaderna av kajens övre
del.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som icke hade något att erinra mot nödig utvidgning
av stadens kajer och varuskjul, men anser, att i detta fall permanent byggnadssätt är att föredraga, att
med remisshandlingarnas återställande föreslå, att stadsfullmäktige ville uppdraga till hamndirektionen
att låta uppgöra ritningar och kostnadsförslag till uppförande av förenämnda kaj av permanent natur
alt. för 24 fots vatten eller 18 fots vatten.
§5.
Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen och drätselkammaren remitterat en framställning från
Fastighetsaktiebolaget Spiggen rörande förlikning i rättegången om det s.k. Oscarsvarv.
Sedan hamndirektionen den 21 sistlidne februari till drätselkammaren överlämnat handlingarna i
ärendet jämte till stadsfullmäktige ställt utdrag av dess protokoll för den 12 december 1916, beslutade
nämnden att uppdraga åt ledamöterna herrar Schultz och Brännström att uppsätta förslag till det av
stadsfullmäktige begärda yttrande.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna
1) C.Skarstedts skrivelse rörande det arbetsmanskap, som entreprenören för körning av jordfyllning till
vägbanken i Skurholmsfjärden använder i arbetet;
2) Avskrift av Kungl. Arméförvaltningens skrivelse till Kommendanten i Boden angående fastställda
ersättningsbelopp för framdragande av stadens högspänningsledning vid Notviken.
3) Städernas Allmänna Brandstodsbolags meddelande rörande ersättningsbeloppet för brandskada vid
eldsvåda den 28 nästlidne januari i stadshuset.
§7.
Sedan Folkskolestyrelsen i skrivelse till drätselkammaren anhållit om stadsingenjörens biträde för
uppgörande av kostnadsförslag till omändring av värmeledningen i östra skolhuset till lågtrycksånga
eller varmvatten, beslutade nämnden att härtill lämna bifall.
§8.
Målaremästaren J.A.Nilsson och Distriktslantmätaren L.Brännström hade inkommit med berättelse
över verkställd inventering av vattenverkets, gatuarbetenas, stadsbyggmästarens och brandkårens
förråd, däri de dels meddela att erforderliga rättelser och anmärkningar införts i resp. förteckningar
dels ock föreslå att det skrot, som ligger och skrymmer i de otillräckliga förrådslokalerna, måtte
försäljas.
Sedan stadsingenjörens vidare meddelat, att tvenne kopparcisterner stodo utan användning i
stadshusets källarevåning, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppdraga till
stadsingenjören att efter utredning i vad mån i förråden befintliga skadade, odugliga eller obrukbara
effekter m.m. böra försäljas, infordra anbud å försäljning dels av dessa dels av förenämnda 2 st
kopparcisterner; och skulle anbuden underställas nämnden prövning.
§9.
Sedan magistraten i meddelat utslag i fråga om Elektr. A.B.:s Frams besvär över av drätselkammaren
den 9/8 1916 fattade beslut att anmoda Fram att till vederbörande återbetala för högt debiterat
dyrtidstillägg beslutat att besvären icke kunde föranleda åtgärd, i det drätselkammarens protokoll i
saken icke innefattade slutgiltigt beslut i densamma, beslutade nu nämnden att i anslutning till sitt
beslut den 7 september 1916, § 24, överlämna handlingarna i ärendet till ledamoten herr Thurfjell för
att i godo söka förmå entreprenören att vidtaga rättelse i det anmärkta missförhållandet.
§10.
Godkändes av stadskassören J.O.Dahl gjord P.M. å de donationsjordsavgälder, som ägaren till
egendomarne Hagalund och Erikslund har att fortfarande erlägga till staden, sedan Luleå stad genom
köp förvärvat resp. 3 har 41,38 ar och 7 har 40,47 ar av dessa egendomar; och utgjorde avgälden resp.
kr. 1,92 och kr. 8,99 pr. år.
§11.

Antecknades rörande stadens förvärvande av mark å Mjölkudden för tillhandahållande till Statens
Järnvägar av område för bebyggande av egnahem, att lagfart meddelats av rådstuvurätten i Luleå dels
å den mark, som Luleå stad enligt köpebrev den 25 november 1915 köpt av J.O.Olsson, dels å den
mark, som staden enligt köpebrev den 8 december 1915 köpt av Sofia Carolina Linder, den senare
dock med undantag av 18,86 ar av vretan n:r 433, betr. vilken ansökan om lagfart blivit förklarad
vilande.
§12.
Sedan stadsingenjören inkommit med arbetsbeskrivning till uppförandet av det kommunala
bostadshuset i kvarteret Lejonet, antecknades, att Betongaktiebolaget Effektiv redan inlämnat anbud å
de delar av byggnaden, som uppräknas under punkterna 2-7 i beskrivningen, vilket anbud gäller t.o.m.
den 20 innevarande mars.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att senast till den 17
innevarande mars infordra anbud å övriga delar av entreprenaden i följande avseenden, nämligen å var
för sig
de arbeten som ingå i den nu avlämnade arbetsbeskrivningen,
vatten- och avloppsledningar,
spislar och värmeledningar,
elektrisk belysning;
och skulle de arbeten, som enligt förenämnda ingå i arbetsbeskrivningen, utbjudas på entreprenad
medelst annonsering i lämpliga tidningar och beträffande övriga medelst infordrande under hand av
anbud från personer och firmor inom staden eller närmast belägna samhällen.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att med eget arbetsfolk utföra arbetet med
grävning av grund för byggnaden.
§13.
I skrivelse till drätselkammaren hade brandchefen föreslagit, att följande för provtjänstgöring vid
brandkåren antagna brandmän, Carl Cardell, Uno Karlsson och Harry Johansson måtte, sedan de nu
fullgjort föreskriven 3 månaders tjänstgöring, antagas till ordinarie brandmän vid Luleå stads brandkår
med tjänstetid, räknat f.o.m. den 1 december 1916.
Som Cardell förut haft ordinarie anställning vid större fast brandkår under 1 år och 8 månader samt
dessutom är fullt utbildad till hovslagare och hästsjukvårdare, hemställde brandchefen vidare att
Cardell måtte få tillgodoräkna sig 1 år av den förut innehavda anställningen och f.o.m. 1 mars
uppflyttas i andra lönegraden.
Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att i enlighet med brandchefens förslag antaga
förenämnda trenne personer f.o.m. innevarande månad till ordinarie brandmän vid Luleå brandkår med
rätt att räkna tjänstetid f.o.m. den 1 december 1916; och skulle Cardell på av brandchefen ovan
anförda skäl äga tillgodoräkna sig nio månader av den förut vid annan brandkår innehavda
anställningen och i enlighet härmed uppflyttas i 2:dra lönegrad f.o.m. innevarande mars månad.
§14.
Arbetslöshets- och hjälpkommittén hade i skrivelse till drätselkammaren med redogörelse för läget å
arbetslösheten inom staden anhållit att kammaren ville vidtaga åtgärder för igångsättande av arbeten
med stensprängning, makadamslagning för hand, tillverkning av nubbsten m.m.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera skrivelsen till stadsingenjören för
inkommande med yttrande och förslag.
§15.
Sedan fröken Holm i hos stadsfullmäktige väckt motion föreslagit, att fullmäktige måtte tillsätta en
komité, som får i uppdrag att efter det drätselkammaren lämnat upplysning, om vilken och hur stor
areal av stadens jord, som lämpligen kan användas för potatisodling, vidtaga åtgärder för denna jords
odling, anskaffande av gödselmedel och sädespotatis m.m. samt, därest det visar sig, att företaget
kommer att medföra utgifter från staden sida, inkomma till stadsfullmäktige med kostnadsförslag till
detsamma, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
motionen.

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadsingenjören att upprätta en förteckning över den till
odling dugliga mark, som staden själv f.n. disponerar över; dock torde de å förteckningen upptagna
markområden icke få tagas i användning av kommittén för än efter av drätselkammaren skedd
prövning i varje särskilt fall.
§16.
Drätselkammaren har under föregående år med anledning av då rådande acuta bostadsbrist med stöd
av stadsfullmäktiges beslut den 28 september 1916, § 17, i tre fall träffat sådant avtal med enskilda
fastighetsägare, att, sedan de förbundit sig att till viss tid hava verkställt inredning av ny lägenhet om 1
rum och kök, drätselkammaren å sin sida förbundit sig att i första hand ersätta inredningskostnaden av
lägenheten mot vederlag att få uppbära å lägenheten löpande hyra under så lång tid att stadens sålunda
förorsakade kostnad blir täckt, räknat efter en räntesats av 4,5 %.
Sedan en ny ansökan om drätselkammarens medverkan till inredning av en lägenhet av förenämnda
storlek inkommit, beslutade nu nämnden att, då det är antagligt att ytterligare ansökningar äro att
förvänta i detta hänseende, hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville ställa ett belopp av
10000 kronor till drätselkammarens förfogande för understödjande av produktionen av smålägenheter
på härovan föreslagna sätt.
§17.
Beslutade nämnden att uppskjuta behandlingen av en från Hanna Tjelldén till drätselkammaren
inkommen ansökan om stadens medverkan för inredning av en lägenhet om 1 rum och kök.
§18.
Sedan drätselkammaren den 1 juni 1909 jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 13 mars samma år till
J.P.Johansson på arrende under 30 år upplåtit i och för uppförande av en sommarbostad med nödiga
uthus del av vreten n:r 294 å Mjölkudden, i areal innehållande 1200 kv.meter, emot ett årligt arrende
av 25 kronor, hade J.P.Johansson med drätselkammarens godkännande den 6/12 1910 överlåtit arrende
på ingenjören J.A.Forssgren.
I skrivelse till drätselkammaren hade nu Forssgren under framhållande bland annat att enligt av staden
senare upprättad plan över trafikleder å Mjölkudden, en av dessa trafikleder ginge just över detta av
honom arrenderade området, anhållit att han, då han under sådana förhållanden icke ansett sig kunna
inhägna eller tillgodogöra sig området, måtte befrias från arrendeavtalet.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill besluta, att Forssgren befrias från
arrendet från och med den 1 juni 1916.
§19.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat A.B.Luleå Verkstäders skrivelse med anhållan
om påskyndande av behandlingen av bolagets framställning hos fullmäktige den 30 september 1915
angående ägobyte m.m., beslutade nämnden att bordlägga skrivelsen tills vidare.
§20.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Bodens Elektrisk aktiebolags begäran om viss
ersättning för lidna förluster vid utförande av elektrisk belysningsanläggning i Karlsviks
skolhusbyggnad, inhämtades vid föredragning av ärendet av handlingarna i saken, att
Folkskolestyrelsen vid sammanträde den 14 april 1916, § 7, på av skolbyggnadskommittén anförda
skäl tillstyrkt hos stadsfullmäktige att en ersättning av halva förlusten eller 250 kronor måtte beviljas.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att med åberopande vad t.f. föreståndaren för
elektricitetsverket i bilagt yttrande anfört, för sin del tillstyrka bifall till Folkskolestyrelsens hemställan
i saken.
§21.
På förslag av stadsingenjören beslutade nämnden att bestämma priset pr. kwt, förbrukad ström till
pumpstationen till 4 öre, varvid kostnaden för vattenverket blir c:a 4000 kr. pr. år, därav 1000 kronor
beräknas för ränta och amortering å inre anläggningen i pumphuset.

§22.
Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades Elektr. A.B. Frams i skrivelse till drätselkammaren
gjorda begäran att f.o.m. den 15 innevarande mars få höja entreprenörspriserna med 30 % å
arbetslönerna och 10 % å materialen.
§ 23.
Beslutade nämnden att utan kallelse sammanträda den 19 innevarande mars kl. 5 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 8 mars 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Schultz, Brännström, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Sundberg,
Thurfjell, J.A.Nilsson och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades kammaren protokoll för den 12 sistlidne februari.
§2.
Sedan ansökningarna till maskinistbefattningen i stadshuset blivit beträffande de tre sökande, som
tekniska nämnden uppsatt på förslag, kompletterade med läkarebetyg och tjänstgöringsbetyg från sist
innehavd tjänst, beslutade nu drätselkammaren att till maskinist i stadshuset utse övermaskinisten
C.A.Röstlund, Stugsund, f.o.m. den 1 nästkommande april.
§3.
Magistraten hade i skrivelse anhållit om ett uttalande från drätselkammaren, huruvida
drätselkammaren anser, att med hänsyn till de göromål, som åligga stadskassören, hinder möter för
stadskassören J.O.Dahl att tills vidare uppehålla den borgerliga rådmansbefattningen, som till följd av
rådmannen Herman Örtblads sjukdom måste upprätthållas genom vikarie.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att uttala att kammaren anser att hinder möter
för stadskassören Dahl att åtaga sig förenämnda förordnande.
§4.
Källarmästarne Edberg hade uti skrivelse till drätselkammaren framhållit, att, sedan de i skrivelser till
kammaren den 25 april och 31 maj 1916 gjort framställan om nedsättning av hyran för av dem
förhyrda lokaler i stadshuset, drätselkammaren medelst beslut den 6 maj och 30 juni samma år avslagit
dessa framställningar, men att därefter bland annat genom kungl. kungörelsen den 3 november 1916
och kungl. kontrollstyrelsens skrivelse den 20 december 1916 sådana avsevärda inskränkningar i
detaljhandeln med brännvin ägt rum, att de skäl, drätselkammaren i sina svar å föregående
framställningar andragit, icke längre borde kunna vidhållas.
Med åberopande vidare av vad de i sina förenämnda skrivelser till drätselkammaren i detta ärende
anfört och då § 5 av det mellan drätselkammaren och källarmästarne Edberg den 12 november 1915
upprättade kontrakt lämnar dem rätt till erhållande av nedsättning i hyresbeloppet under de
förutsättningar, som inträffat, hade herrarne Edberg hemställt om nedsättning av hyran för år 1916 till
skäligt belopp samt för år 1917 till en hyressumma av 10000 kronor; och skulle de, därest
drätselkammaren icke ville gå in på denna framställan med stöd av berörda paragraf av kontraktet
påkalla skiljedom för tvistens avgörande.

Drätselkammaren, som visserligen ville medgiva att sådana förhållanden f.o.m. den 16 november
inträtt, som giva källarmästarne rätt till nedsättning av hyresbeloppet, men tillika ansåg att, förutom
det, att den begärda nedsättningen av hyresbeloppet icke kunde inträda förrän f.o.m. nämnda dag, den
av källarmästarne Edberg fordrade nedsättningen av hyran vara för hög, beslutade vid sammanträde
den 15 nästlidne januari att uppdraga till tvenne av sina ledamöter, nämligen kassören A.Nilsson och
direktören C.G.Lindgren att träda i underhandling med källarmästarne Edberg för att om möjligt få en
godvillig överenskommelse till stånd dels beträffande nedsättningen av hyresbeloppet och dels
beträffande tiden för nedsättningen.
Vid föredragning av ärendet meddelade nu herrar Lindgren och Nilsson att, de, då källarmästarne
Edberg vid förda underhandlingar icke kunnat framlägga fullt klara siffror och grunder för begärd
ersättning av hyran, utan endast lämnat en del uppgifter, stödjande sig på beräkningar, erbjudit
herrarne Edberg att hos drätselkammaren förorda en nedsättning av hyran av 4000 kronor pr. år, räknat
från den dag i november månad förra året, då restriktionerna togo sin början, men att herrarne Edberg
förkastat detta förslag såsom oantagligt från deras sida.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att med hänsyn till de förhållanden, som de
förutnämnda restriktionerna medfört, förklara sig villiga att nedsätta hyresbeloppet för stadshotellet
med 4000 kronor till 12000 kronor pr. år från och med den 16 november 1916; och kommer
drätselkammaren därest herrarne Edberg avslå detta erbjudande, taga i övervägande huruvida icke
kontraktet bör från stadens sida uppsägas.
§5.
Vid föredragning av från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 25 nästlidne
januari, § 3, däri fullmäktige bland annat beslutat, att med godkännande av lokomotivföraren
A.A.Wahlströms avsägelse i hans ställe till suppleant i drätselkammaren utse tågmästaren C.A.Wikén,
beslutade drätselkammaren att Wikén skulle tillhöra kammarens tekniska nämnd.
§6.
F.A.Pettersson m.fl. åkare, vilka under år 1916 utförs körslor för staden hade i skrivelse till
drätselkammaren anhållit, att kammaren ville bevilja dem dyrtidstillägg eller familjeunderstöd under
samma grunder, som arbetarne erhållit.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, sedan stadsingenjören i yttrande över
ansökningen meddelat att åkarnes accordspriser flere gånger blivit höjda, att avslå framställningen;
och skulle stadsingenjören bemyndigas att, som så behövdes företaga ytterligare höjning av accordet.
§7.
Petter Johansson i Mjölkudden hade i skrivelse till drätselkammaren med framhållande att hand under
den del av 1916, som han hade tillgång till häst, utfört diverse körslor vid stadens gator och därefter
arbetat vid stadens stenkross, anhållit om erhållande av dyrtidstillägg.
Sedan stadsingenjören meddelat, att sökandens arbetstid vid krossen utgjorde c:a 4 månader, beslutade
drätselkammaren att avslå framställningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 9 mars 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, H.Hultström, V.Oskarsson, D.Andersson,
B.A.Hellsten, O.Olsson, O.E.Wester och G.Landström samt undertecknad sekreterare.

§1.
Till justeringsmän utsågos hrr V.Oskarsson och B.A.Hellsten.
§2.
Av folkskolläraren A.Forsén med stöd av läkarebetyg gjord ansökan om tjänstledighet på grund av
sjukdom under en månad som den 20 sistl. februari blev av folkskolestyrelsen bifallen.
§3.
Överläraren meddelade, att folkskolläraren A.Forsén tjänst under tiden 21 febr – 3 mars uppehållits av
småskollärarinnan Berta Carlsson samt från sistnämnda dag av pens. Folkskollärarinnan Maria
Åhrström. Folkskolestyrelsen godkände denna anordning och förordade fröken Åhrström att tills
vidare under hr Forséns tjänstledighet uppehålla dennes tjänst.
§4.
Distriktslantmätaren Gustav H.Högström hade till folkskolestyrelsen insänt till Kungl.
Folkskolöverstyrelsen ställd ansökan om sådant understöd för småskollärarinnan Ellen Wingård, som
omförmäles i Kungl. Kungörelsen den 23 sept. 1916.
Folkskolestyrelsen beslöt att med översändande av handlingarna hos Kungl. Folkskolöverstyrelsen
förorda bifall till ansökningen.
§5.
Genom överläraren framfördes till folkskolestyrelsen såsom barnavårdsnämnd av modern till gossen
Johan Delias Severin Olsson (Karlsson), född den 30/3 1906, gjorda framställning, att nämnda gosse
måtte genom barnavårdsnämndens försorg utackorderas i enskilt hem på landet.
Sedan upplyst blivit, att gossen vid flera tillfällen gjort sig skyldig till snatteri, och med stöd av
skriftligt utlåtande från hans lärare beslöt folkskolestyrelsen låta skilja nämnda gosse från hemmet och
utackordera honom i enskilt hem på landet.
§6.
Ordföranden anmälde, att han erhållit meddelande om att det fosterhem, där gossen Ejnar Sjörling
senaste tiden varit utackorderad, ej kunde anses lämpligt, samt att gossen av fadren tagits därifrån och
för närvarande vistades i sitt hem i staden. Ordf. och överläraren erhöllo i uppdrag att anskaffa annat
fosterhem.
§7.
Folkskolestyrelsen beslöt låta inköpa 2 st sylar och 70 par gymnastikskor, de senare avsedda för
Karlsviks och Mjölkuddens skolor.
§8.
Till folkskolestyrelsen anmäldes, att skolbadet stängts för en månad från den 26 febr. samt att en vägg
i skolbadets lokaler reparerats för en ungefärlig kostnad av 75 kr. Styrelsen godkände båda dessa
åtgärder.
§9.
Av småskollärarinnan Selma Berglund med stöd av läkarebetyg gjord ansökan om tjänstledighet på
grund av sjukdom under en månad fr.o.m. den 7 innevarande mars blev av folkskolestyrelsen bifallen.
§10.
Folkskolestyrelsen förordnade småskollärarinnan Hanna Granström att under fröken Selma Berglunds
tjänstledighet uppehålla dennes tjänst.
§11.
Vik. folkskolläraren Emil Viklund, som från innevarande termins början som vikarie uppehållit en
vakant lärarebefattning vid Luleå folkskolor, hade hos folkskolestyrelsen anhållit om
tjänstgöringsbetyg; och beslöt folkskolestyrelsen vitsorda, att hr Viklund under sin tjänstgöring visat

Berömlig
Undervisningsskicklighet;
Berömligt
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran;
Berömligt
Nit, samt
att han fört en hedrande vandel.
§12.
Kungl. Folkskolöverstyrelsen hade i skrivelse den 15 sistl. februari anmodat folkskolestyrelsen, att
från den 1 nästkommande maj inkomma med yttrande över av Stockholms folkskoledirektion gjord
framställning om vidtagande av åtgärder, som kunde vara ägnade att förebygga menliga verkningar av
biografväsendet och främja syftet att göra biografföreställningarna till för ungdomens uppfostrande
och bildande nöjen.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt ordföranden och sekreteraren att å styrelsens vägnar avgiva det sålunda
begärda utlåtandet.
§13.
Överläraren anmälde, att gossen Karl Vesterberg under en längre tid periodvis skolkat från skolan, och
beslöt styrelsen lämna överläraren i uppdrag att vidtaga de åtgärder, som kunna anses erforderliga.
§14.
Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt ordföranden och överläraren att besöka de fosterhem, där
barnavårdsnämndens skyddslingar äro utackorderade; och skulle kostnaden för dessa inspektioner
bestridas av till barnavårdsnämndens verksamhet anslagna medel.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
B.A.Hellsten

/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 mars 1917.
Närvarande: Hrr. Burström, Falk, Nordlander, Olsson och Hamnmästaren.
§1.
Justerades protokollen från Direktionens sammanträden 13/2 och 5/3 d.å.
§2.
Bestämdes tiden för Direktionens sammanträden under innevarande år till kl. 7 e.m.
§3.
Med anledning av skriftlig förfrågan från grosshandlare A.Burman huruvida och till vilket pris
hamnens båda träpråmar vore till salu, beslutade Direktionen, sedan Hamnmästaren förklarat att de för
hamnens ändamål icke vidare komme till användning, att genom annons i ortstidningarne utbjuda dem
till försäljning.
§4.
Utanordnades kr. 2000:-, utgörande av Stadsfullmäktige utfäst bidrag till utredning av fråga om
åtgärder för underlättande av vintertrafiken på de norrländske hamnarne.
§5.
Hamnmästaren hade i skrivelse begärt att från den 1 nästkommande maj, då han innehaft
hamnmästaretjänsten i fem år, komma i åtnjutande av det ålderstillägg av 500 kronor, vilket

Stadsfullmäktige den 10/10 – 1912 beslutat att Hamnmästaren skulle äga att uppbära efter fem års
tjänstgöring.
Vid behandling av ärendet beslutade Direktionen, med tillstyrkan om bifall, översända framställningen
till Stadsfullmäktige.
§6.
En till Svenska Hamnförbundet ansluten förvaltning hade, under framhållande av att många hamnar på
grund av krisen fått vidkännas avsevärda inkomstminskningar, samtidigt som deras omkostnader ej
oväsentligt ökats, hemställt huruvida Förbundet ville taga initiativ till en gemensam framställning från
hamnarnes sida om provisorisk taxeförhöjning.
Arbetsutskottet hade därefter beslutat utröna huruvida hos de olika hamnförvaltningarne allmännare
intresse förefinnes för frågans upptagande till behandling å en konferens i Stockholm med ombud för
vederbörande förvaltningar.
Vid ärendets behandling beslutade Direktionen, som ansåg skäl föreligga för en provisorisk
taxeförhöjning, tillstyrka hållandet av konferensen och genom ombud deltaga däri. Protokollet
förklarades i denna del omedelbart justerat.
§7.
Med anledning av förfrågan från Svenska Industrikommissionens Arbetsutskott angående stadens
behov av såpa hade drätselkontoret, i och för rekvisitionens omedelbara insändande, begärt uppgift å
för hamnen erforderlig mängd.
Direktionen beslutade genom drätselkontoret rekvirera 300 kg. till ett pris av 1:25 pr kilo, inkl. fritt
emballage.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§8.
Hamnmästaren hade i skrivelse, under framhållande av att områdena i fyllnaden i Åmansgrubban
behövas för tillfälliga upplag så länge kriget pågår, och att staden åtnjuter skälig hyresersättning för
desamma, hemställt att iordningställandet av Södra Strand- och Skomakaregatan måtte, efter anmälan
hos Stadsfullmäktige om anledningen till uppskovet, tills vidare få anstå, och att för ändamålet
anslagna medel balanseras i Hamndirektionens stat.
Direktionen beslutade bifalla framställningen.
§9.
Aktiebolaget Luleå Kol- och Materialaffär hade hemställt att vid första öppet vatten få hyra stadens
mudderverk och pråmar för uppmuddring intill 20 fot vid bolagets kaj.
Ärendet hade remitterats till Hamnmästaren, vilken föreslagit uthyrning av mudderverket och tvenne
avföringspråmar fullt rustade vid första öppet vatten under högst 8 dagars tid, mot en avgift av 15
kronor pr arbetestimme under det att bolaget håller för driften nödigt bränsle.
Direktionen beslutade uthyra mudderverk och tvenne avföringspråmar på av Hamnmästaren angivna
villkor.
§10.
Vid föregående sammanträde bordlagda, från Stadsfullmäktige remitterade motion om beviljande av
dyrtidstillägg åt arbetare, som arbetat i stadens arbeten minst 2 månader under år 1916 upptogs till
behandling.
Hamnmästaren hade inkommit med uppgifter, dels över arbetare, som under åren 1915-16 varit
anställda vid hamnen, jämte deras anställningstid, och dels över arbetare, som under år 1916 arbetat
vid hamnen över 2 månader och därvid åtnjutit timlön för minst 500 timmar.
Sedan det antecknats; att i hamnens tjänst icke finnas några fast anställda arbetare, som uppbära
avlöning i forma av timpenning, och således ingen, som kommer i åtnjutande av det dyrtidstillägg,
vilket Stadsfullmäktige i sina beslut den 21 dec. 1916 och den 25 jan. d.å. tillerkänt vissa, hos staden
fast anställda arbetare, beslutade Direktionen hos Stadsfullmäktige hemställa att i vad hamnens
arbetare avser förenämnda motion bifalles sålunda, att de arbetare, som varit sysselsatta i hamnens
arbeten över 2 månader under år 1916 och därvid åtnjutit avlöning i form av timpenning för minst 500

timmar, skola äga uppbära ett dyrtidstillägg av 10 öre för varje arbetstimme. För hamnens del skulle
detta dyrtidstillägg uppgå till ett belopp av kr. 5593:40, vilket, om förslaget bifalles, Direktionen
hemställer böra utgå av tillgängliga medel.
Vidare beslutade Direktionen att från och med nästa veckoavlöning höja timpenningen för hamnens
arbetare med 10 öre, således, att timlönen för en grovarbetare tills vidare skall utgå med 60 öre.
Direktionen anser en efter rådande förhållanden skäligen avvägd höjning av timpenningen av flera skäl
svara den lämpligaste formen för dyrtidstillägg, ej minst därför att alla mot timpenning anställda
arbetare i lika proportion bliva delaktiga därav. Annan form av dyrtidstillägg för hamnens mot
timpenning anställda arbetare kommer Direktionen icke att för innevarande år tillstyrka.
§11.
Sedan Hamnmästarens yttrande över Svanö Aktiebolags framställning om tillstånd att i enlighet med
densamma bifogad karta anordna förvaringsbom för timmer, och att nedlägga sänkstöd för bommens
fasthållande, inkommit och därav framgår att anordningen icke bliver till hinder för sjöfarten,
beslutade Direktionen bifalla framställningen, med skyldighet dock för bolaget att, när Direktionen så
påfordrar, omedelbart draga försorg om inrättningens bortskaffande.
§12.
Aktiebolaget Palmgren & Cos framställning om att få hyra upplagsplats å Pontusudden remitterades
till Hamnmästaren för yttrande.
§13.
Hamnmästarens kassarapport för februari månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarne.
§14.
Sedan ingenjören R.Bergman anmält lyftkranen färdig till avsyning, utsåg Direktionen
telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt att förrätta sådan avsyning.
Direktionen beslutades vidare utbetala ingenjör Bergmans resterande tillgodohavande kr. 1960:- så
snart avsyningsbeviset, vari anläggningen godkänts, inkommit.
§15.
Utsågos telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt och hamnmästaren K.Hj.Falkland att upprätta och
inkomma med förslag till ny taxa för hamnens lyftkran.
§16.
Beslutades att hos Statens Industrikommissions Arbetsutskott göra framställning om utbekommandet
av 2 fat linolja för hamnens behov.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§17.
Uppdrogs åt arkitekten J.Wikberg att uppgöra konstruktionsritning och utarbeta arbetsprogram jämte
approximativt kostnadsförslag för den planerade hamnförvaltningsbyggnaden, i enlighet med av
honom senast uppgjord eskissritning.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ovan
In fidem:
Karl.Hj.Falkland
Justerat d. 10/8 1917.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 14 mars 1917.
Närvarande: Ordf. hr Åhrström, hrr K.H.Hultström, O.E.Wester, fröken Märta Bucht samt
undertecknad sekr.
§1.
På därom framställda ansökningar beslöt nämnden utdela så lydande tjänstgöringsbetyg:
För e.o. folkskolläraren E.A.Brännström:
Undervisningsskicklighet
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
leda ungdomens uppfostran
Nit
Vandel

Med utmärkt beröm godkänd;
Berömlig;
Berömligt;
Hedrande.

För e.o. folkskollärarinnan Elin Bohlin:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc
Nit
Vandel

Berömlig;
Berömlig;
Berömligt;
Hedrande.

För e.o. folkskollärarinnan Signe Flodin:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc
Nit
Vandel

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

För vik. folkskolläraren G.Furtenback:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc
Nit
Vandel

Med nöje godkänd;
Med beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

§2.
Av lärarekåren framlagt förslag till inköp av undervisningsmateriel för en summa v 589,89 kr blev av
nämnden godkänt.
Dag som ovan
Oskar Åhrström
/P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 15 mars 1917.
Närvarande: herrar Santeson, Groth, Åhrström och Falk.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 2 mars 1917 förda protokoll.

§2.
Vid sammanträde den 25 januari 1917 hade stadsfullmäktige till lönenämnden för yttrande remitterat
en av stadens siffergranskare kassören W.Sahlin till stadsfullmäktige ingiven hemställan om
förhöjning av det honom tillkommande arvodet från 800 kr till 1000 kr.
Det antecknades, att stadsfullmäktige genom beslut den 11 september 1913 uppå därom av kassören
Sahlin gjord framställning höjt det till honom utgående arvodet från 500 kr till 800 kr att tillämpas från
och med år 1914 med bestämmelse tillika, att löneförhöjningen skulle betraktas såsom personlig för
den nuvarande innehavaren av befattningen.
Efter antecknande härav beslöt lönenämnden hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till kassören Sahlins
framställning samt tillika hemställa, att, därest framställningen av fullmäktige bifölles, bestämmelsen
om arvodesförhöjningens personliga karaktär måtte bibehållas.
§3.
I skrivelse till stadsfullmäktige hade förre maskinisten vid stadshuset A.Westerlund anhållit, att det till
stadens befattningshavare för år 1916 utgående dyrtidstillägget, måtte utgå jämväl till Westerlund för
den tid av nämnda år, han innehaft befattningen ifråga.
Ärendet hade av stadsfullmäktige vid sammanträdet den 25 januari 1917 remitterats till lönenämnden
för yttrande.
Vid föredragning av ärendet jämte av stadsingenjören däröver avgivet yttrande beslöt lönenämnden på
av stadsingenjören anförda skäl avstyrka bifall till ansökningen.
§4.
Uti skrivelse till stadsfullmäktige den 7 november 1916, som till magistraten ingivits och av
magistraten med eget yttrande överlämnats till stadsfullmäktige, hade polisöverkonstapeln E.Strandell
anhållit, att från och med den 1 februari 1917 hamna i åtnjutande av ett första ålderstillägg å 250 kr per
år.
Magistraten hade uti yttrande den 27 december 1916, ansett sig icke böra avstyrka ansökningen.
Vid sammanträde den 25 januari 1917 hade fullmäktige remitterat ärendet till lönenämnden för
yttrande.
Det antecknades, att enligt det för stadens befattningshavare år 1912 fastställda lönereglemente skulle
uppflyttning till högre lönegrad ske först med ingången av kalenderåret näst efter det, under vilket
erforderligt antal tjänsteår uppnåtts.
Vid prövning av ansökningen fann lönenämnden, som visserligen ansåg billighetsskäl tala för bifall till
ansökningen, sig likväl icke kunna tillstyrka bifall till densamma, vid det förhållande, att tydliga
bestämmelser i motsatt riktning givits i ovannämnda reglemente.
§5.
Sedan stadsf. till lönenämnden remitterat en av Herr Falk hus fullm väckt motion om dyrtidstillägg åt
arbetare, som arbetat i stadens arbeten minst två månader år 1916, beslöt nämnden vid föredragning av
ärendet bordlägga detsamma till nästa sammanträde; och skulle handlingarna i ärendet cirkulera bland
lönenämndens ledamöter.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman.
Justeras
Å nämndens vägnar
K.H.Santesson.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19 mars 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter. Stadsingenjören, Brandchefen.

§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 5 innevarande mars.
§2.
Sedan stadsingenjören i enlighet med drätselkammarens uppdrag den 9 sistlidne februari, § 3, medelst
införande av annons i lämpliga facktidskrifter och tidningar kungjort befattningarna som andre
ingenjör, verkmästare och arbetsinspektor vid byggnadskontoret ledig till ansökning, hade resp. 8, 14
och 5 ansökningar inkommit inom den föreskrivna ansökningstiden samt efter densamma 3:ne
ansökningar till resp. 2:dre ingenjörsbefattningen och arbetsinspektorstjänsten, vilka samtliga
sökanden upptagas å bilagda förteckningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden först att taga även de för sent inkomna ansökningarna
under prövning.
För egen del beslutade nämnden därefter att efter prövning av de sökandes kompetens och lämplighet
för de respektive befattningarna på förslag uppsätta
till andre ingenjörsbefattningen
1) Arthur Mårtensson, Borlänge;
2) Vilh.Hansson, Luleå;
3) Henrik F.Arvidsson, Skärsätra;
4) Elis J.Möller, Boden,
med förord för den i tredje rummet satte byggnadsingenjören Henrik F.Arvidsson samt
till befattningen som verkmästare vid elektricitetsverket
1) H.Andersson, Luleå;
2) Olle Kjellgren, Kristianstad;
3) Thorwald Diné, Älvkarlsö,
Varjämte nämnden beslutade att hos stadsfullmäktige förorda den i första rummet uppförde t.f.
verkmästaren vid Luleå elektricitetsverk H.Andersson till befattningens erhållande.
Nämnden beslutade vidare att uppskjuta ärendet vad beträffar förslag till besättande av
arbetsinspektorsbefattningen i avvaktan på viss komplettering av ansökningshandlingarne.
Stadsingenjören anhöll om att få till protokollet antecknat att han för sin del förordat ingenjören
Wilh.Hansson, vilken f.n. tjänstgör som ingenjörsbiträde å stadsingenjörskontoret, härstädes, till
erhållande av andre ingenjörsbefattningen.
§3.
Sedan stadsingenjören infordrat anbud å uppförande av det kommunala bostadshuset i de delar, som
nämnden angivit i sitt protokoll för den 5 innevarande mars, § 12, föredrogs nu protokoll, fört över
öppnandet av de före anbudstidens utgång inkomna anbuden jämte en av stadsingenjören upprättad
tablå över de anbud, han ansett böra antagas; och uppgick enligt denna tablå den totala
byggnadskostnaden till 200000 kronor.
Efter föredragning vidare av Kungl. förordningen angående statsbidrag till uppförande av bostadshus
med smålägenheter och en cirkulärskrivelse från Kommunala Centralbyrån i saken, beslutade
nämnden att uppskjuta behandlingen av ärendet till full visshet vunnes, att Luleå stad kunder erhålla
statsbidrag till det tillämnade bostadshuset.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Atle Burman hos fullmäktige gjord
anhållan att få köpa tomten n:r 5 i kvarteret Laken, härstädes.
Med anledning av att denna tomt faller inom gränslinjen för det område, som stadsfullmäktige den 14
september 1911 och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, hade drätselkammaren i skrivelse till hamndirektionen anhållit
om direktionens yttrande i ärendet.
Sedan hamndirektionens nu inkomna protokollsutdrag i saken inhämtats att direktionen för sin del
beslutat tillstyrka den ifrågasatta försäljningen av tomten i fråga, beslutade nämnden efter
föredragning av stadsingenjörens i ärendet avgivna yttrande att hos stadsfullmäktige tillstyrka att

stadens del av nämnda tomt, vilken tomtdel innehåller 904,58 kvm. eller 10262 kv.fot, måtte få
försäljas till sökanden för ett pris av 1 krona pr kvadratfot eller 10262 kronor.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat N.O.Lundströms & C:o hos fullmäktige gjorda
framställning att i stället för tomten n:r 7 i kvarteret Ripan, varom sökanden i skrivelse till
stadsfullmäktige den 1 oktober 1915 anhållit att få förvärva av staden, få köpa tomten n:r 5 i kvarteret
Pelikan för uppförande av magasins- och kontorsbyggnad.
Som denna tomt faller inom gränslinjen för det område, som stadsfullmäktige den 14 september 1911
och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter hamndirektionens
tillstyrkan upplåtas, hade drätselkammaren i skrivelse till hamndirektionen med erinran om, att enligt
av stadsfullmäktige godkänd plan tomten n:r 5 i Pelikan vore avsedd för tullhus, anhållit om
direktionens yttrande i saken.
Sedan vid föredragning av ärendet dels antecknats att hamndirektionen med avstyrkande av andra
framkomna förslag i att hamndirektionen med avstyrkande av andra framkomna förslag i saken i
inkommet protokollsutdrag tillstyrkt försäljning av tomten n:r 7 i kvarteret Pelikan dels att
hamndirektionen hos stadsfullmäktige anhållit att för sin tillämnade förvaltningsbyggnad få förvärva
tomt n:r 7 i kvarteret Ripan, beslutade drätselkammaren, som på anförda skäl icke ansåg sig kunna
tillstyrka försäljning till sökanden vare sig av tomt n:r 7 Ripan eller tomt n:r 5 Pelikan, att med
återställande av de båda remisshandlingarna föreslå stadsfullmäktige att erbjuda N.O.Lundström &
C:o att få köpa tomten n:r 7 i kvarteret Pelikan, vilken tomt i vidd innehåller 752,78 kvm. eller 8540
kvadratfot, till ett pris av 1 krona 25 öre pr kvadratfot eller för 10675 kronor.
§6.
Sedan t.f. jägmästaren i Bodens revir i samband med en föreslagen omreglering av
bevakningstrakterna inom Bodens revir till överjägmästaren i Nedre Norrbottens distrikt ingivit
förslag i saken, hade stadskamreraren, som tagit del av förenämnda av t.f. jägmästaren gjorda förslag, i
skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att drätselkammaren ville i skrivelse till Kungl.
Domänstyrelsen förorda bifall till förslaget.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill till Kungl. Domänstyrelsen ingå
med en i huvudsaklig överensstämmelse med stadskamrerarens framställning avfattad skrivelse i
ärendet.
§7.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till drätselkammaren för yttrande överlämnat från länsstyrelsen
inkommen skrivelse den 9 innevarande mars, vari stadsfullmäktige anmodas att inkomma med
yttrande över bilagd av de vid utredning inom Kungl. Civildepartementet om behövliga
brandskyddsföreskrifter för offentliga samlingslokaler m.m. tillkallade sakkunniges utlåtande och
förslag till kungörelse angående beskaffenheten av viss eldsläckningsmateriel i rikets städer m.fl.
samhällen.
Sedan brandchefen, som under hand erhållit uppdrag därom, inkommit med bilagda yttrande i ärendet,
beslutade nämnden att upptaga detsamma som eget yttrande till stadsfullmäktige.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 mars 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och Grafström.

§1.
Protokollet för den 13 februari 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Tillsyningsmannens rapport för februari föredrogs och lades till handlingarna.
§3.
Tre analysbevis över smör, saluhållet av Luleå stads livsmedelsnämnd, föredrogos och lades till
handlingarna.
I samband härmed beslöt nämnden anmoda tillsyningsmannen att för framtiden icke låta verkställa
dylika prov utan att först hava erhållit tillstånd av nämndens ordförande.
§4.
Beslöt nämnden uppdraga åt stadsingenjören att värdera den gamla desinfektionsugnen, varefter anbud
å densamma skulle infordras.
§5.
Till nämndens kännedom har kommit, att sedan till styrelsen för Luleå renhållningsbolag inkommit
anbud om övertagande av bolagets egendom, styrelsen visserligen förklarat, att anbudet icke kunde
antagas, men infordrat nytt anbud, och att under sådana förhållanden möjligt vore att
renhållningsbolagets verksamhet inom den närmaste framtiden komme att upphöra.
Med anledning härav och då det måste anses vara av synnerligen stor betydelse för stadens
fastighetsägare och därmed även för samhället i dess helhet, att, på sätt som genom
renhållningsbolagets verksamhet möjliggjorts, få renhållningen inom fastigheterna, särskilt tömningen
av latrinkärl, på ett betryggande och fullt tillfredsställande sätt fullgjord, beslöt nämnden anmäla
förhållandet till stadsfullmäktige för att stadsfullmäktige måtte i god tid kunna förebygga de
svårigheter, som skulle komma att uppstå, därest en ordnad renhållningsverksamhet i staden komme
att upphöra.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 21 mars 1917.
Närvarande: Herr Ljungberg, Lindqvist, Nordin och Lindgren.
§1.
Föredrogs nämndens protokoll för den 12 sistlidne februari.
§2.
Sedan Statens industrikommissions arbetsutskott i skrivelse anhållit att drätselkammaren ville snarast
möjligt och senast den 15 innevarande mars inkomma med uppgift, huruvida drätselkammaren
underställda institutioner hava behov av såpa, vilket artikel arbetsutskottet kunde tillhandahålla till ett
pris av 1:25 kronor per kg. mot likvid förskottsvis av lager å leveransort, inkl. fritt emballage, hade
byggnadskontoret efter det uppgifter om behovet infordrats från Folkskolestyrelsen,
Fattigvårdsstyrelsen och Hamndirektionen meddelat att stadens behov av såpa utgjorde 700 kg.; och
hade därefter stadskamreraren å drätselkammarens vägnar i skrivelse till arbetsutskottet lämnat
begärda uppgift.

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna den vidtagna åtgärden.
§3.
Styrelsens för Luleå arbetsstuga hos stadsfullmäktige gjorda hemställan om beviljande av ett anslag av
300 kronor för innevarande år remitterades till stadskamreraren för yttrande i samband med
uppgörande av förslag till fördelning av i årets stat avsatta brännvinsmedel.
§4.
Lokomotiveldaren Gustaf Rosén hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om befrielse från
erläggande av en honom tillhörig hund påförd skatt för år 1915, vilken hund efter några veckors
sjukdom måst dödas.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att då drätselkammaren icke ägde befogenhet att
verkställa avkortning av hundskatten, avslå framställningen.
§5.
Vid föredragning av en utav förre åkaren P.Johansson i Mjölkudden hos stadsfullmäktige gjord
anhållan om avkortning av honom påförda, men oguldna kommunalutskylder, som skolat betalas
under år 1916 m.m., beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsfogden med anhållan om att han
ville avgiva yttrande i ärendet samt lämna uppgift å det belopp, för vilket sökanden enligt förestående
resterar.
§6.
Sedan Fredrika Rehnlund i skrivelse anhållit att få bliva entledigad från befattningen som städerska å
stadens poliskontor beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att under hand införskaffa
anbud å städningen i fråga.
§7.
Stadsfullmäktige hade efter en av herr Lindgren väckt motion i saken vid sammanträde den 17
december 1914, § 10, beslutat, att bestämma att den kommunala annonseringen skulle 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.
Med anledning av detta stadsfullmäktiges beslut utsände drätselkammaren den 24 och 25 februari
1915 en skrivelse till förenämnda tidningar resp. med anhållan om besked, om den kommunala
annonseringen finge verkställas i resp. tidningar på av stadsfullmäktige angivna villkor. NorrbottensKuriren och Norrbottens-Tidningens Aktiebolag förklarade sig omedelbart villiga att lämna begärd
rabatt, Norrbottens-Kuriren genom att återsända drätselkammarens skrivelse med ett därå tecknat
antagande och Norrbottens-Tidningens Aktiebolag i skrivelse den 25 februari 1915. Däremot erhöll
drätselkammaren meddelande från Tryckeri Aktiebolaget Norrskenet först efter förnyad skrivelse i
saken den 13 april 1915, då bolaget meddelade att de på samma villkor som förut, nämligen 25 %
rabatt å gällande annonspris, skulle införa de kommunala annonserna.
Sedan drätselkammaren under september månad år 1916 pr post erhållit sig tillskickat ett avdrag av ett
i ortstidningarne infört tillkännagivande, däri bl.a. meddelades att ’föregående överenskommelse till
kommuner m.fl angående rabatter annuleras från den 1 januari 1917’, beslutade nämnden, som ansåg
att ett ömsesidigt gjort avtal icke kunde ensidigt av ena parten uppsägas medelst översändande i ett
öppet kuvert av ett annonsavdrag, att i avvaktan på skriftlig uppsägelse lämna handlingen utan
avseende; och vidtogs denna åtgärd, sedan ledamoten herr Nilsson under hand åtagit sig att söka ordna
så med de övriga tidningarne, att drätselkammaren skulle erhålla skriftlig uppsägelse för att
översändas till stadsfullmäktige.
Någon skriftlig uppsägelse har emellertid icke kommit kammaren tillhanda. När tidningarna därför
under nästlidne februari å drätselkontoret företedde kvitterade annonsräkningar, vilka icke upptogo
rabattavdrag, med anhållan om omedelbar likvid, hade stadskamreraren meddelat dem, att då
räkningarna icke upptogo överenskommen rabatt, dessa icke kunde av drätselkontoret betalas, utan
måste före utbetalningen föredragas i drätselkammaren för godkännande och för annonsfrågans

avgörande i övrigt. Utan att avvakta detta kammarens beslut vidtogo nu tidningarne gemensamt den
åtgärden att vägra staden att få sina annonser införda i resp. tidningar.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som vidhöll sin mening, att det mellan drätselkammaren
och tidningarne gjorda skriftliga avtal måste anses vara fortfarande giltigt, att då tidningarna sålunda
ensidigt brutit avtalet, staden samtidigt måste anses löst från sin utfästelse att verkställa den
kommunala annonseringen i samtliga i staden utkommande tidningarna i annan mån än där given
förordning eller annan bestämmelse säger att så skall ske.
§8.
Sedan stadens olika fonder, som förut delvis varit insatta i bank f.o.m. år 1916 använts som
rörelsekapital för drätselkontoret, hade stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att
den ränta, som årsvis bör gottgöras resp. fonder måtte tillsvidare bestämmas till 4 ½ %; och
antecknades att de fonder, som här avses, äro
Dr. Konrad Hahns donation,
Rådmanskan U.Ch.Sundströms barnhemsfond,
Rådmanskan U.Ch.Sundströms understödsfond,
Fonden för barnhem,
Nödhjälpsfonden,
Rådman Bolivar Sundströms donation,
Luleå stads pensionsfond,
Luleå stads befattningshavares pensionsfond.
Däremot skulle, som förut, fastighetsfonden, brännvinsfonden, donationsjordsfonden och
olycksfallsersättningsfonden icke gottföras någon ränta.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 24 mars 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 19 innevarande mars.
§2.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 19 innevarande mars beslutat att uppskjuta upprättandet
av förslag till besättande av arbetsinspektorsbefattningen i avvaktan på viss komplettering av de
inkomna ansökningarna till tjänsten, beslutade nu nämnden vid förnyad föredragning av ärendet att,
efter prövning av de sökandes kompetens och lämplighet för befattningen, av de sökande, vilka
upptagas å bilagd förteckning, till befattningens erhållande förorda verkmästaren J.Bergling, Luleå.
§3.
Sedan anbud inkommit å uppförande av det av stadsfullmäktige vid sammanträde den 22 sistlidne
februari, § 17, beslutade bostadshuset, hade stadsingenjören upprättat en sammanställning av de
anbud, som ansågos fördelaktigast, varav framgick att byggnadskostnaden kommer att uppgå till
avrundat belopp 200000 kronor, vilket med 35000 kronor överstiger det förut beräknade
kostnadsbeloppet för byggnaden.

Vid föredragning av ärendet beslutade emellertid nämnden att, sedan den 13 innevarande mars
utfärdad Kungl. föreordning ang. statsbidrag till uppförande av bostadshus med smålägenheter
medgiver Luleå stad erhållandet av ett statsbidrag av 2/9 av byggnadskonsten eller ett belopp av 44000
kronor vid uppförande av detta bostadshus, föreslå fullmäktige, att fullmäktige ville besluta att
bemyndiga drätselkammaren dels att omedelbart gå i författning om byggnadens utförande dels att till
vederbörande ingå med ansökan om erhållande av förenämnda statsbidrag.
§4.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknat ärende beslutade nämnden att
uppdraga till stadsingenjören att inhämta besked från byggmästaren C.A.Flemström och
vattenledningsentreprenören A.F.Lilja, båda i Luleå, huruvida de medgiva att deras anbud beträffande
bostadshuset få gälla oförändrade t.o.m. den 1 nästa april samt att anhålla hos civilingenjören
K.V.I.Malmberg, att han ville verkställa granskning av den för byggnaden upprättade
arbetsbeskrivningen.
§5.
Föreningen Vita Bandet hade genom fröken Sigrid Holm i skrivelse till drätselkammaren framhållande
att, sedan mjöl och bröd ej kunna fås annat än mot brödkort, rörelsen på Gültzauudden ej kan bedrivas
i samma omfattning som förut, anhållit, att drätselkammaren ville för nästkommande hyresår nedsätta
hyran för paviljongen med tillhörande uthusbyggnaden till så lågt belopp som möjligt.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att f.n. avslå framställningen, föreningen dock
obetaget att, sedan erfarenheter vunnits i saken inkomma med ny framställning till drätselkammaren.
§6.
Sedan fröken Maria Åkerström på begäran av drätselkammaren erbjudit staden att för ett pris av
sjutusenniohundrafyrtiofem (7945) kronor få inköpa de delar av fastigheten n:r 275 i kvarteret Pelikan,
som falla inom tomterna n:ris 3, 5 och 6 i samma kvarter, tillsammans i vidd innehållande 6356 kv.fot,
med villkor att hon erhåller rätt att under en tid av två år hava henne tillhöriga byggnader, som f.n. stå
på dessa tomtdelar, kvarstående å platsen i oförändrat skick.
Sedan antecknats, att anbudet gäller till den 20 nästkommande april, beslutade nämnden att, då
tomtdelarna ifråga äro erforderliga för reglering av tomterna n:r 5 och 6 i kvarteret Pelikan, vilka
tomter enligt av stadsfullmäktige den 14 sept. 1911 godkänd plan äro avsedda för tullhusbyggnad, hos
stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att till angivna pris 7945 kronor
eller Kr. 1:25 pr kv.fot inköpa de av fröken Åkerström staden erbjudna tomtdelar.
§7.
Sedan kaptenen C.Skarstedt med tillstyrkande översänt ett av A.H.Hedström avgivet anbud å leverans
av 840 längdmeter 5 x 5 tums sågade sparrar av s.k. stinngran eller bergtall i längder av 5.25 á 7:75
meter till ett pris av 1 krona 46 öre pr kubikfot, fritt framkört på vägbanken i Skurholmsfjärden före
den 15 nästkommande april, beslutade nämnden att antaga anbudet.
§8.
Beslutade nämnden att ånyo sammanträda fredagen den 30 innevarande mars kl. 5 e.m. för prövning
av anbuden för bostadshuset och uppsättande av ansökan om statsbidrag till byggnadens uppförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 mars 1917.

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell,
Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Lindgren,
Hanson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru Bohlin,
Herrar Svensén, och Lindquist samt Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Fröken
Svensson, Herrar G. Andersson, Hage och Pohlman. Av dessa hade Fröken Svensson anmält sig
förhindrad att bevista sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar t. f. magistratssekreteraren G. Bergqvist sammanträdet i Borgmästarens ställe på
grund av särskilt förordnande.
§l.
Utsågos Herrar Lind och Lindgren att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3 instundande april kl. 5 e.
m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid
senaste sammanträdet den 22 nästlidne februari förda protokoll.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Magistraten med underrättelse att vid företagen
röstsammanräkning för utseende av efterträdare åt läroverksadjunkten O.H.Gillqvist lokomotivförare
E.V.F.Pohlman förklarats vald till stadsfullmäktig för tiden till den l januari 1918.
§4.
På anmodan av Drätselkammaren att föreslå ett bestämt mått för den strömmängd, som skulle erhållas
fritt av elektricitetsverkets personal, hade verkets föreståndare meddelat, att Drätselkammaren på sin
tid skulle ha bestämt följande strömmängder:
för
föreståndaren
1,200
watt
”
förste maskinisten
480
”
”
den övriga personalen eller fast anställda
arbetare
240
”
Stadskamreraren hade därefter på anmodan inkommit med uppgift å de stadens befattningshavare, som
åtnjuta fritt lyse till sina bostäder.
På hemställan av Drätselkammaren hade Stadsfullmäktige den 26 mars 1915 till Lönenämnden
remitterat detta ärende.
Sedermera hade från elektricitetsverkets föreståndare inkommit följande uppgift:
’Erforderlig belysning för ett kök anses erhållas med 2 st. lampor å 16 normalljus eller 40 watt,
dragande en kostnad av 10 kronor pr år efter gällande strömpris. För ett vanligt boningsrum bliva
motsvarande siffror: 2 st. 25 normalljuslampor eller 60 watt och 15 kronor per år.’
Stadsingenjören hade därjämte inkommit med följande förslag:
’Enligt uppdrag om förslag till fri strömkvantitet för stadens befattningshavande får jag härmed avgiva
följande förslag, därvid dels upptagits lägenheternas storlek för befattningshavare med fri lägenhet och
dels avlöningens storlek och därvid antagen lägenhetsstorlek:
Grupp
2
3
4
5
6

Avlöning

Lägenhetens storlek
1
14—1,500
2 ”
16—1,800
2 ”
19—2,400
3 ”
25—4,000
4 ”
över 4,000
5 ”

”
”
”
”
”

Antal kwt
11—1,300
”
”
”
”
”

1 rum och kök 100
140
150
200
240
280’

Lönenämnden hade vid föredragning av dessa handlingar hos Stadsfullmäktige hemställt, att
beträffande dem av stadens befattningshavare, vilka äro berättigade till fri ström till sina bostäder,

strömkvantiteten borde bestämmas i enlighet med det av Stadsingenjören upprättade förslag, varjämte
Lönenämnden till Stadsfullmäktiges kännedom överlämnat en av Stadskamreraren avfattad till
Lönenämnden ställd skrivelse i ämnet.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla detta Lönenämndens förslag, varjämte Stadsfullmäktige vid det upplysta förhållande, att något
beslut aldrig synes vara fattat om fri ström åt elektricitetsverkets personal, beslöto att uppdraga åt
Drätselkammaren att inkomma med förslag rörande ordnande av sistnämnda fråga.
§5.
Hos Fattigvårdsstyrelsen hade tillsyningsmannen N. Boman anhållit om Styrelsens medverkan för att
från och med år 1917 komma i åtnjutande av två ålderstillägg. Denna hemställan hade av
Fattigvårdsstyrelsen överlämnats till Stadsfullmäktige, varvid
Styrelsen, som ansåge en uppflyttning till högre lönegrupp icke f. n. vara tillrådlig, föreslagit frågans
lösande på det sätt sökanden själv föreslagit eller så, att Boman av sin tjänstgöring före år 1914 finge
tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till ett andra ålderstillägg, varigenom den kontanta lönen
bleve 1,700 kronor.
Därjämte hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige hemställt, dels att den tjänst, som för
närvarande bestredes av reservbefälhavaren å ångfärjan ’Trafik’ J. Landström, måtte från och med
1917 uppföras å ordinarie stat i lönegrupp III, dels ock att befattningarne som befälhavare å ’Balder’
och ’Trafik’ ävensom muddermästaretjänsten måtte i staten överföras till lönegrupp II.
Berörda framställningar hade av Stadsfullmäktige remitterats till Lönenämnden för yttrande, och hade
Lönenämnden därvid beslutit göra följande uttalande:
Fattigvårdsstyrelsens förslag att tillsyningsmannen N. Boman av sin tjänstgöring före 1914 skulle få
tillgodoräkna sig 5 år för förvärvande av rätt till ett andra ålderstillägg syntes Lönenämnden
förkastligt. Enda utvägen syntes vara uppflyttning i högre lönegrupp. Då det emellertid låge i sakens
natur, att därest nu inkomna ansökningar om uppflyttning i högre lönegrupp komme att beviljas,
ansökningar av dylikt slag inkomme från ett flertal befattningshavare, varigenom den av
Stadsfullmäktige fastställda lönegrupperingen komme att betänkligt rubbas, syntes det Lönenämnden
vida mera rationellt att upptaga frågan om ny lönegruppering till förnyad prövning, varigenom full
enhetlighet beträffande samtliga befattningshavare i nu nämnt avseende kunde ernås.
Med anledning härav hade Lönenämnden hos Stadsfullmäktige anhållit om bemyndigande att
verkställa dylik utredning.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
meddela Lönenämnden det begärda bemyndigandet.
§6.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Axel Nilsson föreslagit, att Stadsfullmäktige
måtte besluta att uppdraga åt en kommitté att utreda, huruvida icke staden kunde övertaga
mjölkhandeln eller, om en sådan lösning ansågs outförbar, hos producentföreningen utverka sådana
garantier för handelns ordnande, att stadens befolkning erhåller erforderlig mjölk av bästa
beskaffenhet och till skäligt pris.
Sedan Stadsfullmäktige beslutit att remittera detta ärende till stadens livsmedelsnämnd för
åstadkommande av den ifrågasatta utredningen, hade livsmedelsnämnden nu inkommit med den
begärda utredningen, som utmynnar i en hemställan, att Herr Nilssons motion icke måtte till någon
Stadsfullmäktiges vidare åtgärd föranleda.
Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
livsmedelsnämndens förslag.
§7.
Uti avgivet yttrande över en av Herr Falk väckt motion angående en del förändringar i
epidemisjukhusets skötsel hade Hälsovårdsnämnden, efter att hava i ärendet hört Fattigvårdsstyrelsen
och Stadsläkaren, beslutit i huvudsaklig anslutning till motionen föreslå följande ändringar i skötseln
av sjukhuset:
att hushållerske- och vaktmästaretjänsterna icke återbesättas;

att staden själv övertager mathållningen å sjukhuset;
att Nämnden bemyndigas anställa en kompetent kokerska med en årslön av 350 kronor jämte husrum,
ved, lyse och tvätt samt för henne utfärda instruktion;
att Nämnden bemyndigas fastställa matordning för personal och patienter i huvudsaklig
överensstämmelse med den för härvarande lasarett gällande;
att överinseendet över mathållningen uppdrages åt sköterskan;
att Nämnden bemyndigas att med Fattigvårdsstyrelsen träffa avtal om huggning av för sjukhuset
erforderlig ved ävensom inbärning av ved och kol genom å Fattiggården intagna försörjningstagare för
ett pris av 200 kronor per år;
att den yttre renhållningen ävensom tömning av klosetter fortfarande liksom hittills verkställes av
stadens renhållningsverk och transport av sjuka till och från sjukhuset genom brandkårens ambulans;
samt
att skötseln av sjukhusets desinfektionsugn ävensom de yttre inventarierna uppdrages åt vaktmästaren
vid fattiggården emot ett arvode av 200 kronor per år, med åliggande för honom att egna
desinfektionsugnen noggrann skötsel samt å desinfektions-avdelningen upprätthålla ordning och
snygghet, att för stadsläkaren anmäla alla bristfälligheter såväl å ugnen som å de yttre inventarierna
samt att i övrigt i avseende å desinfektioner och vad därmed äger samband ställa sig stadsläkarens och
sköterskans föreskrifter till noggrann efterrättelse.
Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande för sin del tillstyrkt bifall till detta Hälsovårdsnämndens
förslag.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden bifalla Hälsovårdsnämndens ovan intagna förslag till nya bestämmelser för
epidemisjukhusets skötsel med föreskrift tillika, att blivande instruktion för kokerskan skall
underställas Stadsfullmäktiges prövning.
I samband härmed beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att uppdraga
åt Hälsovårdsnämnden att inkomma med utredning rörande lämpligheten att anlägga vattenklosetter i
epidemisjukhuset.
§8.
Genom Brandchefen hade reservbrandkåren till Stadsfullmäktige ingivit följande anhållan:
l:o) att årslönen måtte höjas från nuvarande 10 kronor till 25 kronor per år att gälla f. o. m. den l
januari 1916;
2:o) att ersättning för övningar måtte fastställas till 3 kronor i stället för nu 2 kronor och att
övningarnas antal om möjligt måtte bliva 12 per år;
3:o) att eldsvåda betalas med 5 kronor för de första 5 timmarna och därefter med l krona för varje
påbörjad timme;
4:o) att vid skada, bevisligen förorsakad genom eldsvåda eller övning, ersättning måtte utgå med 5
kronor per dag jämte fri läkare- (lasaretts-) kostnad och medicin, så länge sjukdomen varar samt
5:o) att om dödsfall inträffar, en skadeersättning av 2,000 kronor måtte utgå till efterlämnade anhöriga.
Lönenämnden hade, under erinran att reservbrandkåren utgöres av 7 förmän, 19 man och 6 kuskar, att
övningarnes antal vore 7-9 årligen och att den av förevarande ansökan föranledda kostnadsökningen
uppginge till 855 kronor per år, tillstyrkt bifall till punkterna l, 2 och 3 i reservkårens anhållan, dock
med den ändring, att de ifrågasatta nya bestämmelserna skulle tillämpas först från och med den l
januari 1917 samt att övningarnes antal borde bestämmas av brandchefen, men i varje fall icke
överstiga 12 per år, varemot Lönenämnden avstyrkt bifall till ansökningen, i vad den avsåge punkterna
4 och 5.
Uti avgivet yttrande hade Drätselkammaren, under påpekande att i årets utgiftsstat under rubrik 14 b
finnes upptaget ett belopp av 855 kronor för täckandet av ifrågavarande ökade utgift, för sin del
hemställt om bifall till Lönenämndens i ärendet gjorda förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Lönenämndens av Drätselkammaren förordade förslag, med det förtydligande beträffande
punkten 3:o) här ovan, att vid eldsvåda ersättning skall utgå med 5 kronor till varje därvid biträdande
man av reservbrandkåren samt dessutom, om tjänstgöringen räcker över fem timmar, l krona för varje
påbörjad timme.

§9.
Magistraten hade i skrivelse till Stadsfullmäktige meddelat, att sedan stadens livsmedelsnämnd erhållit
dess uppdrag att handhava regleringen inom staden av förbrukningen av brödsäd och mjöl,
Magistraten med hänsyn till det vidlyftiga arbete, som även framdeles komme att bliva en följd av
regleringen, till livsmedelsnämndens förfogande ställt dels en poliskonstapel, dels ett av
Drätselkontoret tillhandahållet rum, där jämväl telefon hade inrättats; och hade Magistraten anhållit,
att Stadsfullmäktige ville bevilja anslag för täckande av de utgifter, som föranletts av telefons
inrättande uti ifrågavarande lokal.
Drätselkammaren hade, under erinran att Magistraten sedermera ämnade inkomma med uppgift å de
ytterligare anslag, som komme att bliva erforderliga till följd av distribueringen av brödkort, hos
Stadsfullmäktige hemställt om bifall till den gjorda framställningen.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Magistratens framställning samt
bestämde, att erforderliga medel för telefonens inrättande skulle uttaxeras.
§10.
Under åberopande av att på ett flertal platser i länet ersättning tillerkänts livsmedelsnämndens
ledamöter för deras arbete hade Luleå stads livsmedelsnämnd hos Stadsfullmäktige hemställt, att
Fullmäktige måtte ställa ett lämpligt mindre belopp till nämndens förfogande ur å nämndens
affärsrörelse uppkommet överskott till fördelning bland nämndens ledamöter såsom ersättning för
deras arbete under år 1916.
Sedan av skrivelsen inhämtats, att livsmedelsnämndens ställning den 31 december 1916 utvisar i
tillgångar kr. 54,695: 89 och i skulder kr. 47,949: 91, varför överskottet, sedan en osäker fordran hos
statens järnvägar för ett under transport förskämt fläskparti å kr. 2,637: 08 avräknats, utgör kr. 4,108:
90, hade
Drätselkammaren beslutit på så sätt tillstyrka bifall till framställningen, att Stadsfullmäktige ville ställa
1,000 kr. av förenämnda överskott till nämndens förfogande till fördelning bland dess ledamöter för
deras arbete under år 1916.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag.
§11.
Norrbottens läns livsmedelskommission hade i skrivelse till Stadsfullmäktige framhållit olägenheten
av, att det i åtskilliga fall visat sig, att livsmedelsnämnderna icke förfoga över tillräckligt
rörelsekapital, samt anhållit, att Stadsfullmäktige ville tillse, att den organisation, som för stadens
räkning handhar livsmedelsfrågan, måtte beredas erforderligt kapital eller nödig kredit, så att
länskommissionen städse må kunna påräkna ett prompt likviderande av rekvirerade varor.
Sedan Stadsfullmäktige remitterat detta ärende till Drätselkammaren, hade Kammaren, som inhämtat,
att Luleå stads livsmedelsnämnd f. n. förfogar över ett rörelsekapital av 30,000 kronor, att när det visat
sig behövligt för nämnden att tillfälligt förfoga över ytterligare belopp, Drätselkammaren i sakens
intresse alltid omedelbart ställt fordrade medel till dess förfogande, oavsett om det bestämda
rörelsekapitalet därvid överskridits, samt att, enligt vad såväl länskommissionen som stadens
livsmedelnämnd vitsordat, Luleå stad alltid utan dröjsmål snabbt och prompt ställt fordrade medel till
kommissionens förfogande, hemställt, att Stadsfullmäktige ville till svar meddela Norrbottens läns
livsmedelskommission, att verkställd utredning visat, att de anmärkningar, som kommissionen i sin
skrivelse riktat mot Luleå stad i föreliggande avseende, icke syntes vara berättigade.
På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§12.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat ett av Hamndirektionen upprättat förslag till kaj
mellan stenpiren och östra båthamnen för en kostnad av 150,000 kronor.
Uti infordrat yttrande över förslaget hade Stadsingenjören anfört bland annat, att bristen på kajplatser
kunde avhjälpas dels genom tillbyggnad av nya kajer, dels genom att medelst kajspår och
krananordningar underlätta fartygs in- och avlastningar och bortförande av godset, så att plats fortare
beredes för nästa fartyg, vilka senare anordningar torde vara att föredraga, där de låta sig genomföras,
vartill kommer att fartyg gärna besöka en hamn, i vilken uppehållet kan göras så kort som möjligt. Att

under sådana förhållanden bygga en, om ock ur andra synpunkter nödvändig kaj, till så pass hög
anläggningskostnad och utföra den av trä i vattenytan, ansåg Stadsingenjören vara mindre välbetänkt,
då den kommer att betyda fortsättning eller tillökning till redan befintliga permanenta kajer, särskilt då
man för en ökning av högst 50 % kan utföra kajen av betong på träkistor eller helt av betong och
samtidigt undgå de eljest vart 15:de å 20:de år återkommande ombyggnaderna av kajens övre del.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren, som icke hade något att erinra emot nödig
utvidgning av stadens kajer och varuskjul, men ansåge, att i detta fall permanent byggnadssätt är att
föredraga, beslutit att föreslå, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Hamndirektionen att låta uppgöra
ritningar och kostnadsförslag till uppförande av förenämnda kaj av permanent natur, alternativt för 24
fots vatten eller 18 fots vatten.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
§13.
Sedan fröken Holm i hos Stadsfullmäktige väckt motion föreslagit, att Fullmäktige måtte tillsätta en
kommitté, som får
i uppdrag att efter det Drätselkammaren lämnat upplysning om vilken och hur stor areal av stadens
jord, som lämpligen kan användas för potatisodling, vidtaga åtgärder för denna jords odling,
anskaffande av gödselmedel och sädespotatis m. m. samt, därest det visar sig, att företaget kommer att
medföra utgifter från stadens sida, inkomma till Stadsfullmäktige med kostnadsförslag till detsamma,
hade Drätselkammaren uti avgivet yttrande hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till motionen.
Drätselkammaren hade därjämte låtit genom Stadsingenjören upprätta en förteckning över den till
odling dugliga mark, som staden f. n. disponerar över, vilken förteckning Kammaren överlämnat till
Stadsfullmäktige under uttalande av att de å förteckningen upptagna markområden icke torde få tagas i
användning av kommittén förr än efter av Kammaren skedd prövning i varje särskilt fall.
Vid föredragning av detta ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige vill bifalla
motionen samt till medlemmar i kommittén utse fröken Holm, sammankallande, doktor A. P. Ulander,
agronomen A. Schalin, fru Märta Sundström och schaktmästaren O. Sander.
Stadsfullmäktige biföllo Beredningsnämndens förslag med den ändring, att Herr Erik Hartzell invaldes
i kommittén i stället för fru Sundström, som förklarat sig förhindrad att mottaga uppdraget.
I samband härmed beslöto Stadsfullmäktige bemyndiga Drätselkammaren att till kommittén
förskottera nödiga medel till inköp av sädespotatis och bestridande av andra kostnader för
iordningställande av den mark, som staden själv kommer att odla.
§14.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat Bodens Elektriska Aktiebolags
begäran om viss ersättning för lidna förluster vid utförande av elektrisk belysningsanläggning i
Karlsviks skolhus, hade Drätselkammaren under åberopande av vad t. f. föreståndaren för
elektricitetsverket i avgivet yttrande anfört hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att en ersättning av halva
förlusten eller 250 kronor måtte beviljas bolaget.
Jämväl Folkskolestyrelsen hade i enlighet med förslag av skolhusbyggnadskommittén tillstyrkt
enahanda ersättnings beviljande.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att bevilja
bolaget en ersättning av 250 kronor att utgå av tillgängliga medel.
§15.
Drätselkammaren hade under föregående år med anledning av då rådande akuta bostadsbrist med stöd
av Stadsfullmäktiges beslut den 28 september 1916, § 17, i tre fall träffat sådant avtal med enskilda
fastighetsägare, att sedan de förbundit sig att till viss tid hava verkställt inredning av ny lägenhet om
ett rum och kök, Kammaren å sin sida förbundit sig att i första hand ersätta inredningskostnaden mot
vederlag att få uppbära å lägenheten löpande hyra under så lång tid, att stadens sålunda förorsakade
kostnad blir täckt, räknat efter en räntesats av 4,5 %.
Sedan en ny ansökan om Drätselkammarens medverkan till inredning av en lägenhet av förenämnda
storlek inkommit, hade Kammaren beslutit att, då det är antagligt att ytterligare ansökningar äro att
förvänta i detta hänseende, hemställa hos Stadsfullmäktige, att ett belopp av 10,000 kronor ställes till

Drätselkammarens förfogande för understödjande av produktionen av smålägenheter på härovan
angivna sätt.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§16.
I enlighet med erhållet uppdrag hade Drätselkammaren till Stadsfullmäktige inkommit med förslag till
reglemente för Luleå stads byggnadskontor och instruktion för tjänstemännen å detsamma, varjämte
Kammaren föreslagit, att byggnadskontoret måtte få träda i verksamhet den l nästkommande maj.
I samband härmed hade Drätselkammaren, som icke ansett sig böra i förslaget till reglemente för
byggnadskontoret intaga andra bestämmelser med avseende å tjänstledighet och semester samt rätt att
under ledighet och sjukdom åtnjuta lön etc. än som f. n. finnas intagna i reglementet för Luleå stads
drätselkontor, föreslagit, att Fullmäktige ville uppdraga åt Lönenämnden att efter utredning inkomma
med normerande bestämmelser i dessa avseenden beträffande de under Drätselkammaren lydande
tjänstemän.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden, som gått i författning om tryckning av
ifrågavarande förslag till reglemente och instruktion, beslutit hemställa, att Stadsfullmäktige f. n.
endast ville besluta, att byggnadskontoret skall träda i verksamhet den l nästkommande maj, ävensom
meddela Lönenämnden ovan angivna uppdrag beträffande de under Drätselkammaren lydande
tjänstemän.
Stadsfullmäktige beslöto att bifalla dessa Beredningsnämndens förslag.
§17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av Atle Burman hos Fullmäktige gjord
anhållan att få köpa tomt n:o 5 i kvarteret Laken härstädes.
Med anledning av att denna tomt faller inom gränslinien för det område, som Stadsfullmäktige den 14
september 1911 och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, hade Drätselkammaren anhållit om Hamndirektionens yttrande
i ärendet.
Sedan därefter Hamndirektionen beslutat att för sin del tillstyrka den ifrågasatta försäljningen av
tomten i fråga, hade Drätselkammaren efter föredragning av Stadsingenjörens i ärendet avgivna
yttrande hos Stads-fullmäktige tillstyrkt, att stadens del av nämnda tomt, vilken tomtdel innehåller
904,58 kvm. eller 10,262 kv.-fot, måtte få försäljas till sökanden för ett pris av l krona pr kv.-fot eller
10,262 kronor.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville till sökanden försälja ifrågavarande
tomtdel till ett pris av kr. 1: 50 pr kv.-fot och under villkor att densamma får bebyggas endast med
kombinerade affärs- och magasinsbyggnader eller kombinerade affärs- eller bostadsbyggnader,
varjämte Beredningsnämnden föreslagit, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
Vid företagen behandling i Stadsfullmäktige av detta ärende och sedan först med 18 röster mot 8 väckt
förslag om ärendets återremiss till Drätselkammaren för viss utredning avslagits, framställdes yrkande
om bifall dels till Beredningsnämndens förslag, dels till Drätselkammarens förslag. Då för bifall till
bägge förslagen fordrades kvalificerad majoritet, förklarade sig Ordföranden framställa proposition
jämväl på rent avslagsyrkande, vilket yrkande vid anställd omröstning förklarades antaget.
Då votering begärdes, antogs till kontraproposition med 18 röster mot 8 Beredningsnämndens förslag,
varefter Stadsfullmäktige i huvudvoteringen enhälligt biföllo Beredningsnämndens förslag.
§18.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat N. O. Lundströms & C:o gjorda
framställning att i stället för tomten n:o 7 i kvarteret Ripan, om vars för värvande sökanden den l
oktober 1915 gjort ansökan, få köpa tomten n:o 5 i kvarteret Pelikan för uppförande av magasins- och
kontors byggnad.
Som denna tomt faller inom gränslinien för det område, som Stadsfullmäktige genom beslut den 14
september 1911 och den 26 mars 1915 beslutat skola reserveras för hamnens behov eller endast efter
Hamndirektionens tillstyrkan upplåtas, hade Drätselkammaren, med erinran om att enligt av
Stadsfullmäktige godkänd plan tomten n:o 5 i kvarteret Pelikan vore avsedd för tullhus, anhållit om
Hamndirektionens yttrande i saken.

Sedan vid föredragning i Drätselkammaren av ärendet dels antecknats, att Hamndirektionen med
avstyrkande av andra framkomna förslag i saken tillstyrkt försäljning till sökanden av tomten n:o 7 i
kvarteret Pelikanen, dels att Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige anhållit att för sin tillämnade
förvaltningsbyggnad få förvärva tomt n:o 7 i kvarteret Ripan, hade Drätselkammaren, som på anförda
skäl icke ansett sig kunna tillstyrka försäljning till sökanden vare sig av tomt n:o 7 Ripan eller tomt n:o
5 Pelikan, föreslagit Stadsfullmäktige att erbjuda N. O. Lundström & C:o att få köpa tomten n:o 7 i
kvarteret Pelikan, vilken tomt i vidd innehåller 752,78 kvm. eller 8,540 kvadratfot, till ett pris av l
krona 25 öre pr kv.-fot eller för 10,675 kronor.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla Drätselkammarens förslag med
den ändring, att priset sättes till 2 kr. pr kvadratfot och att såsom villkor för försäljningen föreskrives,
att tomten får bebyggas endast med kombinerad affärs- och magasinsbyggnad eller kombinerad affärsoch bostadsbyggnad, varjämte Beredningsnämnden föreslagit, att eventuellt inflytande köpeskilling
skulle läggas till fastighetsfonden.
Vid företagen behandling i Stadsfullmäktige av detta ärende framställdes yrkande om bifall dels till
Beredningsnämndens förslag, dels till Drätselkammarens förslag. Då för bifall till bägge förslagen
fordrades kvalificerad majoritet, förklarade sig Ordföranden framställa proposition jämväl på rent
avslagsyrkande, vilket yrkande vid anställd omröstning förklarades antaget.
Då votering begärdes, antogs till kontraproposition med 18 röster mot 8 Beredningsnämndens förslag,
varefter Stadsfullmäktige i huvudvoteringen enhälligt biföllo Beredningsnämndens förslag.
§19.
Stadsfullmäktiges ordförande hade till Drätselkammaren för yttrande överlämnat från Länsstyrelsen
inkommen skrivelse den 9 innevarande mars, vari Stadsfullmäktige anmodas att inkomma med
yttrande över ett av de vid utredning inom Kungl. Civildepartementet om behövliga brandskyddsföreskrifter för offentliga samlingssalar m. m. tillkallade sakkunnige avgivet utlåtande och
förslag till kungörelse angående beskaffenheten av viss eldsläckningsmateriell i rikets städer m. fl.
samhällen.
Sedan Brandchefen, som under hand erhållit uppdrag därom, inkommit med yttrande i ärendet, hade
Drätselkammaren beslutit att upptaga detsamma som eget yttrande till Stadsfullmäktige.
Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att såsom sitt eget yttrande åberopa det av Brandchefen avgivna utlåtande i ärendet.
§20.
Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden återremitterat en från sjuksköterskan vid
epidemisjukhuset inkommen framställning om förhöjning i utgående ersättning för kosthåll för såväl
personal som patienter i och för utredning, i vad mån prisstegringen å de olika matvarorna inverkade
på epidemisjukhusets mathållning.
Hälsovårdsnämnden, som tillstyrkt en av Herr Falk väckt motion, att staden skulle övertaga
mathållningen vid sjukhuset, hade beslutat att överlämna den verkställda utredningen till
Stadsfullmäktige med hemställan, att sköterskan måtte tillerkännas en ersättning av l krona 50 öre per
dag och person f. o. m. den l april 1916 och intill dess mathållningen övertages av staden.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla
Hälsovårdsnämndens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga medel skulle utgå av i stat
tillgängligt anslag.
Stadsfullmäktige beslöto att återremittera ärendet till Hälsovårdsnämnden för bättre utredning.
§21.
Efter föredragning av upprättad förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av fattigdom eller
sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1917, beslöto Stadsfullmäktige på
förslag av Beredningsnämnden att för sin del godkänna densamma.
§22.
Sedan Stadsingenjören i enlighet med Drätselkammarens uppdrag låtit genom annonser i lämpliga
facktidskrifter och tidningar kungöra befattningarne som andre ingenjör, verkmästare och
arbetsinspektor vid byggnadskontoret lediga till ansökning, hade resp. 8, 14 och 5 ansökningar

inkommit inom den föreskrivna ansökningstiden samt efter densamma 3 st. ansökningar till resp. 2:dre
ingenjörsbefattningen och arbetsinspektorstjänsten.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit att taga även de för sent inkomna
ansökningarna under prövning samt att efter jämförande av de sökandes kompetens och lämplighet för
befattningarne på förslag uppsätta
till 2:dre ingenjörsbefattningen:
l:o)
Arthur Mårtensson, Borlänge,
2:o)
Vilh. Hansson, Luleå,
3:o)
Henrik F. Arvidsson, Skärsätra,
4:o)
Elis J. Möller, Boden,
med förord för den i tredje rummet satte byggnadsingenjören Henrik F. Arvidsson samt
till befattningen som verkmästare vid elektricitetsverket:
l:o) H. Andersson, Luleå,
2:o) Olle Kjellgren, Kristianstad,
3:o) Thorvald Diné, Älvkarleö,
med förord för den i första rummet uppförde t. f. verkmästaren H. Andersson.
Beträffande arbetsinspektorsbefattningen hade Drätselkammaren till befattningens erhållande förordat
verkmästaren J. Bergling i Luleå.
Stadsingenjören hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han för sin del förordat ingenjören
Vilh. Hansson, vilken f. n. tjänstgör som ingenjörsbiträde å stadsingenjörskontoret härstädes, till
erhållande av 2:dre ingenjörsbefattningen.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville företaga val av 2:dre ingenjör,
verkmästare och arbetsinspektor samt därvid till respektive befattningar utse de personer, som erhållit
Drätselkammarens förord.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att företaga val och utsago därvid:
till 2:dre ingenjör ingenjören Elis J. Möller i Boden med 15 röster; H. F. Arvidsson erhöll 11 röster;
till verkmästare vid elektricitetsverket t. f. verkmästaren H. Andersson i Luleå med 15 röster; l röst
tillföll O. Wikström, varjämte 9 blanka röstsedlar avlämnades;
till arbetsinspektor verkmästaren J. Bergling i Luleå med 24 röster, varjämte 2 blanka röstsedlar
avgåvos.
§23.
Sedan Fröken Maria Åkerström på begäran av Drätselkammaren erbjudit staden att för ett pris av
7,945 kronor få inköpa
de delar av fasligheten n:o 275, som falla inom tomterna n:ris 3, 5 och 6 i kvarteret Pelikan,
tillsammans i vidd innehållande 6,356 kv.-fot, med villkor att hon erhåller rätt att under en tid av två år
hava henne tillhöriga byggnader, som f. n. stå på dessa tomtdelar, kvarstående i oförändrat skick, hade
Drätselkammaren, under erinran att anbudet gäller till den 20 nästkommande april och att tomtdelarne
i fråga äro erforderliga för reglering av tomterna n:ris 5 och 6 i kvarteret Pelikan, vilka tomter enligt av
Stadsfullmäktige den 14 september 1911 godkänd plan äro avsedda för tullhus, hos Stadsfullmäktige
hemställt om bemyndigande att till angivna pris 7,945 kronor eller kr. 1: 25 per kv.-fot inköpa de av
Fröken Åkerström staden erbjudna tomtdelar.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
enhälligt att på erbjudna villkor inköpa tomtdelarna i fråga med föreskrift tillika, att köpeskillingen
skulle utgå av fastighetsfonden.
§24.
Sedan anbud inkommit å uppförande av det av Stadsfullmäktige den 22 sistlidne februari beslutade
bostadshuset, hade Stadsingenjören upprättat en sammanställning av de anbud, som ansågos
fördelaktigast, varav framgick, att byggnadskostnaden komme att uppgå till i avrundat belopp 200,000
kronor, vilket med 35,000 kronor överstiger det förut beräknade kostnadsbeloppet för byggnaden.
Drätselkammaren hade därefter beslutat, att sedan den 13 innevarande mars utfärdad Kungl.
Förordning ang. statsbidrag till uppförande av bostadshus med smålägenheter medgiver Luleå stad
erhållandet av ett statsbidrag av 2/9 av byggnadskostnaden eller ett belopp av 44,000 kronor vid

uppförande av detta bostadshus, föreslå Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville bemyndiga
Drätselkammaren dels att omedelbart gå i författning om byggnadens utförande, dels att till
vederbörande ingå med ansökan om erhållande av förenämnda statsbidrag.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§25.
En från lokomotivföraren E. Pohlman inkommen avsägelse av uppdraget att vara Stadsfullmäktig
överlämnades till Magistraten.
§26.
Ett cirkulär från Kungl. Lantbruksstyrelsen angående vikten under nuvarande förhållanden av odling
utav nyttighetsväxter å stadsjord beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till den vid dagens
sammanträde tillsatta potatisodlingskomittén.
§27.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Magistratens framställning om särskild ersättning åt de poliskonstaplar, som biträda vid
brödsädesregleringen;
2:o) Lönenämndens begäran om anslag jämväl för 1917 till avlöning av en sekreterare;
8:0) Bostadskomitténs redovisning över erhållet anslag.
§28.
Till Lönenämnden remitterades föreningen Sveriges Stadsfogdars underdåniga framställning om
fastställelse av minimilöner för stadsfogdarne m. m.
§29.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Av särskilda kommitteräde upprättat förslag till reglemente för brandstyrkan;
2:o) Livsmedelsnämndens förslag till åtgärder för ökande av potatisodlingen å Mjölkudden;
3:o) Livsmedelsnämndens begäran om höjning av Nämndens kredit hos staden till 100,000 kronor;
4:o) Föreningen Luleå Mjölkdroppes begäran om anslag;
5:o) P. E. Petterssons begäran om sjukhjälp;
6:o) O. F. Boströms begäran om tillstånd att å vretan n:o 383-385 få uppföra ett mindre sommarkök;
7:o) J. A. Hedqvists begäran om tillstånd att å vretan n:o 379-382 få uppföra nödiga uthus m. m.
8:o) f. Skogvaktaren C. F. Johanssons begäran om dyrtidstillägg;
9:o) Rektor A. Falks framställning om beviljande av ortstillägg åt lärarne vid allmänna läroverket;
10:o) Johansson & Nordins erbjudande att till staden försälja delar av vretan n:o 173-174;
11:o) Hälsovårdsnämndens framställning i anledning av ifrågasatt upphörande med Luleå
renhållningsaktiebolags verksamhet;
12:o) Luleå Fastighetsägareförenings framställning angående stadens övertagande av Luleå
renhållningsaktiebolags tillgångar och verksamhet;
13:o) E. A. Lundbergs erbjudande att till staden försälja del av vretan n:o 410-412 i Mjölkudden.
§30.
Till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterades en av Herr Falk väckt motion om
anläggande av en sommarkoloni för barn.
Som ovan.
Justerat:
Herm. Fernlund, Algot Lind,
C. Lindgren.”

På Stadsfullmäktiges vägnar: Herm. Fernlund.
/A. Holm

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 30 mars 1917.
Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 24 innevarande mars.
§2.
Föredrogs ’protokoll över öppnandet av inkomna anbud å arbeten för byggnad å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet’ Bil.
Vid därefter företagen prövning antogos följande anbud
å byggnaden: C.A.Flemström, Luleå
Kr. 115000:å vatten- och avloppsledningar: A.F.Lilja, Luleå
Kr. 4919:å geysirspislar med värmeledning: L.G.Sundling, Stockholm
Kr. 13000:å elektriska ledningar: Elektriska AB Fram, Luleå
Kr. 3550:och här skulle antecknas
att A.F.Liljas anbud, ehuru högre än H.Anderssons, antagits av skäl dels att Lilja utför avloppet av s.k.
H-W-rör d.v.s. halvtjocka gjutjärnsrör under det att Andersson utför det av s.k. tjockgjutna avloppsrör
dels att i den förres anbud ingår isolering av och håltagning för ledningarna, vilka arbeten icke ingå i
den senares anbud samt
att L.G.Sundlings anbud föredragits framför H.Anderssons lika höga anbud av det skälet, att Sundling
lämnat särskild garanti för sitt arbetes hållbarhet och effektivitet.
§3.
Beslutade nämnden att för bostadshusets utförande tillsätta ett arbetsutskott med befogenhet att å
nämndens vägnar avgöra frågor rörande byggnadsarbetet i den mån, de icke avse avsevärd förändring
eller fördyring av detsamma; och utsågos som ledamöter av utskottet nämndens ordförande och herr
Thurfjell.
§4.
Föredrogs och godkändes av stadskamreraren uppsatt förslag till underdånig ansökan om statsbidrag
till täckande av kostnaden för bostadshusets uppförande.
§5.
Beviljades brandchefen U.Ullman begärd tjänstledighet under 11 dagar f.o.m. den 1 t.o.m. den 11
nästkommande april, med erinran dock om drätselkammarens den 3 juli 1914 gjorda uttalande
beträffande tjänstledighet utöver vad som i § 3 av instruktionen bestämmes rörande semester och
tjänstledighet om högst 3 dagar.
§6.
Brandmästaren vid Luleå Brandkår O.P.Stråhle hade i till drätselkammaren ställd skrivelse anhållit, att
kammaren ville bevilja honom ett resebidrag av 85 kronor 30 öre, motsvarande kostnaden för 2 kl.
tågbiljett Luleå-Stockholm åter, inclusive sovplatsbiljett, för bevisandet av Svenska
Brandmannaförbundets årsmöte i Stockholm under nästkommande april månad, vilket årsmöte skulle i
flere avseenden bliva synnerligen lärorikt såväl ur praktisk som teknisk synpunkt.
Sedan antecknats att brandchefen tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden, som icke ansåg sig äga
befogenhet att besluta i ärendet, att hänskjuta detsamma till stadsfullmäktige med hemställan om bifall
till ansökningen.
§7.

Lämnade ordföranden redogörelse för resultatet av hittills förda underhandlingar med Råneå Kvarn
och Kraftaktiebolag rörande leverans till Luleå stad av reservkraft; och antecknades att bolaget
begärde 150 kronor pr kw-ström, levererad i transformator vid Notviken.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att lämna ingenjören herr Sjöstedt och stadsingenjören i
uppdrag att verkställa utredning om möjligheten att kunna med fördel taga ström från nämnda bolag i
Råneå.
§8.
Utanordnades följande räkningar:
Bröderna Åström, skjuts till Råneå
Bröderna Åström, skjuts till Råneå

Kr. 20:Kr. 37:50

§9.
Beslutade nämnden att till arméförvaltningen uthyra staden tillhörig stenkross och lokomobil, f.n.
stående i Råneå, mot ett pris av 200 kronor pr månad räknat, dock minst 200 kronor även vid kortare
tid än en månad; och skulle arméförvaltningen på egen bekostnad verkställa transport av effekterna
från Råneå till Morjärv och åter från Morjärv till Råneå.
§10.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören, att sedan köpebrev å tomt n:r 1 i kvarteret
Lejonet erhållits omedelbart igångsätta grävningsarbetet å tomten i fråga.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 mars 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Gullberg, Ulander, fruarna Sundström och Johansson, fröken
Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 28 februari 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för april månad föredrogs och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under mars, slutande å Kr. 608:95.
§5.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 6 och 22 mars: Selma Bergmans tre barn,
den 13 mars: Hulda Granbom,
den 14 mars: Anna Elisabet Danells son (född),
den 14 mars: Alma Josefina Öberg,
den 24 mars: Herman Johansson,

den 25 mars: Nils Westin,
den 28 mars: Olof Ferdinand Lundberg,
den 28 mars: Axel Leander Nilsson,
den 28 mars: Frida Amanda Nilsson,
den 29 mars: F.O.Rosendahl
samt att följande utgått nämligen
den 2 mars: J.E.Häggman,
den 20 mars: Alma Josefina Öberg.
§6.
Diakonissans rapport över mars månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§7.
Föredrogs och godkändes utackorderingslistan för första kvartalet, slutande å Kr. 2304:75.
§8.
På därom gjorda framställningar beviljades följande personer förhöjning i till dem utgående
fosterbarnsarvoden, nämligen
C.O.Sundström i Flurkmark för Axel Harild Löfgren från 75 till 100 kronor per år f.o.m. den 1 januari
1917;
F.H.Enström i Smedsbyn för Sven Gunnar Andersson från 156 till 180 kronor pr. år f.o.m. den 1
januari 1917;
J.A.Nilsson i Smedsbyn för Sigurd Alrik Lundström från 120 till 156 kronor pr. år f.o.m. den 1 januari
1917;
Oskar Nyberg i Mjölkudden för Axel Hjalmar Löfgren från 120 till 144 kronor pr. år f.o.m. den 1
januari 1917; samt
Maria Näsvall i Sundom för Sylvia Styf från 90 till 120 kronor pr. år f.o.m. den 1 januari 1917.
Nyberg skulle dessutom erhålla ett par skor till Axel Hjalmar Löfgren.
§9.
Beslöt styrelsen utackordera Magda Gustafva Janssons barn hos Karl Johan Wikström i Karlsvik mot
ett arvode av 15 kronor per månad under villkor, att modern såsom bidrag till utackorderingskostnaden
månatligen till styrelsen erlägger 5 kronor.
§10.
Beviljades Gertrud Sjölander ett bidrag av 10 kronor pr månad för sitt barns inackordering hos änkan
Fina Sjölander.
§11.
Beviljades Julia Pettersson ett bidrag av 5 kronor per månad till försörjning av sitt barn Nils Erik.
§12.
En av herr Gullberg i egenskap av vice värd för Bodellskyrkan avgiven redovisning godkändes och
överlämnades till räkenskapsföraren.
§13.
Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Oskar Abrahamsson föredrogs och lades till
handlingarna.
§14.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Karl Oskar Bergström, Olivia
Maria Liljedahl och Gustaf Holger Karlsson samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Emma Emilia
Andersson.
§15.

Beslöt styrelsen uppdraga åt Luleå stads drätselkontor att hos livförsäkringsaktiebolaget De Förenade
uppbära och kvittera femhundraaderton kronor 60 öre (518:60), enligt försäkringsbrevet n:r K. 9801 å
avlidna Hilda Augusta Lundmarks liv och skulle utdrag av detta protokoll i sådant avseende lända
drätselkontoret till fullmakt.
§16.
Från Kungl. Pensionsstyrelsen hade inkommit meddelande, att Kungl. Styrelsen beslutit att intill ett
belopp av 300 kronor ansvara för gäldandet av två tredjedelar av kostnaden för hustru Anna Sofia
Öqvists vård och behandling samt uppehåll å Elfgårdens sjuk- och vilohem, under förutsättning att
återstående tredjedel av berörda kostnader ävensom hela kostnaden för hennes resor till och från
nämnda anstalt samt utrustning med nödiga klädespersedlar o.dyl. komme att bestridas av kommunen
eller eljest från annat håll.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen att icke antaga det gjorda erbjudandet.
§17.
Beslöt styrelsen låta utackordera Anna Löfgrens son Sven Gösta.
§18.
Beslöt styrelsen lämna diakonissan ett extra anslag å 100 kronor för april och maj.
§19.
Beslöt styrelsen att hos vederbörande kommun utsöka E.J.Holmbergs hyresskuld, 220 kronor.
§20.
Beslöt styrelsen, att kostnaden för vård och underhåll av främmande kommuners understödstagare,
vilka vore i behov av läkarevård och medicin, skulle höjas till 2 kronor pr. dag.
§21.
Beslöt styrelsen tillsätta en kommitté, bestående av diakonissan, fröken Sundberg och
tillsyningsmannen Boman för anskaffande av kläder åt konfirmander.
§22.
Beslöt styrelsen till barnavårdsnämnden göra anmälan om att Albertina Holmströms barn icke få den
fysiska och andliga vård, som de behöva.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Axel Nilsson”

