Protokoll juni 1914

”Protokoll, fördt vid sammanträde med den af Stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden år 1914.

Närvarande: samtliga ledamöter i nämnden nämligen Herrar Falk, Tillman, Santesson och
Palm samt undertecknad Sandström vid protokollet.

§1.
Utsågs undertecknad Sandström till ordförande i nämnden.

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

§5.
Upplöstes sammanträdet, därvid uppdrogs åt undertecknad att kalla nämndens kandidater till
nästa sammanträde.
Vid protokollet
P.Sandström
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 juni
1914.
Närvarande: Herrar Bennet, Gärde, Fernlund, J.A. Nilsson och L. Brändström äfvensom
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll af den 30 april 1914 beträffande §§ 12 och 13.
§2.
Godkändes upprättadt köpebref ang.försäljning till Statens Järnvägstrafisk änke-och
pupilllkassa af del af fastighet n:r 182.
§3.
Föredrogs från Bergman & C:o AB inkommen skrifvelse af den 29 sistlidne maj, hvaruti
bolaget dels meddelar, att det står till drätselkammarens förfogande för biträde med utredning
om föreslagen omläggning af elektricitetsverkets drift m.m, dels ock angifver, efter hvilka
grunder ersättning för arbetet kommer att uttagas. Vid behandling af detta ärende beslutade
nämnden att med godtagande af bolagets anbud, anhålla om ett personligt besök i senare delen
af innevarande juni månad, vid hvilket tillfälle närmare skulle dryftas och bestämmas, hvilken
omfattning utredningen skulle taga och hur långt i detalj den skulle utföras.
§4.
Sedan Elektricitetsverkets föreståndare med anhållan om förhållningsorder i skrifvelse
anmält, att maskinist O.Andersson på grund af spritmissbruk i tjänsten och däraf förorsakadt
misskötande i högsta grad af densamma blifvit afstängd från tjänstgöring under tiden 6 – 12
februari, hade Elektricitetsverkets föreståndare, sedan nämnden med anledning af denna
anmälan anmodat honom att inkomma med närmare uppgift om maskinist Anderssons sätt att
sköta sin tjänst, inkommit med skrifvelse i ärendet, hvaraf framgick, att Andersson en följd af
år vid upprepade tillfällen uppträtt mer eller mindre berusad under sin tjänstgöring, samt att
han sedan den 7 mars 1913 omflyttats till att tjänstgöra såsom båglampskolare, hvilken
befattning han, med en veckas afbrott skött, till dess han den 6 nästlidne februari försattes ur
tjänst. Vid behandling af detta föredrogs vidare en från Elektricitetsverkets föreståndare
inkommen skrifvelse, däri denne på förfrågan ytterligare meddelar, att Andersson icke kan
återinsättas i tjänst som maskinist och ej heller användas att sköta
båglampskolarebefattningen, men att Andersson som, sedan den 12 nästlidne februari varit
sysselsatt med diverse arbete, fortfarande kunde beredas sådant vid verket till innevarande
höst. Sedan viadre antecknats, att Andersson på grund af missskötande af sin tjänst icke blifvit
af stadsfullmäktige uppflyttad i högre lönegrad den 1 januari 1914, hvartill han eljest varit
berättigad, beslutade Nämnden att hos samfälld drätselkammare hemställa, att kammaren ville
uppsäga maskinist O. Andersson från innehafvande befattning f.o.m. den 1 januari 1915 eller
omedelbart, om han låter ytterligare komma sig till last vid sin tjänsteutöfning.

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

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

§14.
Till stadsingenjören remitterades för utredning och yttrande:
1:o) Firman K.G.Åkerlunds Eftr:s anhållan att få afloppsledning indragen i fastigheten n:r 3
Alkan;
2:o) Hamndirektionens protokoll den 12 maj 1914 med begäran om uppgift å
anläggningskostnaden å uppfartsvägen från färjeläget till staden;
3:o) Ax. Enequists anhållan om uppförande af en cementmur fastighet n:r 6 Höken.
§15.
Med begäran om yttrande hade stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en
framställning från C.F. Wikström å Mjölkudden om tillstånd att anordna en utfartsväg öfver
staden tillhöriga vretan n:r 689 ut till landsvägen. Sedan stadsingenjören i afgifvet yttrande
tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden hemställa hos stadsfullmäktige, att staden måtte
tills vidare upplåta nödig mark till Wikström för att på egen bekostnad anordna en c:a 3
meters bred utfartsväg på af stadsingenjören anvisad plats och mot villkor att värdefulla träd i
största mån skonas och behöflig afverkning sker först efter vederbörlig utstämpling.
§16.
Godkändes af stadsingenjören upprättad karta, utvisande sträckningen för
högspänningsledningen mellan Luleå stads planlagda område och pumpstationen vid
Gammelstadsviken.
§17.
Sedan stadsingenjören meddelat, att det å kvarteret Fisken befintliga magasinet står å på
odisponerad del af fastighet n:r 182, hvilken aldrig varit upplåten på arrende eller uthyrd,
beslutade Nämnden att anmoda byggmästaren C.A. Flemström, som i byggnaden har upplag
af diverse byggnadsmaterial, att senast före den 1 nästkommande juli hafva borttagit
materialerna äfvensom byggnaden, om denna tillhör honom, samt i sistnämnda fall rengöra
och uppsnygga tomtplatsen; och skulle därest Flemström icke efterkommer denna anmodan
inom bestämd tid magasinet genom stadens försorg nedrifvas och materialerna bortskaffas på
egarens bekostnad.

§18.
J.P. Ruth I Bergviken hade dels i skrifvelse till drätselkammaren anhållit att få stadens del af
vretan 148 – 150 till sig upplåten på arrende under 15 år för att å området anlägga plantering
med undantag af de enligt företedd tomtkarta upptagna byggnadsytor dels i skrifvelse ställt till
stadsfullmäktige anhållit om tillstånd att å vretorna n:ris 147 och 148 – 150 få uppföra en
uthusbyggnad enligt ansökningen vidlagd ritning och tomtkarta. Sedan af handlingarna i
ärendet inhämtats, att den ifrågavarande byggnader komme att till största delen ligga i den
mark, hvarom Ruth nu ansöker att få sig upplåten, samt vidare upplyst blifvit, att Ruth redan
är arrendator af ifrågavarande område under 5 år f.o.m. den 1 juni 1913, hvarför nu ingifna
ansökningar endast afser en utsträckning af arrendetiden från 5 till 155 år i förening med
tillstånd att å detta område uppföra en uthusbyggand, beslutade nämnden på tillstyrkan af
stadsingenjören och stadsbyggmästaren att hos Stadsfullmäktige tillstyrka dels att stadens del
af vret. 148 – 150 måtte få upplåtas till Ruth på arrende under 15 års dels att tillstånd lämnas
Ruth att få gå det arrenderade området uppföra en uthusbyggnad enligt företedd ritning och
tomtkartor mot följande villkor: att området inhägnas och hålles i prydligt skick; att
arrendatorn skall vara skyldig att borttaga byggnaden vid arrendetidens slut samt vid afträdet
byggnadsplatsen afröjd och planerad, samt att arrendeafgiften sättes till 20 kronor pr. år
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H Santesson
Justeradt 15/6 1914
H.H.Sandström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 6 juni 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Nilsson, Linder, Falk äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Magistraten hade meddelat att hamndirektionen skulle ånyo förständigas att omedelbart ställa
sig Stadsfullmäktiges beslut af den 17/5 1913 angående nedsättning i afgifter vid begagnandet
af stadens färjinrättning under sön- och hälgdagar till efterrättelse. Direktionen ansåg sig
emellertid icke böra upptaga ärendet till behandling innan Magistratens skriftliga
förständigande förelåg, hvarför sammanträdet ajournerades på en timme för att bereda
Magistratens tillfälle inkomma med ett dylikt.
§3.
Anmälde ledamoten herr Nilsson sig förhindrad att vidare deltaga i dagens öfverläggningar.
§4.
Sedan utdrag af Magistratens, vid sammanträde denna dag förda protokoll ingått,
sammanträdde Direktionen ånyo för att behandla i § 2 omförmälda ärende. Efter föredragning
af protokollsutdraget beslutade Direktionen att omedelbart ställa sig Magistratens
förständigande till efterrättelse, men skulle antecknas, att Direktionen, som fortfarande vidhöll
sin ståndpunkt att Stadsfullmäktiges beslut af den 17/5 1906 är upphäft genom den af
Kungl.Maj.t den 13/6 1913 fastställda taxan, särskildt då Kungl. Förordningen af den 30/12
1911 angående normaltaxor uttryckligen föreskrifver att undantagsbestämmelser skola i taxan
inrymmas, ansåg Magistratens föreständigande sakna laglig grund. Herr Falks yrkande att
utan vidare ställa sig Magistratens förständigande till efterrättelse blef af Direktionen afslaget.
§5.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att omedelbart vidtaga de dispositioner, som föranledas af
Direktionens i föregående § fattade beslut. Protokollet förklarades i denna del omedelbart
justeradt.
Som ofvan
Justeradt den 9/6 1914
Efter uppdrag
Gustaf Burström”
Hamnm.Falklund

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

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

§5.
Hos drätselkammaren hade polisöfverkonstapeln J.A. Höglund anhållit om återkommande af
de af honom erlagda pensionsafgifter, som han under sin anställning vid Luleå stads poliskår
erlagt under tiden 1 augusti 1912 – 20 maj 1914. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Ekonominämnden att öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att, då
polispersonalen- i motsats till stadens öfriga befattningshafvare – enligt bestämmelse i
polisreglementet, § 7, är tillförsäkrad pension till visst bestämdt belopp att utgå vid viss
uppnådd ålder, framställningen icke måtte föranleda åtgärd.
§6.
Pensionsnämndens ordförande i Luleå stads pensionsdistrikt J. Vleugel hade i skrifvelse till
stadsfullmäktige på anförda skäl anhållit, att ett årligt belopp af 500 kronor måtte utbetalas att
vid slutet af hvarje halfår ställas till hans disposition utan redovisningsskyldighet för
utgörande af de med detta uppdrag förenade kostnader som skriftmaterialier, postporto och
skrifvarehjälp. Sedan Stadsfullmäktige remitterat denna framställning till drätselkammaren,
beslutade Nämnden att, återställa framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om
bifall till densamma med erinran dock, att i utgiftsstaten under rubrik 36 för detta ändamål
anslaget belopp är otillräckligt.
§7.
Sedan läroverksadjunkten Magnus R. Jungblom anhållit att det måtte medgifvas honom att
betala honom påförda men ej guldna kommunalutskylder genom månatliga inbetalningar af
30 kronor till Stadsfogdekontoret, beslutade nämnden att bifalla framställningen, hvarom
stadsfogden skulle underrättas.
§8.
Arbetaren Oskar Wilhelm Karlssons i Porjus hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om
befrielse från erläggande af honom påförda, men oguldna utskylder, beslutade nämnden att
remittera till Stadsfogden för erhållande af uppgift å storleken af sökandens restantier
äfvensom meddelande om den kännedom Stadsfogden kunde äga rörande hans
betalningsförmåga.
§9.
Afslog nämnden en af Emma Kahlin gjord framställning om efterskänkande af 3 kronor 10
öre, utgörande resterande oguldet belopp å af henne utfärdad donationsjordsrevers.
§10.
Sedan stadskamreraren under erinran att i räkenskapen balanserar ett belopp af kr. 1:67,
utgörande fordran hos kronofogde R. Ålander, Lidköping meddelat att denne trots upprepade
anmaningar icke likviderat beloppet, beslutade drätselkammaren att uppdraga till
drätselkontoret att på lämpligt sätt inkassera beloppet.
§11.
Stadsfiskalen E. Hallberg hade hos drätselkammaren hemställt om inköp af ett kassaskåp för
stadsfiskalskontoret i och för förvaring af till kontoret hörande hemliga
mobiliseringshandlingar m.m. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, att, då
lämpligt förvaringsrum för ifrågavarande handlingar kunde beredas honom i stadens arkiv,
afslå framställningen.

§12.
Beslutade nämnden att för drätselkontorets räkning inköpa dels ett af Riksbanken erbjudet
kassaskåp för ett pris af 200 kronor dels ett enkelt blankettskåp; och skulle nödiga medel tagas
af i utgiftsstaten under rubrik 5 k anslagna medel.
§13.
Från Luleå Simklubb och Nykterhetsfolkets sjukkasseafdelning n:r 26 i Bergviken inkomna
ansökningar om anslag remitterades till Stadskamreraren för yttrande i samband med
aflämnande af förslag till utdelande af i årets stat afsatta brännvinsmedel.
§14.
Beslutade nämnden att följande inlämnade räkningar icke skulle utanordnas till betalning:
Tuberkulossjukhuset vid Sandträsk, sjukvård af poliskonstapeln G.A. Blomkvist Kr. 144:50.
Sigrid Berlin-Winroth, massage m.m. till poliskonstapeln Bror Jonsson
Kr. 145:50
§15.
Från poliskonstapeln F.L.Johansson inkommen framställning om ersättning för under
tjänstgöring skadade klädespersedlar, remitterades till Stadsfiskalen för erhållande om uppgift
i hvad mån ersättning för persedlarna kunde erhållas af den person, som åsamkat skadan å
persedlarna.
§16.
Enär drätselkammarens ombud i donationsjordsprocesserna, e.o. hofrättsnotarien A. Bexell
icke efterkommit nämndens den 17 november 1913 gjorda begäran om erhållande af
kontokurant beträffande stadens hittills ådragna kostnader i donationsjordsprocesserna,
beslutade ekonominämnden att förnya sin framställning till Bexell, att han skyndsamt ville
inkomma med den begärda kontokuranten. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§17.
Beslutade nämnden att barberaren Ivar Lindström skulle försättas i konkurs för ogulden hyra
m.m; som uppdrogs till drätselkontoret att verkställa beslutet.
§18.
Som ägaren till å stadens del af fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan stående byggnader icke
kunnat förmås att frivilligt borttaga desamma, beslutade nu nämnden uppdraga till
stadskamreraren K.H Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att uttaga stämning på
ägaren med yrkande att han omedelbart ville bortflytta byggnaderna från stadens mark; och
skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom som fullmakt.
§19.
Sedan tullvaktmästaren K.H. Öström genom laga kraftvunnet utslag den 30 september 1912
blifvit förpliktigad att fardagen den april 1913 till staden afträda fastigheten n:r 276, i Luleå
stad, samt Öström icke velat godtaga drätselkammarens erbjudande att få sig fastigheten mot
arrendeafgift eller tomtöre, beslutade nu nämnden att öfverlämna utslaget till Stadsfogden för
verkställighet.

§20.
Sedan utredt blifvit att staden icke är skyldig att hålla lokal vid de årligen återkommande
mönstringsförrättningarna, beslutade ekonominämnden att uppdraga till drätselkontoret att
utreda, hvilka belopp som under de senaste 10 åren utbetalats för detta ändamål, för att
därefter hos vederbörande begära ersättning för de utbetalda beloppen.
Justeras
P.Sandström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

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

och arbete för underhåll af stadens hamnspår, huruvida icke Hamndirektionen är villig att
tillämpa samma grunder vid beräknandet af ersättning för af hamnen till Statens Järnvägar
utlånad redskap m.m. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att
framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda. Mot detta beslut anmälde herrar Falk
och Nilsson sin reservation.
§6.
Sedan Hamnmästaren anmält att kajbyggnaden vid den s.k. gamla Svartösågen befinner sig i
mycket bristfälligt skick, så att fara för uppgrundning af farleden föreligger, beslutade
Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att ålägga ägaren, att omedelbart vidtaga
åtgärder till förekommande af sådan uppgrundning.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 30 april 1914, § 18, angående nytt val af ledamot och
suppleant i Hamndirektionen;
2:o) Magistratens skrifvelse den 26 maj 1914 angåedne förordnande af hamnpolisen S.E.
Ohlsson till ordinarie poliskonstapel;
3:o) Ph. W. von Schverins skrifvelse med diverse s.k. turlistor;
4:o) Hamnmästarens kassarapport för nästlidne maj månad.
§8.
Sedan Hamndirektionen uppdragit till Stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till
reparation af de båda öppna varuskjulen vid norra hamnen, hade denne i skrifvelse meddelat,
att skjulen vid undersökning visat sig så bristfälliga, att det icke vore ekonomiskt eller ens
värdt att iståndsätta dem, hvarför de borde nedrifvas och nya tidsenliga varuskjul uppföras.
Med anledning häraf hade Hamndirektionen beslutat, att de båda varuskjulen skulle nedrifvas
och lämnat Hamnmästaren i uppdrag att inkomma med förslag till ett nytt varuskjul. Sedan
Hamnmästaren till fullföljande af detta uppdrag öfverlämnat af Stadsbyggmästaren upprättad
ritning och kostnadsförslag till en sådan varuhall, dragande en kostnad af 14400 kronor,
beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning att hemställa hos Stadsfullmäktige, att
Fullmäktige ville medgifva att ett belopp af 14400 kronor får af tillgängliga hamnmedel
förskottsvis användas för uppförande under innevarande år af en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen vid norra hamnen för att sedermera upptagas i förslaget till nästkommande års
utgiftsstat. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§9.
Alma Holm hade under framhållande af sin nödställda belägenhet anhållit om tillstånd att
uppsätta en kiosk vid södra hamnen för försäljning af läskedrycker. Sedan Hamnmästaren
framhållit dels att utrymmet å den plats, där kiosken skulle uppföras är trångt, dels att det
visat sig svårt att hålla nödig ordning vid fyllda samlingsplatser, beslutade Hamndirektionen,
sedan Hamnmästaren på nämnda skäl afstyrkt framställningen, att afslå densamma.
§10.
Med bifall till af A. Burman gjord framställning att få hyra plats i nya båthamnen för att från
öfverbyggd båt eller flotte försälja bensin, beslutade Hamndirektionen öfverlämna
ansökningar till Hamnmästaren för anvisande af lämplig plats.

§11.
Hamnmästaren hade under påpekande, att polisbevakningen vid kajerna visat sig otillräcklig
såväl för att upprätthålla ordningen som att förhindra skadegörelset å gods och material,
hemställt att Hamndirektionen ville hos polischefen begära att bättre ordning med afseende å
hamnens bevakning införes eller ock att hamnpoliserna underordnas hamnbefälet för att
därifrån emottaga instruktioner rörande sin vakttjänst. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen under erinran därom att af hamnmedel aflönas icke mindre än 3
ordinarie och en extra hamnpolis, att hemställa hos Magistraten att sådan polisbevakning af
hamnen anordnas att där förekommande oordningar och skadegörelse å hamnen material och
inrättningar kunna förhindras. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§12.
Med anledning af P.Flodins framställning om arrenderandet af 1600 kvm. stort område vid
Pontuskajen för vedupplag och vedhuggning medels kapsåg, hade Hamnmästaren i skrifvelse
hemställt om bifall till framställningen mot en hyra af 104 kronor, motsvarande 13 öre pr år
och kvm., att halfårsvis erläggas i förskott samt mot villkor att området, icke inhägnas eller
förses med andra byggander eller skjul än som är nödvändigt för täckande af omnämnda
kapsåg. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att bifalla
framställningen på af Hamnmästaren föreslagna villkor.
.
§13.
Afslog Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren följande framställningar:
1:o) Larson & Linds begäran om anordnande af en paketskrubb i varuskjulet å hamnpiren;
2o) Hj.Palmgrens anbud att till hamnen försälja en motor.
§14.
Beslutade Hamndirektionen att antaga af Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag afgifvet
anbud att till hamnen försälja 200 à 300 meter begagnad, men fullt brukar decauvilleräls till
ett pris af 6 öre pr kg.
§15.
Uppdrogs till Hamnmästaren att afge förslag till användningen af den hyra, som influtit för
mudderverket.
§16.
Aflägsnade sig herr Burman från sammanträdet.
§17.
Uppdrogs till Ordföranden att å direktionens vägnar utfärda af Hamnmästaren K.HJ Falkland
begärdt tjänstgöringsbetyg.
§18.
Till Hamnmästaren remitterades:
1:o) C.A. Gowenius begäran om nedsättning i färjetaxan för sökanden tillhörig bil;
2:o) Från Stadsfullmäktiges lönenämnd inkommen remiss rörande Johan Landströms aflöning
och tjänstgöringsförhållanden.

§19.
Sedan J.P. Johansson, leverantör af hamnens nya muddrings- och stenkranspråm, begärt få
uppbära 10000 kronor i förskott å arbetet, beslutade Hamndirektioen att bifalla ansökningen,
sedan Hamnmästaren, som är Hamndirektionens kontrollant vid byggandet, upplyst, att
själfva pråmen är i det närmaste färdig.
§20.
Beviljades handlanden C. Nordlöf begärd månadskredit å hamnafgifter.
Justeradt den 14/7-14
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

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

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

tjänstgöringsbetyg,

och

beslöt

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

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

§8.
Seminarielärare Karl Söderström hade skriftligen hemställt, att folkskolestyrelsen skulle hos
Stadsfullmäktige göra framställning om ett anslag av 200 kr till skolstipendier. Skrivelsen
remitterades till ekonominämnden.
§9.
En skrivelse från jordägaren E.A. Öhlund å Mjölkudden ang. en del planeringsarbeten å
Mjölkuddens skolgård lades till handlingarna.

§10.
Folkskolestyrelsen beslöt hos hälsovårdsnämnden göra framställning om dess gällande med
anledning av verkställd analys av arsenikhalten i målarfärgen i en lärosal i Östra skolhuset.
Protokollet förklarades å denna punkt genast justerat.
§11.
Från ekonominämnden anmäldes att ett par rum i Notvikens skolhus blivit för sommaren
uthyrda till fru Högström för en hyra av 10 kr;
att hyran för vaktmästare R. Johanssons bostad i Notviken bestämts till 120 kr, vilken det
härjämte arvodet för vaktmästaren hädanefter komme att utgå med 130:- kr pr år;
att hyran för småskollärarinnan Nora Magnussons lägenhet bestämts till 180:- vadan att
kontanta bostads- och vedbrandsersättningen hädanefter komme att utgå med 70 kr pr år;
att nämnden beslutat inköpa en redan insatt köksspis i fr. Magnussons lägenhet för ett pris av
35 kr.;
att nämnden beslutat låta laga och tjära yttertaket i Notvikens skolhus med vedbod, reparera
det stora rummet i fröken Magnussons lägenhet, reparera verandan, stryka väggarna i
trappuppgången en gång, upprätta en vedbänk och en hylla i fr. Magnussons kök, verkställa
sotning av alla eldstäder och sätta säkerhetshurtsar på fönstren; att en månadsavgift av 5 kr
bestämts för dem som vilja använda sig av telefonen i Västra skolan och genom annons
tillkännagiva, att de träffas å denna telefon; att snickare B.A. Hellsten fått i uppdrag att för ett
pris av 8 kr per styck inrama sex tavlor för skolans räkning; att nämnden beslutat inhämta
stadsbyggmästarens yttrande rörande de åtgärder som böra vidtagas för minskande av fukten å
vaktmästare V. Lunds bostad; att nämnden beslutat låta utföra skoltavlorna i de sex salar i
Östra skolan, som i sommar repareras, i enlighet med den arbetsbeskrivning; och att nämnden
beslutat flytta den kokspis som finns i förrummet till expeditionen, till fröken Envéns
lägenhet.
§12.
Brandsyningsnämnden hade genom protokollutdrag föreslagit folkskolestyrelsen att låta
verkställa en del smärre reparationer å eldstäder och brandredskap å Västra skolhuset.
Ekonominämdnen erhöll i uppdrag att låta utföra dessa reparatioer.
Dag som ofvan
Alfr. Gullberg/P.Edw. Lindsmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 2 juni 1914.
Närvarande: Ordf. Domprosten J .Hansson, hrr Gullberg, Åhrström och Oscarsson samt
undert. sekr., varjämte till sammanträde på kallelse infunnit sig fattiggårdsvaktm. J.O.
Blomqvist med gossen Tor Livbom, arb. G.E.K.Livbom och fru Norgren med gossen Axel
Nislson.
§1.
Från T.f. vaktmästaren vid fattiggården i Luleå J.O. Blomqvist hade till nämnden inkommit
anmälan, att gossen Tor Livbom, född den 12 april 1900 och enligt nämndens beslut den 19
febr. 1914 intagen å stadens fattiggård vid upprepade tillfällen olovligen avvikit från hemmet
och därvid en gång stannat borta i tre dygn, samt att han vid ett par tillfällen stulit pengar från
försörjningstagare å fattiggården. Vid förhör inför överläraren hade Tor Livbom erkänt, och
att han utan lov avvikit från fattiggården dels att han vid ett tillfälle tagit 85 kronor ur ett
skrin, tillhörigt en fru Lindström, och vid ett annat tillfälle tagit en portmonä med
inneliggande pengar från en försörjningstagare Baudin. Pengarna hade använts till inköp av
kaffe, karameller m.m. Livbom vidhöll denna bekännelse inför barnavårdsnämnnen. Av
vaktmästaren Blomqvist meddelades, att ett flertal stölder utom de ovannämnda blivit
begågna å fattiggården, sedan Livbom intoges där, men förklarade sig gossen icke ha någon
delaktighet i dessa. Då gossen Livbom således icke trots den allvarliga varning och
förmaning, som tilldelades honom vid barnavårdsnämndens sammanträde den 19 febr. detta
år, velat bättra sig, beslöt nämnden enhälligt med hänvisning till sitt beslut vid nyssnämnda
sammanträde söka inträde för honom å åkerbrukskolonien Hall.
§2.
Från Stadsfiskalen hade inkommit rapport, att gossen Axel Torsten Nilsson, född den 18 mars
1901 och son till ogifta Anna Nilsson i Svartöstaden men för närvarande inackorderad hos
gårdsägaren Karl Norgren, den 14 sistlidne maj slagit sönder en fönsterruta i en staden
tillhörig materialbod och gått in i denna i avsikt att stjäla zinkplåtar. Då några sådana ej hittats
hade han istället tagit en lampa, en större krona av messing och delar av en söndrig lampa,
vackra föremål han tänkte avyttra hos A.B. Brandfors järnaffär. Dessutom nyupptäcktes att
gossen vid ett par föregående tillfällen tagit pengar, dels 2 kr från kassalådan i handelshustrun
Johanssons affärslokal i Svartöstaden, dels 1 kr hos änkan Andersson, Stationsgatan 6. Gossen
erkände dessa förseelser inför barnavårdsnämnden och tilldelades av nämnden en skarp
varning och en allvarlig förmaning att hädanefter avhålla sig från dylika allvarliga tilltag.
§3.
Överläraren anmälde, att flickan Syster Johansson blivit inackorderad hos lantbrukaren Knut
Eriksson i Håkansön mot villkor att Eriksson finge ersättning för sin resa hit till Luleå, då
flickan hämtades, med 12 kr. Dessutom hade Eriksson uttalat önskan om något bidrag för den
tid, då flickan komma att besöka nattvardsundervisningen.
§4.
Överläraren anmälde, att gossen Linus Brunnbergblivit inackorderad hos lantbrukaren Georg
Åström i Persön mot en årlig ersättning av 100 kr. Samt flickan Siri Johansson - Smålander
hos lantbrukaren E.A. Nodrström i Persön mot samma avgift.
§5.
Protokollen från de båda föregående sammanträdena upplästes och godkändes.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw. Lindmark”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren I Luleå den 15 juni 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Fernlund, Gärde,
J.A. Nilsson och Sandström.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 11 nästlidne maj.
§2.
Elektricitetsverkets föreståndare hade till Drätselkammaren anmält, att maskinisten
O.Andersson på grund af spritmissbruk i tjänsten och däraf förorsakadt misskötande af
densamma blifvit aftsängd från tjänstgöring under tiden 6 – 12 nästlidne februari. Af en af
Elektricitetsverkets föreståndare afgifven rapport i ärendet inhämtades vidare, att Andersson
en följd af år vid upprepade tillfällen uppträdt mer eller mindre berusad under sin tjänstgöring
samt att han på grund häraf sedan den 7 mars 1913 omflyttats till att tjänstgöra som
båglampskolare, hviken befattning han med en veckas afbrott skött, tilld ess han den 6
nästlidne februari försattes ur tjänstgöring, hvilket allt Andersson i skriftligt erkännande
medgifvit. Sedan vidare Elektricitetsverkets föreståndare på förfrågan meddelat, att han icke
ansåg Andersson kunna återinsättas som maskinist och ej heller användas i
båglampskolartjänsten, beslutade drätselkamamren, sedan antecknats, att Andersson på grund
av misskötsel af sin tjänst icke blifvit af Stadsfullmäktige uppflyttad i högre lönegrad den 1
januari 1914, hvartill han eljest varit berättigad, att i enlighet med tekniska nämndens
hemställan uppsäga maskinisten O Andersson från innehafvande befattning vid
elektricitetsverket f.o.m. den 1 januari 1914; dock skulle Andersson omedelbart entledigas
från sin befattning, därest han låter ytterligare komma sig till last vid sin tjänstgöring.
Protokollet förklarades hvad detta ärende angår genast justeradt.
§3.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från båglampskolaren vid
Elektricitetsverket H. Wikström inkommen framställning att antingen blifva antagen till
amskinist eller ock tillerkännas rätt att få uppbära med maskinistbefattningen förenade
löneförmåner. Sedan Elektricitetsverkets föreståndare i afgifvet yttrande tillstyrkt, att
Wikström, som på grund af vissa till Drätselkammaren rapporterade personalförhållanden
sedan slutet av maj år 1913 tillsvidare förflyttats till tjänstgöring som maskinist, finge uppbära
en aflöning af 125 kronor pr månad, hade Tekniska nämnden hos samfällda Drätselkammaren
föreslagit, att Wikström med hänsyn till den långa tid, han utan särskild ersättning uppehållit
maskinisttjänsten, måtte fr.o.m. den 1 nästkommande juli tillsvidare, så länge han förordnas
att uppehålla ifrågavarande tjänst, få uppbära ytterligare 25 kronor i månaden eller skillnaden
mellan arfvodet för båglampskolare och elektrisk maskinist i lägsta lönegrad. Vid
föredragning af detta ärende beslutade kammaren att med remisshandlingarnes återsändande
hos Stadsfullmäktige tillstyrka, det Fullmäktige ville godkänna det af Tekniska nämnden
framställda förslaget. Protkollet förklarades i denna del genast justerat.
§4.
Rådmannen P. Sandström, hvilken af Drätselkammaren utsetts till Luleå stads ombud vid en
af Luleå järnverksaktiebolag och Luleå träsliperiaktiebolag begärda landtmäteriförrättningar,
hvilka afse utstakning af gränser i vattnet för nämnda bolags fastigheter å den s.k.
Nordantillheden, hade i till Drätselkammaren ställd skrifvelse åtföljd af en af
förrättningsmannen Distriktslandtmätaren Lennart Brännström upprättad karta, utvisande
bolagens yrkande rörande rågångarnas uppdragande i vattnet, anhållit att kammaren ville fatta

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

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

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

§6.
Sedan Gültzauuddens restaurantförening i skrifvelse anhållit att få borttaga 11 st. torra tallar å
Gültzauudden, beslutade Nämnden att lämna föreningen tillstånd att efter anvisning af
Stadsingenjören borttaga högst 11 st. sådana torra träd.
§7.
Gültzauddens restaurantförening hade anhållit att få använda den öppna planen å
Gültzauudden mellan Kastellgatan och tennisplanen för folkfäst m.m den 21, 24 och 28
instundande juni. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att bifalla
framställningen på vanliga villkor med följande tillägg: att platsen skall skyndsamt och senast
inom tre dagar efter den 28 instundande juni rengöras och iordningställas vid risk att
densamma af staden iordningställes på sökandens bekostnad; att ett belopp af 3 kronor pr. dag
erlägges till drätselkammaren såsom ersättning för den tillsyn af platsen, som kan befinnas
erfoderlig.
§8.
Godkändes C.E. Åströms i Gäddvik räkning å transport och leverans af 100 lass matjord till
pumpstatioen å kr. 100:Som ofvan
Justeradt den 3 juli 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 18 juni 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Isaksson, Ahlström, Wester, Danielsson och Lindqvist, för
Sundström samt tillsyningsmannen.
§1.
Biföll styrelsen en af föreningen Vita bandet uti ingifven skrifvelse gjort hemställan att
styrelsen ville till föreningen i och för anordnande af en barnkrubba upplåta de af styrelsen
förhyrda rummen i s.k. Pontusbaracken. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§2.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Karl
Häggström föredrogs och lades till handlingarna.
§3.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande H.N Bergström och
förklaring i fattigvårdsmål rörande Anders Öberg.
§4.
Afslogs Vilhelm Berglunds ansökan att få en barnlikkista.
§5.
Uppdrogs åt fru Sundström och fröken Mattson att inköpa 35 meter örngåttsväf till
fattiggården samt en kappa åt Elin Maria Eriksson.
§6.
Afslogs en ansökan från Edit Nordqvist om understöd för hennes minderåriga barn.

Justeradt:
H.Lindgren
M.Sundström
Axel Ahlström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O Dahl

”Protokoll, förd vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 17 juni 1914.
Närvarande: Herrar t.f borgmästaren P.Sandström, Flemström, O.Forsgren, Ullman,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§57.
Protokollet för den 13 maj föredrogs och justerades.
§58.
Hos byggnadsnämnden hade Adolf och John Åström anhållit om tilllstånd att få i enlighet
med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus äfven inrymmande samlingssal å
tomt n:o 8 i kvarteret katten. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med
villkor dels att södra gårdsbyggnaden borttages dels att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttages vid arbetetrs utförande.
§59.
Hos byggnadsnämnden hade D. Andersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:o 13 kvarteret Tigern. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningerns föreskrifter
iaktoges vid arbetets utförande.
§60.
Sedan byggnadsnämnden vid sammanträde den 16 april 1914 ålagt fastighetsbolaget Spiggen
att inom två månader efter delfåendet hafva borttagit ett å tomt n:o 12 i kvarteret Tigern utan
nämndens tillstånd uppfördt skjul, hade bolaget nu med bifogande af ritning och tomtkarta
anhållit att nämnda skjul måtte få kvarstå tillsvidare i oförändrat skick. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att skjulet borttages senast den 1 augusti
1915.
§61.
Hos byggnadsnämnden hade kopparslagaren J.O. Sundqvist anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga ett trapphus, ändra takfallet samt inreda
två vindsrum i boningshuset å tomt n:o 3 i kvarteret Laken. Vid föredragning häraf beslöt
byggnadsnämnden remittera ärendet till stadsingenjören och stadsbyggmästaren för utredning
angående kostnaden för inlösen af den gatudel, hvarå nämnda byggnad vore belägen.
§62.
Hos Byggnadsnämnden hade C.A. Rysslander anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning uppföra en ny köksmur i boningshuset å tomt n:o 5 i kvarteret Hermelin. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktages vid arbetets utförande.
§63.
Hos byggnadsnämnden hade C.F. Fernberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga uthuset å tomt n:o 6 i kvarteret Björken. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§64.
Hos byggnadsnämnden hade August Carlsson anhållit om tillstånd att få borttaga ett skjul
samt verkställa diverse förändringsarbeten å södra byggnaden å tomt n:o 13 i kvarteret Hästen
i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla
ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifetr i tillämpliga delar noggrant
iakttogos vid arbetets utförande.
§65.
Hos byggnadsnämnden hade August Carlsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning verkställa diverse förändringsarbeten å nordvästra byggnaden å tomt n:o 13 i
kvarteret Hästen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§66.
Hos byggnadsnämnden hade jägmästaren A. Montell anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning anbringa fönster å östra gafveln till boningshuset å tomt n:o 6 i kvarteret
Ejdern. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktogos.
§67.
Hos byggnadsnämnden hade Robertsviks ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att
få tillstånd att få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk
kontorsbyggnad å staden tillhörig del af vretan n:o 132. Sedan Stadsfullmäktige, till hvilka,
framställningen öfverlämnats, vid sammanträde den 30 april 1914 för sin del bifallit
ansökningen, med villkor att byggnaden borttoges, då staden så påfordrade, beslöt nämnden
jämväl bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga
delar noggrant iaktogos vid arbetets utförande.
§68.
Hos byggnadsnämnden hade apotekaren J.F. Grafström anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret Göken.
Sedan Stadfullmäktige, till hvilka ärendet öfverlämnats, vid sammanträde den 30 april 1914
förklarat sig icke hafva något emot ansökningen att erinra, därest Grafström förbunde sig att
vid eventuell inlösen af huset afstå från ersättning för det förhöjda värde detsamma genom
tillbyggnaden erhölle, beslöt nämnden att bifalla ansökningen, med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§69.
Biföll nämnden en af A.F.Kalin på anförda skäl gjord framställning om upphäfvande af
honom genom beslut den 10 juli 1913 meddeladt föreläggande att uppsätta grindar vid
fastigheten n:o 417 i kvarteret Skatan..

§70.
Biföll nämnden en af länsnotarien O. Forsgren m.fl. på anförda skäl gjord framställning om
uppskof till den 1 augusti 1915 meddeladt föreläggande att uppsätta grindar vid fastigheten
n:o 417 i kvarteret Skatan.

§71.
Biföll nämnden en af fröken Maria Åkerström på anförda skäl gjord framställning att
tillsvidare få hafva kvar ett å tomten n:o 4 i kvarteret Pelikan uppfördt skjul, hvilket nämnden
genom beslut den 16 april 1914 ålagt fröken Åkerström att bortaga, på så sätt, att med skjulets
borttagande skulle få anstå till den 1 augusti 1915.
§72.
En från hälsovårdsnämnden remitterad rapport rörande den s.k. Smålanderska gården i
Bergviken föranledde icke till någon åtgärd, enär den vore belägen utom stadens planlagda
område.
§73.
Hos byggandsnämnden hade postiljon A.E. Öberg anhållit, att nämnden antingen måtte
upphäfva det honom genom beslut den 10 juli 1913 meddelade föreläggande att upppsätta
grindar vid fastigheten n:o 1 i kvarteret Räfven eller ock att med grindarnes uppsättande måtte
få anstå tillsvidare. Vid föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen, enär några skäl
för bifall till densamma ej anförts.
§74.
Biföll nämnden en af C.G. Sundlöf på anförda skäl gjord framställning om anstånd till år 1915
med diverse målnings- och reparationsarbeten å fastigheten n:o 8 i kvarteret Tallen, hvilka
nämnden genom beslut den 10 juli 1913 ålagt Sundlöf verkställa före den 1 augusti 1914.
§75.
Sedan nämnden genom beslut den 10 juli 1913 ålagt bland andra nedannämnde
fastighetsägare att vid vite af 25 kronor för den försumlige låta före den 15 augusti 1914
utföra nedanståenden målnings- och reparationsarbeten å den tillhöriga fastigheter, nämligen
hemmanegaren Carl Pettersson i Gäddvik att uppsätta och måkla grindar samt reparera och
måla staketet till fastigheten n:o 1 i kvarteret Hackspetten; änkefru Elvira Sven-Nilsson i
Gäfle att låta uppsätta och måla staketet omkring tomt n:o 4 i kvarteret Flundran; samt
byggmästaren O.J. Persson i Töre att låta kalkfärga boningshuset å tomt n:o 1 i kvarteret
Laxen; anmälde nu sekreteraren, att nämnda personer enligt den 3 juni tecknade bevis icke
kunnat här i staden anträffas för delgifning. Med hänsyn till den korta tid, som återstode för
de föreskrifna arbetenas utförande, beslöt nämnden meddela nytt föreläggande för
hemmansegaren Carl Pettersson, Gäddvik, änkefru Elvira Sven-Nilsson, Gäfle, samt
byggmästaren O.J. Persson, Töre, att före den 1 augusti 1915 vid vite af 25 kronor för den
försumlige hafva låtit utföra ofvan avgifna målnings- och reparationsarbeten.
§76.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden F.I. Israelsson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning- och tomtkarta göra en öfverbyggnad å verandan till boningshuset å tomt
n:o 100 i kvarteret Strutsen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden att bifalla ansökningen
med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttogos vid
arbetets utförande samt att öfverbyggnaden borttoges, då nämnden så påfordrade.
§77.
Från stadsingenjören hade inkommit infordrat yttrande med anledning af Kungl.
Öfverintendentsämbetets protest emot den föreslagna stadsplaneändringen i Östermalm. Efter
föredragning häraf beslöt nämnden öfverlämna ärendet till stadsfullmäktige med anmälan, att
någon annan protest icke inkommit. För egen del beslöt nämnden hemställa att

stadsfullmäktige ville på de af stadsingenjören i hans yttrande anförda skäl utan afseende å
den ingifna protesten ingå till Kungl.Majt:t med begäran om fastställelse af den föreslagna
stadsplaneändringen.
§78.
Afslog nämnden en af M. K. Sandström gjord framställning om tillstånd att få hafva ett å tomt
n:o 3 i kvarteret Pelikan befintligt skjul kvarstående tillsvidare.
§79.
Hos byggnadsnämnden hade kaféidkaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning upptaga en entré till boningshuset å tomt n:o 4 i kvarteret Spiggen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§80.
Afslog nämnden en af Evangeliska Fosterlandsstiftelsen gjord framställning om anstånd till
sommaren 1915 med en del genom nämndens beslut den 10 juli 1913 föreskrifna målningsoch reparationsarbeten å fastighetn n:o 209 kvarteret Hvalen.
§81.
Uti ingifven skrifvelse hade stadsbudet A.Torstensson anfört, att han icke ansåge sig skyldig
efterkomma nämndens vid sammanträde den 10 juli 1913 meddelade föreläggande att
reparera staketet emot Stationsgatan, alldenstund detsamma vore beläget å staden tillhörig
mark. Vid föredragning häraf beslöt nämnden, sedan stadsingenjören vitsordat Torstenssons
uppgifter, upphäfva föreläggandet, och skulle drätselkammaren erhålla utdrag af detta
protokoll för den åtgärd, som kunde anses af behofvet påkallad.
§82.
Hos byggnadsnämnden hade postiljonen A.E Öberg anhållit om tillstånd att få i källaren till
tryckeribyggnaden å tomt n:o 1 i kvarteret Räfven anorden eldstad i en gjutgryta för smältning
af metall till tryckstilar. Som ansökningen icke var åtföljd af någon ritning, kunde den för
närvarande icke till pröfning upptagas.
§83.
Biföll nämnden en af C.A. Rysslander på anförda skäl gjord framställning om anstånd till den
1 augusti 1915 med målning af uthusen och en del af staketet å fastigheten n:o 5 i kvarteret
Hermelinen.
§84.
Till handlingarne lades Landshöfdinge-Ämbetets i Norrbottens län resolution den 23 maj
1914 i fråga om ändring i vissa delar af den för Luleå stad gällande byggnadsförordningen.
Hos Stadsfullmäktige skulle göras framställning om anslag för tryckning af
byggnadsordningen i 1000 ex. att kostnadsfritt tillhandahållas stadens fastighetsägare.

§85.
Hos byggnadsnämnden hade Statens järnvägstrafiks pensionsinrättning hemställs om
byggnadsnämndens godkännande af att tomterna n:is 5 och 6 i kvarteret Sillen finge
sammanslås till en tomt. Sedan det antecknats, att ingen annan sökanden berördes af den

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

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hälsovårdsnämnden i Luleå den 26 jul 1914.
Närvarande:Herrar Randerz, Grafström och Hellstén.
§1.
Protokollet förd en 15 maj föredrogs och justerades.

§2.
Med öfverlämnande af analysbevis, utvisande, att arsenik i större mängd än den tillåtna
förefunnes å väggarne i sal n:o 18 i Östra folkskolan, hade folkskolestyrelsen anhållit om
nämndens beslut. Huruvida den gamla färgen skulle skrapas bort i de sex salar, som i år skulle
ommålas, eller om målningen finge företagas ofvanpå den gamla färgen. Vid föredragning
häraf beslöt nämnden med hänsyn därtill dels, att ingen fukt yppat sig i nämnda skolsalar, dels
att endast panelringen skulle ommålas och att härtill skulle användas oljefärg dels ock att
salarna användes endast ett fåtal timmar under dygnet och under denna tid flitigt vädrades,
meddela folkskolestyrelsen, att om målningen finge företagas utan föregående skrapning af
panelen. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§3.
Biföll nämnden en af lokföraren E. Malmborg gjord ansökan att få inmontera två
vattenklosetter i fastigheten n:o 13 kvarteret Vargen med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§4.
Biföll nämnden H.O. Lundström gjord ansökan att få inmontera en vattenklosett i fastigheten
no 1 i kvarteret Uttern med villkor, att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§5.
Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden den 8 dennes inom Handlanden F.E.Stadhe tillhöriga fastigheter n:o
7 kvarteret Tallen anmärktes: att därvarande lokaler voro i synnerligen stort behof af
uppmålning. Väggarna voro å flera ställen öfverdragna med svarta kakor af hård beskaffenhet
uppkomna genon fukt och mjöldamm. Anhålles att egaren måtte åläggas att uppmåla
arbetslokalerna. Luleå den 11 juni. 1914. Wilh.Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman..” Efter
föredragning häraf beslöt nämnden ålägga Stadhe vid vite af 25 kronor att hafva låtit inom sex
veckor efter häraf erhållen del uppmåla arbetslokalerna. Denna paragraf förklarades vara
genast justerad.
§7.
En från tillsyningsmannen ingifven rapport angående en del obehag, som förorsakades en del
fastighetsägare å den s.k Ruthbergska vretan, därigenom att densamma öfversvämmades af
fotogenblandadt vatten från en Luleå lysoljeaktiebolag tillhörig fotogenkällare, beslöt
nämnden öfverlämna till Drätselkammaren med begäran om åtgärdens vidtagande för
afhjälpande af missförhållandet.

§8.
En från tillsyningsmannen ingifven rapport angående en mängd papper, som vore utkastadt å
marken vid den s.k. Sellinska slipen beslöt nämnden öfverlämna till fastighettens ägare, beslöt
nämnden öfverlämna till fastighetens ägare med begäran om åtgärdens vidtagande för
afhjälpande af missförhållandet.
§9.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydanden rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion länsveterinären den 8 dennes i förstaden
Bergviken i änkan Öbergs fastighet anmärktes: att stor osnygghet rådde i svinhuset. Djuren
voro till ytterlighet nedsmutsade. Flytande orenlighet rann ut på golfvet från kättarne. På
grund häraf anhålles att nämnden måtte ålägga änkefru Öberg att iakttaga större renlighet i
svinhållningen vid risk af att förbud att hålla svin eljest meddelas. Luleå den 11 juni 1914.
Wilh. Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsmannen.” Efter föredragning häraf beslöt nämnden
förständiga änkan Öberg att iakttaga större renlighet i svinhuset, vid äfventyr att hon eljest
komme att omedelbart förbjudas hålla svin. Denna paragraf förklarades vara genast justerad.
§10.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:
”Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion af Länsveterinären den 8 dennes inom
förstaden Bergviken anmärktes i G. Enström därvarande fastighet: att stor osnygghet rådde i
svinhuset. Tätt underlag saknades och djuren voro sammanhängda i kättarna till så stort antal
att utrymmet syntes otillräckligt. Renhållningen var mycket otillfredställande. Från de
närboende grannarna har vid flera tillfällen klagomål anförts äfven det obehag som de lida
från svinhuset genom den lukt och stank samt den massa flugor som sprider sig därifrån.
Anhålles att nämnden måtte ålägga egaren att inlägga dels cementeradt underlag och
förständiga honom att iakttaga större ordning och snygghet vid svinhanteringen vid risk af att,
om nya klagomål framställes från de närboende svinhållningen komme att förbjudas. Luleå
den 11 juni 1914. Wilh. Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt
nämnden förständiga Enström dels att inlägga cementeradt underlag i svinhuset dels att
iakttaga större ordning och snygghet i svinhållningen vid äfventyr att om befogade klagomål
ånyo framställdes af de närboende, han komme att omedelbart förbjudas hålla svin. Denna
paragraf förklarades vara genast justerad.
§11.
Bifölls en framställning från föreningen Vita Bandet, att nämnden ville till förmån för en
blifvande barnkrubba afstå från det rum i s.k. Pontusbaracken, som disponerades af nämnden.
§12.
Till den ledigförklarade epidemisjukskötersketjänsten hade vid ansökningstidens afgång
anmält sig tre sökanden, nämligen t.f. epidemisjuksköterskan Ester Hellström, Luleå,
sjuksköterskan Jenny Nyberg, Nyhamn samt sjuksköterskan Eva Stråhle, Själavad. Vid
företaget val beslöt nämnden antaga sjuksköterskan Ester Hellström till sköterska vid
härvarande epidemisjukhus med skyldighet för henne att ställa sig gällande instruktion till
noggrann efterrättelse äfvensom underkasta sig eventuella ändringar i densamma, som
framdeles kunde komma att göras.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 juni 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Danielsson, fröknarne Björkman och Sundberg, fru
Sundström, diakonissan och t.f tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 30 maj och 16 juni föredrogos och justerades.
§2.
Uppdrogs åt sekreteraren, stadskassör J.O.Dahl att hos pensionsnämndens ordförande göra
framställning utbekommande af kronor 23:36, hvilket belopp enligt för Johanna Augusta
Andersson utfärdatdt pensionsbevis funnes att lyfta, och skulle utdrag af detta protokoll i
sådant afseende lända honom till fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§3.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Hulda
Josefina Åberg föredrogs och lades till handlingarne.
§4.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Edvard Napoleon
Dahl, Naima Amalia Elisabeth Bergström, Fritz Valdemar Åman och Gustaf Adolf Sundqvist.
§5.
Anmälde tillsyningsmannen, att Anton Larsson ånyo måst intagas å fattiggården, enär hans
sinnessjukdom förvärrats och beslöt styrelsen med godkännande häraf söka inträde för honom
å Piteå hospital.
§6.
Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Viktor Johansson måst på grund af
sjukdom/lunginflammation/intagas å fattiggården den 13 juni och beslöt styrelsen med
godkännande häraf, att kostnaden för hans vård och underhåll skulle utökas hos Jokkmokks
kommun.
§7.
Beslöt styrelsen bevilja hustru Maria Häggberg ett hyresbidrag af 5 kronor per månad
tillsvidare.
§8.
Ett från medicinalstyrelsen insändt frågeformulär rörande under styrelsens vård varande
sinnessjuka och idioter, öfverlämnades till tillsyningsmannen för att ifyllas.
§9.
Godkändes andra kvartalets utackorderingslista, slutande å kr. 1643:54
§10.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under juni, slutande å kr.
76:52.
§11.
Albertina Öqvist fick tillstånd att lämna fattiggården under 14 dagar.

§12.
Sömmerskan Hanna Nilsson hade erbjudit sig att taga Elin Eriksson i sin vård och lära henne
sy, därest styrelsen vore villig ersätta henne härför med 9 à 10 kronor per månad. Styrelsen
beslöt uppdraga åt ordföranden och fru Sundström att på bästa sätt ordna denna angelägenhet.

§13.
Godkändes en räkning från vaktmästaren J.O.Blomqvsit för sönderrifna kläder m.m. å kr. 26:§14.
En begäran från Anton Henriksson om understöd remitterades till distriktrådet i 3:dje
distriktet.
§15.
Anmälde ordförandena att han lämnat hustru serafis Anna Kristina Boström, hvilken på grund
af styrkt sjukdom vore oförmögen att försörja sig, en matanvisning å 5 kronor. Med
godkännande häraf beslöt styrelsen, att nämnda belopp, äfvensom hvad styrelsen ytterligare
kunde komma att få vidkänans för hustru Boström, skulle utsökas hos Karl Gustafs socken
eller annan vederbörande kommun.
§16.
Anna Adolfssons begäran om ett hyresbidrag å 5 kronor per månad afslogs.
§17.
Med öfverlämnande af utslag i mål mellan Elin Henrika Olsson och skomakaren Johan Alfred
Ruth-Sporre angående barnuppfostringsbidrag äfvensom räkning å kostnader m.m. hade
sekreteraren hemställt, att styrelsen ville göra framställning hos Nederkalix
fattigvårdsstyrelse, att nämnda styrelse ville ersätta kostnaderna i målet, tillhopa 20 kronor,
och vidtaga åtgärder mot Sporre i akt och mening att förmå honom sörja för barnets udnerhåll.
Vid föredragning häraf beslöt styrelsen till betalning godkänna den ingifna räkningen samt
biföll jämväl, hvad sekreteraren i öfrigt föreslagit.
§18.
Afslag styrelsen Änkan Lifboms begäran att med två barnbarn få flytta till Engbergs gård å
Mjölkudden och bo där under sommarmånaderna. Däremot beviljades Änkan Lifbom, därest
hos så önskade, ledighet för att besöka sin dotter i Narvik.
§19.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för juli, slutande å följande belopp, nämligen:
för I distriktet å kronor 351:16
” II ”
” ”
417:75
” III ”
” ”
226:50
” IV
”
” ”
196:50
§20.
Diakonissans rapport för juni föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§21.
Fru Sundström framhöll hurusom kafferensning vore en synnerligen olämplig sysselsättning
för unga flickor med hänsyn därtill, att de häraf icke inhämtade några kunskaper, som kunde
gagna dem i deras framtida lif, samt att nämnda yrke måste anses i hög grad hälsovådligt och
ur moraliska synpunkt förkastligt, hvarför hon yrkade att styrelsen skulle göra hemställan hos
konsul Jäger och Norrbottens importaktiebolag, att de till kafferensorskor ville antaga endast
medelålders fruntimmer. Styrelsen beslöt i enlighet härmed uppdrags åt sekreteraren att
tillskrifva nämnda firmor i ärendet äfvensom meddela, att de vid behof af renserskor kunde
hänvända sig till tillsyningsmannen.
Justeradt
Som ofvan
Alfr.Gullberg
Å tjänstens vägnar
T.f ordf.
J.O.Dahl
M.Sundström
Ellen Lundberg”

