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

Bennet,

Gärde,

Fernlund

och

Sander

ävensom

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

åtminstone å virket föreligga nämnden till prövning och antagande å nämndens
nästkommande ordinarie sammanträde.
§5.
Bordlades till nästkommande sammanträde E.G Lindbergs begäran om återtagande i tjänst
som eldare i stadshuset.
§6.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat av Fastighetsaktiebolaget Lejonet
härstädes gjort hembud till staden att inlösa diverse bolaget tillhöriga tomter och tomtdelar i
kvarteren Bocken, Oxen, Rönnen och Poppeln. Sedan fastighetsaktiebolaget vid förd
underhandling erbjudit sig att till staden försälja tomterna 1, 2, 3, och 5 i kvarteret Rönnen till
ett pris av tillhopa 1600 kronor, beslutade nämnden att dels med hänsyn till det låga priset
dels med anledning därav att tomterna ifråga möjligen kunde bliva för staden erforderliga för
utvidgning eller annat kommunalt ändamål samt staden genom förvärv av desamma skulle
bliva ägare till kvarteret Rönnen måtte av staden inköpas till förutnämnda pris, 1600 kronor.
§7.
Sedan i samband med behandlingen av i föregående paragraf antecknat ärende fråga bragts
på tal, att staden borde taga tillfället i akt och förvärva även de utbjudna tomterna i kvarteret
Oxen för att därigenom bliva ägare till och kunna bevara den där befintliga delen av den
naturliga park, som där finnes, beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att
omedelbart träda i underhandling med fastighetsaktiebolaget Lejonet för att erhålla tomterna
på hand, tills frågan hunne vidare utredas.
§8.
Till drätselkammaren hade stadsfullmäktige för yttrande remitterat en från lotskaptenen Emil
Bohm inkommen framställning att få för uppförande av en lotskontorsbyggnad förvärva
någon av tomterna n:r 1 i kvarteret Ankan eller n:r 7 i kvarteret Ripan eller, om detta ej läte
sig göra, byggnaden finge uppföras i kvarteret Beckasinen invid södra tullvaktstugan. Sedan
stadsingenjören i infordrat yttrande över framställningen på olika skäl hemställt om avslag å
lotskaptenens begäran att få inköpa tomtplats i något av de nämnda kvarteren och i stället
föreslagit, att tomt n:r 1 i kvarteret Ankan måtte på arrende eller mot tomträtt under 50 år
upplåtas till lotsverket mot en avgift av 375 kronor pr år, beslutade emellertid nämnden att
hos stadsfullmäktige hemställa, att, då stadsplanen över dessa kvarter enligt stadsfullmäktiges
beslut blivit ändrade och i samband därmed särskilda byggnadsföreskrifter för desamma
utarbetats för att underställas högre myndighet, lotskaptenens framställning f.n. icke måtte
föranleda åtgärd.
§9.
Hamndirektionen hade hos drätselkammaren anhållit att få köpa staden tillhörig del av
kvarteret Hägern, som nu användes av hamnen som förråds- och upplagsplats ävensom att få
gå i omedelbar författning om områdets inhägnande. Sedan först antecknats, att
hamndirektionen genom beslut den 3 september 1912 av drätselkammaren meddelats tillstånd
att inhägna det område, som hamnen önskade disponera, föredrogs stadsingenjörens i ärendet
avgivna utredning och yttrande, varav inhämtades, att större delen av det inhägnade området
utgjordes av delar av Varvsgatan och kvarteret Kajan, vilka ej kunde eller borde försäljas. Vid
slutlig behandling av detta ärende beslutade nu nämnden att på av stadsingenjören anförda
skäl avslå hamndirektionens begäran att få köpa området och i stället föreslå, att

hamndirektionen ville förhyra detsamma på ett år i sänder, räknat f.o.m. den 1 januari 1913,
mot en årlig hyra av 500 kronor.
§10.
Åkaren K.L .Karlsson hade hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att få på staden tillhörig
mark vid Lulsundet uppföra en bensinkällare. Sedan emellertid Karlsson numera meddelat
stadsingenjören, vilken haft ärendet under utredning, att han avstod från den gjorda
ansökningen, lades densamma utan vidare åtgärd till handlingarne.
§11.
Sedan hemmansägaren E.J.Eriksson i Björsbyn hos stadsfullmäktige anhållit om tillstånd att
få å honom tillhöriga vretan 477 a och b å Luleå stads donationsjord i Ytterviken uppföra en
mindre sommarstuga om ett rum för att användas till bostad vid sådd, skörd och i övrigt
förekommande jordbruksarbete, beslutade nämnden vid föredragning av detta ärende, att, som
ansökningen endast avsågs en för jordbruksarbetets skötande nödig byggnad och sökanden
därför icke torde kunna förvägras att uppföra densamma, hos stadsfullmäktige hemställa om
bifall till ansökningen.
§12.
Med rapport att Luleå rådstuvurätt den 22 december 1913 för lagfart åt Oskar Nyberg å 44,
27 ar av östra hälften av vretan n:r 390-396 av Luleå stads donationsjord, för vilken lagfart
hinder, som omförmäles i § 7 i Kungl. Förordningen ang. lagfart å fång till fast egendom den
16 juni 1875, mött, kungjort densamma vilande enligt § 10 mom. 2 av nämnda förordning,
sådant detta lyder den 19 november 1897, hade stadsingenjören i samma rapport meddelat att
vid verkställd jämförelse mellan kartorna av åren 1805-1807 och 1863 staden befunnits vara
ägare till den ifrågavarande vretdelen. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden,
att protest mot lagfartens beviljande skulle ingivas hos rådstuvurätten med bifogande av karta,
visande att vretdelen tillhörde staden. Nämnden beslutade vidare, i avsikt att bereda möjlighet
för drätselkammarens tjänstemän att taga del av dylika och andra kungörelser, berörande
stadens intressen, att prenumeration å Post – och Inrikes Tidningar skulle ske för kammarens
räkning.
§13.
Från J.P. Ruth inkommen begäran att få på 15 år arrendera stadens del av vret. 148-150 i
Bergviken remitterades till stadsingenjören för yttrande.
§14.
Sedan Anna Lovisa Ökvist inkommit med anhållan att få arrendera viss del av vretan 171-172
vid Lulsundet, beslutade nämnden att uppsäga nuvarande arrendatorn postvaktmästaren A.
Ruthström att frånträda arrendet den 14 mars 1915 samt att underrätta såväl Öqvist som
Ruthström att anbud å arrendet från nämnda tid kunde till drätselkammaren insändes senast
före den 1 februari 1915.
§15.
Beslutade nämnden antaga av skomakaren P.O. Sundqvist avgivet anbud att för ett pris av 90
kronor pr år verkställa den inre renhållningen av fastighet n:r 7 Örnen; och skulle genom
stadsbyggmästaren kontrakt med Sundqvist upprättas på sådana villkor, att kontraktet gäller
tills vidare för ett år i sänder, såvida icke uppsägelse å endera sidan sker senast före den 1
oktober året förut.

§16.
Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till drätselkammaren, under meddelande att vid reparation
av de elektriska ledningarne i stallet till stadshuset dessa visat sig så illa åtgångna av fukt att
elektrisk ström sannolikt gått förlorad, hemställt, att uppdrag måtte lämnas till
elektricitetsverkets föreståndare att fortast möjligt nödig besiktning av ledningarna till
förekommande av eldfara och läckage. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att
remittera framställningen till elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att så fort som
möjligt verkställa nödig besiktning av ledningarna till förekommande av eldfara och läckage.
Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att remittera framställningen till
elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att så fort ske kan verkställa besiktning av de
elektriska ledningarne i stadshuset samt därefter efter hand utföra liknande besiktning av
ledningarne i stadens övriga fastigheter i så god tid, att rapport över besiktningen i sin helhet
är nämnden tillhanda senast före den 1 instundande juli. Nämnden beslutade vidare att lämna
elektricitetsverkets föreståndare i uppdrag att framdeles hålla tillsyn däröver, att de elektriska
ledningarne i stadens fastigheter hållas i tillfredställande skick och att vid förefallande behov
göra anmälan till nämnden.
§17.
Beslutade nämnden att vederbörande stadens förvaltningar och tjänstemän skulle erhålla
underrättelse därom att nyanläggning, ändring, utvidgning eller reparation av elektrisk ledning
i stadens fastigheter skall ske medelst skriftlig till elektricitetsverkets entreprenör ställd
rekvisition, vilken emellertid skall sändas till elektricitetsverkets föreståndare för vidare
befordran till entrepenören.
§18.
Sedan stadsbyggmästaren med anläggning av framkommen anmärkning rörande den
onaturligt stora vedförbränningen i maskinistens i stadshusets bostad inkommit med yttrande i
saken, beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige om utfärdande av närmare
föreskrifter rörande den kvantitet ved, som skall tillhandahållas befattningshavare, som är
tillförsäkrad fri bostad med bränsle, varvid nämnden tillika ville hemställa, att det tages i
övervägande, om icke förmånen av fritt bränsle borde utbytas mot en i varje fall lämpligt
avvägd kontant ersättning.
§19.
Efter föredragning av från vattenledningsentrepenören Arvis Carlsson infordrad förklaring
över egenmäktigt och vårdslöst förfaringssätt vid vattenledningsarbete i fastighet n:r 46 samt
av stadsingenjören däröver avgivna påminnelser, beslutade nämnden att med uttalande av sitt
ogillande av Carlssons handlingssätt i saken meddela denne, att drätselkammaren förväntar
sig att icke vidare låter något sådant komma sig till last, då entrepenören givetvis själv är
ansvarig för de åtgärder, som dennes montörer vidtaga för hans räkning i stadens
vattenledningsnät.
§20
Föredrogs och godkändes till utbetalning en räkning å Kr. 67:65 från AB C. Brandfors å en
kamin, vilken enligt föreliggande utredning blivit av förre auktionsförrättaren K. Hamrin
rekvirerad och insatt i auktionskammaren.
§21.
Föredrogs och godkändes följande av stadsingenjören uppsatta förslag till köpe- och
bytesbrev

1) Köpebrev rörande från Fastighetsaktiebolaget Spiggen inköpt del av fastighet 191;
2) Bytesbrev rörande med J.E.Rosén avtalat ägoutbyte av delar av fastigheterna n:r 201 och
196;
3) Bytesbrev rörande med Folkets Hus Förening u.p.a. avtalat ägoutbyte av delar av
fastigheterna n:r 238 och 497 m.m.; och skulle, därest hinder av något slag till omedelbar
uppgörelse inträda, köpekontrakt genom stadsingenjörens försorg upprättas, att gälla till dess
slutlig uppgörelse kan ske.
§22
Sedan stadskamreraren anmält, att arrendetiden för den för närvarande på tio år utarrenderade
lägenheten Skataudden eller ägofig:na n:r 229-231 å Ön utlöper den 15 instundande maj,
beslutade nämnden, att som ifrågavarande lägenhet till största delen utgöres av odlad mark,
hos stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att få på nytt utbjuda lägenheten på arrende
under högst femton år. På förslag av stadskamreraren beslutade nämnden vidare att förutom
nyssnämnda lägenheten Skataudden följande lägenheter, vars arrendetid även utlöpa under
nästkommande maj månad, skulle utbjudas på den arrendeauktion, som årligen brukade hållas
under nämnda månad.
§23.
Föredrogs från stadsingenjören inlämnad skrivelse rörande av honom enligt nämndens
uppdrag verkställd underhandling med Statens Järnvägar om villkoren för leverans av vatten
från stadens vattenledning för järnvägens behov å Svartön och vid Notviken, varvid
stadsingenjören enligt följande tablå:
Vid konsumtion Kostnad enl. Föreslaget à-pris
Minisumma för järnvägen
av minst
vanl. pris
öre
att betala
100,000 kbm.
20,075:11
11,000:80,000 kbm.
16,075
12½
10,000:60,000 kbm.
12,075
14
8,400:40,000 kbm.
8,075
16
6,400:20,000 kbm.
4,075
18
3,600:samt att avgiften erlägges enligt reglementet eller kvartalsvis i efterskott, varvid likvid för de
tre första kvartalen utgår efter 14 öre och för det fjärde kvartalet med ett belopp, som uttjänar
en föregående under- eller överbetalning. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden att förklara sig villig att hos stadsfullmäktige tillstyrka detta stadsingenjörens förslag
med följande tillägg: att priset i de fall, då enligt denna prisskala det årsbelopp, Statens
Järnvägar ha att erlägga, skulle bliva större än vid en vattenförbrukning enligt närmast högre
kvantitet i skalan, icke skall sättas högre än om det uttagits med denna högre kvantitet samt att
avtalet endast skall gälla tills vidare med en ömsesidig, 2-årig uppsägningstid.
§24.
Ordföranden i komitén för uppförande för uppförande av skolhusbyggnad i Karlsvik hade
anhållit om biträde av elektricitetsverkets föreståndare för uppgörande av program och
kostnadsförslag till inledande av elektrisk belysning i den nya byggnaden därstädes. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att förklara sig icke hava något emot att
eletricitetsverkets föreståndare åtager sig detta uppdrag, i den mån hans tid så tillåter, och de
göromål, han av drätselkammaren har sig anförtrodda, icke bliva åsidosatta.
§25.
Beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att räknat f.o.m. den 1 januari 1914 antaga
extra brandmannen Johan Persson till ordinarie brandman.

§26.
Beslutade nämnden att uppdraga till Brandchefen att på lämpligaste och billigaste sätt inköpa
följande för brandkårens räkning behövliga effekter i stället för vid årets inventering
kasserade sådana: 150 m slang 1 st. motionssläde, mindre 12 st. filtar.
§27.
Beslutade nämnden, att lagfart skulle sökas å de från enskilda genom expropriation
förvärvade vretdelar å Mjölkudden, vilka ingå i det till Statens Järnvägar överlämnade
verkstadsområdet.
§28.
Sedan stadskamreraren med ledning av det av synemännen avgivna syneprotokoll rörande
stadens lägenheter å Ön ingivit förslag till vissa avtal med arrendatorerna av desamma,
beslutade nämnden betr. Skatan och Viken, lott II
Att anbud skall infordras av arrendatorn å den ersättning, han önskar erhålla för uppodling av
de 845 kvm. av lägenheten, som synemännen ansett lämpliga till odling samt att arrendatorn
må vara skyldig att mot en ersättning av 21 kronor bortrödja å lägenheten i övrigt befintlig
småskog, ris m.m.
betr.Hållhägnaden, lott I att därest icke arrendatorn, skomakaren G.P. Bergström, sluter
kontrakt senast före den 1 nästkommande april, lägenheten skall utbjudas på nytt;
betr.Hållhägnaden, lott II-IV att anbud skall infordras från arrendatorn till vilket pris, han är
villig att uppodla de 1700 kvm. av ägofig. 147 som synemännen ansett lämpliga till
uppodling; betr. Skatan och Viken, lott 8 att förfrågan skall göras, om arrendatorn är villig att
mot återbekommande av för år 1913 erlagd arrendeavgift av 6 kr. avstå från arrendet; betr.
Skatan och Viken, lott 7, att antaga arrendatorns anbud att mot en ersättning av 3 öre pr.kvm.
uppodla de 3000 kvm. av lägenheten, som synenmännen ansett lämpliga till uppodling samt
betr. Skatan och Viken, lott 6, att antaga av arrendatorn avgivet anbud att mot en ersättning av
3 öre pr kvm. uppodla de 4200 kvm. av ägofig.343, vilka synemännen ansett lämpliga till
uppodling.
Som ovan
Justeradt 16/2 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 4 februari 1914.
Närvarande: Herrar t.f borgmästaren P. Sandström, Forssgren, Flemström, Ullman,
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§1.
Till ordförande under innevarande år valdes tjänstförrättande borgmästaren med 3 röster av 4
avgivna.
§2.
Protokollet för den 10 december 1913 föredrogs och justerades.
§3.
Hos byggnadsnämnden hade lokomotivföraren O.E.Malmborg anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingivna ritningar och tomtkarta uppföra ett boningshus och ett uthus av timmer
och spantervirke å tomt n:r 13 i kvarteret Vargen. Vid föredragning härav beslöt nämnden
bifalla ansökningen med följande villkor, nämligen att boningshuset uppfördes på 6 meters
avstånd från gatan; att brandmuren till uthusbyggnaden utfördes i enlighet med bestämmelsen
i § 42, mom.12 i gällande byggandsordning; samt att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§4.
Hos byggnadsnämnden hade C.J. Åkerlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingivna
ritningar och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n.r 1 kvarteret Ejdern. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§5.
Hos byggnadsnämnden hade Leo Ruuth anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning förändra södra gavelfasaden å boningshuset å tomt n:r 12 i kvarteret Gamen. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§6.
Hos byggnadsnämnden hade lotsen H.A. Sundvall anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning tillbygga ett trapphus till boningshuset å tomt n:r 407 i kvarteret Göken. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§7.
Hos byggnadsnämnden hade fröken Alma Ehinger anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta uppföra en magasinsbyggnad å tomt n:r 8 i kvarteret Tjädern.
Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§8.
Hos byggnadsnämnden hade Adolf och John Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingivna ritningar och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad och tillbygga en förstugubyggnad
till boningshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Katten. Vid föredragning härav beslöt nämnden
bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar
noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§9.
Uppdrogs åt stadsbyggmästaren att ifylla och till Kungl. Socialstyrelsen insända en uppgift
angående under år 1913 tillkomna och avgågna hus och lägenheter.
§10.
På av stadsbyggmästaren anförda skäl beslöt nämnden avslå en av fastighetsaktiebolaget
Lejonet gjord ansökan att få tillbygga ett trapphus till samt inreda 4 nya rum i boningshuset å
tomt n:r 5 i kvarteret Björken.
§11.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 15 december 1913 förklarat sig för sin del
godkänna den föreslagna ändringen i tomtindelningen inom kvarteret Laxen, beslöt nämndens
hos Konungens befallningshavande söka fastställelse härå.
§12.
Utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 15 december 1913, § 27, med begäran om
nämndens yttrande rörande en del föreslagna ändringar i förslaget till ändring i gällande
stadsplan beträffande södra hamnområdet bordlades till ett kommande sammanträde.
§13.
För yttrande hade stadsfullmäktige remitterat en ansökan från I. Israelsson om tillstånd till
ändringsarbeten å boningshuset å vretan n:r 169-170 vid Lulsundet. Vid föredragning härav
beslöt nämnden tillstyrka bifall till ansökningen med tillkännagivande, att arbetet redan vore
utfört.
Som ofvan
Justeras
Å tjänstens vägnar
P. Sandström”
J. O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 6 februari 1914.
Närvarande: Herrar Kjellman, Grafström, Rosengren, och Hellstén, varjämte herr förste
provinsialläkaren bevistade sammanträdet.
§1.
Med slutna sedlar valdes borgmästaren A.E. Fagerlin till nämndens ordförande under
innevarande år med 3 röster av 4 avgivna.
§2.
Med slutna sedlar valdes stadsläkaren Sven Kjellman till nämndens vice ordförande under
innevarande år med 3 röster av 4 avgivna.
§3.
Protokollet för den 19 december 1913 föredrogs och justerades.
§4.
Anmälde v.ordförande, att han på begäran av dispensärnämnden utanordnat stadens bidrag till
avlåning av dispensärsköterska för Luleå stad samt hyresbidrag till densamma för år 1914
med tillhopa 660 kronor och blev denna åtgärd av nämnden godkänd.
§5.
Tillsyningsmannens rapporter för december 1913 och januari 1914 föredrogos och lades till
handlingarna.
§6.
Beslöt hälsovårdsnämnden förbjuda firmorna Johan Boholm, Johansson & Nordin, H. Kempe,
Johan Söderqvist, A. Backlund, Kurt Åberg, Ture Hagberg, Herman Dahléns eftr., Olausson
& Chernström, A. Hornberg, F.E. Sthade och A. Hertz vid vite av 50 kronor för hvardera att
skylta med födoämnen ute i fria luften. Därjämte beslöts att genom annons i ortens tidningar
utfärda ett generellt förbud för sådan skyltning.
§7.
På därom av tillsyningsmannen gjord framställning beslöt nämnden att från och med
innevarande år höja arvodet för tillsyn av fosterbarn från 25 till 50 kronor per år.
§8.
Sedan stadsfullmäktige till nämnden remitterat en av barnmorskan Amanda Johansson gjord
ansökan att komma i utnjutande av fast lön med begäran om utredning, om behovet av
ytterligare en stadsbarnmorskas anställande, beslöt nämnden meddela stadsfullmäktige, att
något sådant behov ej yppat sig.
§9.
Godkändes en räkning från första provinsialläkaren E. Börjesson å kronor 143:50 för
läkarevård åt obemedlade under stadsläkarens sjukdom.
§10.
Biföll nämnden en av Frans Lundberg gjord ansökan att få installera två vattenklosetter i
gården n:r 4 i kvarteret Elgen med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.

§11.
På förekommen anledning beslöt nämnden, att tvätten vid epidemisjukhuset hädanefter skulle
tillsvidare verkställas genom sköterskans försorg sen skulle hushållerskan vid
epidemisjukhuset av detta nämndens beslut erhålla del. Denna paragraf förklarades genast
justerad.
§12.
Biföll nämnden en av Karl Nordin gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i gården
n:r 2 i kvarteret Mesen med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig gällande
föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§13.
Beslöts uppdraga åt herr Hellstén att inköpa en ny mangel till epidemisjukhuset.
§14.
Uppdrogs åt sköterskan vid epidemisjukhuset att inkomma med kostnadsförslag till nya
möbler i hennes rum.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 februari 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk, Linder, Wadstein och Hamnmästaren, hvarjämte
Stadsingenjören öfvervar sammanträdet under behandlingen af i §§ 2 och 3 här nedan
antecknade ärenden.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 14 sistlidne januari.
§2.
Komiterade för uppgörande af förslag till plan för ledning och utförande af de beslutade
hamnspårs- och dräneringsarbetena å södra hamnplanen hade uti ingifven skrifvelse föreslagit
dels att spårläggningsarbetet skulle utföras genom Statens Järnvägars försorg, hvartill
Distriktsförvaltningen förklarat sig villig, om skriftlig framställning i ärendet göres, dels att
det dräneringssystem, som vore tilltänkt i det af Hamndirektionen godkända förslaget måtte
utbytas mot ett system bestående af enkla räler, plankbeläggning emellan rälerna och täckdike
under spåret och däcken enligt skrifvelsen bifogad skiss. Vid behandling af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att hos hamnförvaltningarne i Gäfle, Sundsvall och Stockholm
begära upplysning, om sättet för hamnplanens dränering i respektive hamnar; och skulle för
ärendets största möjliga påskyndande telegrafsvar, om erforderliga upplysningar kunna
lämnas, begäras, hvarjämte Hamndirektionen skulle förklara sig villig ersätta eventuella
kostnader. Hamndirektionen beslutade vidare att ärendet i öfrigt skulle i afvaktan härå
förklaras hvilande. Protokollet blef i denna del omedelbart justeradt.
§3.
Vid pröfning af genom Stadsingenjörens försorg infordrade anbud å leverans af en
tjänstgöringsapparat beslutade Hamndirektionen på tillstyrkan af Stadsingenjören att antaga af
Aktiebolaget Tornborgt & Lundbergh afgifvet anbud att leverera 1 st. Herkulestjärnspridare
modell C för ett pris af 820 kronor. Hamndirektionen beslutade vidare att för sin del antaga af
Nya Asfalt Aktiebolaget afgifvet anbud att leverera 28 fat eller 6160 kg. Fluxfalttjära till ett
pris af 10 öre pr kg, af hvilket parti för hamnen afsetts 8 fat och för drätselkammaren 20 fat;
och utsågs Stadsingenjören att verkställa dessa beslut.
§4.
Komiterade hade inkommit med förslag till bestämmelser dels rörande sättet för debitering
och inkassering af hamnafgifter för varor, dels ock afseende hamnspårtrafikens ordnande samt
sättet för debitering och inkassering af hamnspårsafgifterna, hvarvid komiterade föreslagit: att
all debitering och inkassering af hamnafgifter för varor såväl in- som utrikes, samt
hamnspårsafgifter skall genom hamnens försorg verkställas å ett särskildt kontor vid södra
hamnen, benämndt hamnspårskontoret, hvilket skall hållas öppet för allmänheten 8 f.m. – 7 e.
m. och förses med telefon och kassaskåp; att under c:a 7 månader årligen från seglationens
början skola vid detta kontor anställas dels en tillsyningsman med ett arfvode af 150 kronor pr
månad, dels ett biträde med en månadslön af c:a 40 kronor;
att tillsyningsmannens åligganden skola vara:
1) att emottaga, numrera och efter hvarje månads slut till hamnkontoret öfversända alla
konossement eller fraktsedlar, som till hamnspårskontoret öfverlämnas;
2) att i enlighet med fastställda taxor debitera hamnafgifter för alla såväl in- som utrikes
varor;
3) att emottaga kvitton, uppbära hamnafgifter för varor från alla varuemottagare eller
varuafsändare, som icke enligt säsrkild öfverenskommelse af hamnmästaren beviljats kredit;

4) att så ofta hamnmästaren föreskrifver utskrifva och utsända räkningar till sådana
varuemottagare eller varuafsändare, som beviljats kredit,
5) att hvarje dag till hamnkontoret inlämna influtna medel;
6) att vid hvarje månads slut till hamnkontoret inlämna, förutom konossement och fraktsedlar,
såväl stamböcker för tecknade kvitton som månadsjournalen, hvilken äfven tjänstgör som
kassabok;
7) att å sön- och helgdagar göra sig underrättad om respektive ångares ankomst samt då
tillstädesvara och emottaga konossementerna; samt vidare beträffande hamnspårstrafiken:
8) att emottaga och före en viss tid på dagen, hvilken tid senare i samråd med järnvägsbefälet
fastställdes, till järnvägens godsexpediton öfversända ingångna vagnsbeställningar;
9) att omedelbart efter ingången beställning affordra beställaren skriftlig rekvisition å
beställningen,
10) att vid vagnsvexlingen emottaga och till vederbörande beställare öfverlämna beställda
vagnar samt tillse att, om färre antal vagnar vid vexlingen aflämnas än som från järnvägen
rekvirerats, de blifva i rättvisaste mån fördelade bland beställarne;
11) att så snart vagn invexlats, af vederbörande beställare affordra intyg om emottagandet,
12) att tillse det icke större antal vagnar utföras å hamnspåret än som kan för trafiken
bekvämligen rymmas;
13) att mot kvitton, uppbära hamnspårsafgiften;
14 ) att i öfrigt ställa sig de föreskrifter, som meddelas af Hamnmästaren till efterrättelse;
samt att tillsyningsmannen skall ställa en borgen af 1000 kronor. Vid föredragning af detta
ärende beslutade Hamndirektionen med godkännande hvad komiterade sålunda föreslagit att
hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville medgifva hamndirektionen att utan
hinder af Stadsfullmäktiges beslut af den 9 maj 1912, §5, ordna debiteringen och
inkasseringen af hamnafgifterna för varor på nu föreslaget sätt. Protokollet förklarades i denna
del genast justeradt.
§5.
Byggnadsnämnden hade hos Stadsfullmäktige hemställt att fullmäktige till förtydligande af
sitt den 12 september 1912 fattade beslut att ingå till Kungl.Maj.t med underdånig ansökan
om fastställelse af vissa beslutade ändringar i stadsplanen måtte förklara att den begärda
fastställelse afsåge vissa uppräknade ändringar i densamma. Sedan under ärendets behandling
hos Stadsfullmäktige förslag framställts, att sådan ändring skulle göras i den föreslagna
stadsplanen, att Timmermansgatan mellan kvarteren Harren och Gersen ej skulle ingå i
nämnda kvarter samt att magasinsbyggnader skulle utgå hade Stadsfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet till Hamndirektionen och Byggnadsnämnden för yttrande rörande
nämnda föreslagna ändringar. Efter föredragning af Hamnmästaren i ärendet afgifna yttrande
beslutade Hamndirektionen att först hemställa om sådan ändring i förslaget:
att tomterna 1, 5 och 6 i kvarteret Ankan, 7 i kvarteret Ripan 5, 6 och 7 i kvarteret Pelikanen
och 5 i kvarteret Laken, nu föreslagna för upplåtelse åt enskilda för affärs- och
magasinsbyggander; att tomterna i kvarteret Harren och Gersen samt tomterna n:r 1 och 2 i
kvarteret Gäddan icke måtte, såsom nu är föreslaget, afses för upplag, utan i likhet med i
föregående punkt uppräknade tomter afses för affärs- och magasinsbyggnader eller för
kombinerade affärs- och bostadsbyggnader; att i anslutning härtill Timmermansgatan mellan
kvarteren Harren och Gersen behålles och således ej ingår i nämnda kvarter. Hamndirektionen
beslutade vidare, att därest kvarteren Harren och Gersen skola bibehållas för upplag,
hemställa att Timmermansgatan i så fall måtte ingå i nämnda kvarter af den anledning att då,
förutom det att Timmermansgatan på södra sidan af staden synes vara skäligen värdelös som
trafikled, längden af de båda kvarteren efter sammanslagningen endast kommer att utgöra 130
meter, det synes onödigt att genomskära området med en gata af tvifvelaktigt värde.

§6.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i länet utslag af den 29 december 1913 på klagan
af Hamndirektionen öfver magistratens beslut den 27 oktober 1913 att förständiga
Hamndirektionen att ifråga om begagnande af stadens färjinrättning mellan Luleå och
Bergnäset tillämpa ett af stadsfullmäktige i Luleå den 17 maj 1906 fattat beslut i fråga om viss
lindring i färjafgifterna under sön och helgdagar. Sedan af utslaget inhämtats, att Konungens
Befallningshafvande funnit Hamndirektionens klagan icke till någon Konungens
Befallningshafvandes åtgärd föranleda, beslutade Hamndirektionen att hos Kungl. Maj.t
anföra besvär öfver utslaget; och skulle Settervalls Advokatbyrå i Stockholm befullmäktigas
att å Hamndirektionens vägnar uppsätta och ingifva de underdåniga besvären. Emot detta
beslut anmälde herr Falk sin reservation. Protokollet förklarades, hvad detta ärende beträffar,
genast justeradt.
§7.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärd utredning och förslag å de hamnens tjänstemän,
hvilka skulle på hamnens bekostnad erhålla tjänstetecken, beslutade Hamndirektionen i
enlighet med Hamnmästarens förslag, att sådan förmån skulle tillkomma följande tjänstemän,
nämligen hamnservis, hamnbetjänte och hamnpolis, för hvilka Hamndirektionen fastställer,
mot skyldighet för nämnda tjänstemän att bära desamma vid tjänsteutöfning under
seglationstiden. Hamndirektionen beslutade vidare lämna Hamnmästaren i uppdrag att
inkomma med förslag på lämpliga tjänstetecken för nämnda tjänstemän.
§8.
Sedan tillsyningsmannen A. Nordström gjort framställning om erhållande af en
uniformskappa på hamnens bekostnad, beslutade Hamndirektionen på hemställan af
Hamnmästaren att afslå framställningen.
§9.
Bogserångaren ”Balders” besättning hade genom befälhafvaren E.A. Sundström anhållit om
erhållande af gratifikation såsom godtgörelse för 1913 års, hufvudsakligen på öfvertid
verkställda extra insegling. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen på
Hamnmästarens förslag att tilldela besättingen en gratifikation af 230 kronor att fördelas
sålunda:
befälhafvaren
95 kronor
maskinisten
65 ”
däckkarlen
35 ”
eldaren
35 ”
§10.
Beslutade Hamndirektionen att lämna bifall till af Hamnmästaren gjord anhållan om
bemyndigande att i mån af behof inköpa de materialier, som erfordras för att med hamnens
personal utföra diverse mindre reparationer å bogserångaren, ångfärjan och mudderverket,
såsom en sats tuber till mudderverket, järnplåt, järn af olika dimensioner m.m., som under
arbetets gång visa sig vara behöfliga.
§11.
Sedan nuvarande ägaren till fastighet n:r 441 vid södra hamnen G. A. Granström förklarat sig
villig att försälja fastigheten i fråga, hvilken innehåller 176,3 kvm, för ett pris af 750 kronor,
beslutade Hamndirektionen att antaga detta anbud; och skulle köpeskillingen bestridas med i
utgiftsstaten för innevarande år under rubrik a 6 för detta ändamål afsatt beloppp af 1000

kronor. Hamndirektionen beslutade vidare på hemställan fa Hamnmästaren att öfverskottet å
anslaget, 250 kronor, skulle användas till planering och förskönande af tomten och
intilliggande område.
§12.
Svanö Aktiebolag hade hos Hamndirektionen anhållit om rätt att å norra och södra sidorna om
Granudden få anordna bommar för flottläggning af timmer samt för förädling och skeppning
af diverse trävaror äfvensom att å Smultronören få anordna och nyttja tvenne bomfästen samt
diponera därstädes hamnen tillhörigt vatten, allt i enlighet med å karta inritade linjer. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet yttrande öfver framställningen meddelat, att Hamndirektionen
genom kontrakt af den 11 juli 1891 till numera aflidne handlanden Johan Larsson i Ersnäs till
den 1 januari 1916 upplåtit Smultronören jämte intilliggande vattenområde, men att
kontraktets bestämmelser icke fullgjorts, i det arrendeafgift icke erlagts sedan år 1911, så
beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att lämna bifall till Svanö
Aktiebolags framställning på följande villkor:
1) att utfyllningar eller fasta byggander i vattnet såsom stenkistor och dylikt icke må företags
eller uppföras utan Hamndirektionens i hvarje fall lämnade medgifvande;
2) att kapning eller justering af timmer i vattnet, hvaraf föroreningar eller uppgrundningar
kunna uppstå, icke får förekomma,
3) att timret ständigt hålles fånget inom bommar, så att icke fara för trafiken uppstår genom
flottars eller enstaka timmers kringdrifvande inom hamnområdet;
4) att upplåtelsen sker endast tills vidare, eller intill dess hamnen för annat ändamål behöfver
området; samt
5) att ett årligt arrende af etthundra kronor erlägges senast den 1 december hvarje år; och
skulle genom Hamnmästarens försorg kontrakt upprättas med bolaget.
§13.
Sedn firman Larsson & Lind under uppgift att Stockholms Rederiaktiebolag Svea tillhöriga
ångarne a/s ”Brage”, ”Artemis”,”Natilus”, ”Prästo” och ”Rex” under 1913 års seglation
underhållit regulier förbindelse, den förstnämnda ångaren på traden Lübeck – Köpenhamn –
Luleå och de öfriga på traden Göteborg – Luleå, hos Hamndirektionen anhållit att i enlighet
med hamntaxan erhålla 25 % rabatt å under år 1913 för nämnda fartyg till Luleå hamnkontor
erlagda hamnafgifter, hade Hamnmästaren inkommit med följande yttrande i ärendet.
”Till Hamndirektionen i Luleå. På grund af…………”Bil. 1/1914 Vid föredragning af detta
ärende beslutade Hamndirektionen att med stöd af hvad Hamnmästaren sålunda anfört afslå
den gjorda ansökningen.
§14.
Aflägsnade sig herr Burman från sammanträdet.
§15.
Sedan Hamnmästaren inkommit med förklaring öfver Siffergranskarens anmärkningar öfver
Hamndirektionens räkenskaper för år 1913 beslutade direktionen:
2) att, sedan fullmakt för kapten Sjölander att uppbära färjpersonalens aflöningar bifogats
räkenskaperna, öfriga anmärkningar som varande ytterst obetydliga icke skulle till vidare
åtgärd föranleda; samt
1) att till Luleå Ångsåg utbetala kr. 13.96, enligt verifikation 2891 för litet utbetalt belopp.

§16.
Sedan Hamndirektionen tillsatt en särskild komité, bestående af v. konsuln H. Burman,
kammarskrifvaren N. Schönfeldt, bokhållaren Nils Hedqvist och hamnmästaren Karl Hj.
Falkland, med uppdrag att inkomma med förslag till hamntaxa för åren 1915 – 1919 äfvensom
till taxa för muddringsuppgifter för samma tidsperiod, hade nu komitén aflämnat följande:
”Förslag till taxa å hamnafgifter…………” Bil.2/1914 hvarjämte komitén tillika hemställt, att
Hamndirektionen måtte föreslå att muddringsafgifterna måtte få utgå efter samma taxa som
under innevarande tidsperiod med den ändringen, att brutet tal af ton icke skall räknas. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att i komiténs förslag till taxa för
hamnafgifter göra följande ändringar: Beträffande under rubrik B föreslagna afgifter för
varor,som i hamnen lossas eller lastas och därvid föras öfver hamninrättningen tllhörig kaj
eller brygga.
Gryn: andra slag, ris-, sago-, manna o.dl. pr 100 kg.
kr. 0.03
Kakao
” ” ”
” 0.10
Trävaror: timmer och mastträ etc.
” 1
kbm ”
0.05
Plankor, battens etc.
” 1
”
” 0.08
Grufstolpar och syllar
” 1
” ” ” 0.03;
att bestämmelsen att ”för varor, som lossas i hamnen utan att föras öfver hamninrättningen
tillhörig kaj eller brygga erlägges half afgift” skulle utgå; samt
att bestämmelsen att ”för timmer, som från Luleå älf utskeppas och utbogseras genom
Tjufholms- och Svartösunden erlägges 1 öre pr stock” skulle utgå och att i stället under rubrik
A II skulle införas en så lydande bestämmelse: ”För timmer, som i flottar bogseras genom
Tjufholms- och Svartöudden erlägges 1 öre pr stock” Hamndirektionen beslutade därefter att
godkänna förslaget till taxa för hamnafgifter med däri nu gjorda ändringar och tillägg.
Hamndirektionen beslutade vidare att med afseende å muddringsuppgifterna föreslå, att
desamma måtte få utgå efter samma taxa som under innevarande taxeperiod, dock med den
ändringen att brutet tal af ton icke räknas.
§17.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o)Sveriges Redareförenings skrifvelse med utlåtande öfver Hamndirektionens förslag till
fastställande af tidpunkten för första officiellt öppet vatten;
2:o) Hamnmästarens kassarapport för nästlidne januari månad.
§18.
Beslutade Hamndirektionen att för hamnmästaren utfärda fullmakt att å Hamndirektionens
vägnar af Tullkammaren uppbära och kvittera hamnen tillkommande bolagsersättningsmedel.
§19.
Sedan af Hamnmästaren upplyste att billigare försäkringar mot sjöskada stode att vinna för
hamnens fartyg än de nu gällande, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till
Hamnmästaren att afsluta nya sådana försäkringar på för hamnen fördelaktigaste villkor.

§20.
Beslutade Hamndirektionen att utse en suppleant i den för uppgörande af nytt reglemente för
Hamndirektionen m.m tillsatta komitén; och valdes härtill med acklamation herr Burman.
§21.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 16/2 1914
Gustaf Burström ”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 13 feb. 1914
Närvarande: Ordf.hr. A.Gullberg, hrr G.Norrby,O.Åhrström, V.Oscarsson, O.E.Wester
G.Nyberg,G.Landström, fröken Hildur Mörtzell samt undert.sekreterare.
§1.
Slöjdlärarinnan Elin Vestbergs anhållan om tjänstledighet på grund av genom läkarebetyg
styrkt sjukdom under en månads tid från och med den 18 jan. 1914 bifölls.
§2.
Slöjdlärarinnan Elin Vestberg hade i skrivelse till folkskolestyrelsen anhållit, att bidrag till
vikarien under hennes sjukdom måtte beviljas att utgå efter de grunder som äro gällande för
övriga lärare och lärarinnor. På förslag av undervisningsnämnden beslöt folkskolestyrelsen
ingå till stadsfullmäktige med hemställan, att stadsfullmäktige måtte bevilja bidrag till
avlönanden av lärarinnan Elin Vestbergs vikarie att utgå efter samma grunder, som i lag äro
bestämda för avlönande av vikarier för lärare och lärarinnor vid folk- och småskola eller med
¾ av vikariens lön.
§3.
Folkskolestyrelsen godkände de anordningar för uppehållande av fröken Elin Vestbergs
undervisningsskicklighet, som av överläraren vidtagits.
§4.
Folkskolläraren D.Ekroth hade med stöd av lagenligt läkarebetyg anhållit om förlängd
tjänstledighet från den 15 febr. till den 1 okt 1914, och biföll styrelsen denna ansökan.
§5.
Till vikarie för hr D. Ekroth under återstående del av innevarande vårtermin förordades
folkskollärare Emil Holmström.
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt med fyra röster mot fyra, varvid ordförandens röst fällde utslaget,
att icke fastställa dagstraktamente under tiden för vikarierande lärare från annan ort.
§7.
Skolstyrelsen godkände utanordningen av fyra kr i dagstraktamente för folkskolläraren Emil
Holmström.
§8.
Från ekonominämnden anmäldes att det till utanordnare utsett hrr A.Gullberg och O.
Åhrström, samt att den beslutat inköpa tvenne bord för lärarrummen i Östra skolan, en kamin
för verkstadsgården, två cyklar samt 40 st bärlådor för böcker.
§9
Från undervisningsnämnden anmäldes, att den tillafv. vik. rektor G.Norrby samt att den till
bibliotekarie vid skolbiblioteket utsett folkskollärare J.Gunnarsson.

§10.
Från 1913 års skolhusbyggnadskommitté anmäldes, att den till entreprenör för
skolhusbyggnader i Karlsvik utsett byggmästare G.A.Sehlberg i Umeå för en
kostnadsutnämnd anbudssumma av 67,164,40 kr.
§11.
Ordföranden och överläraren erhöll i uppdrag att införa 50 par gymnastikskor, med ledning av
de anbud, som överläraren infordrat.
§12.
Folkskolestyrelsen beslöt låta införa en symaskin av Huskvarnafabrikens tillverkning samt 40
st. badmössor.
§13.
Ekonominämnden fick i uppdrag att efter infordrandet av anbud inköpa ved för skolans
behov.
§14.
Folkskolläraren M. Hammarströms skrivelse om skolhusbyggnad i Bergviken remitterades till
undervisningsnämnden och ekonominämnden.
§15.
Folkskollärare M. Hammarström hade i skrivelse framhållit önskvärdheten av, att salarna i
Östra skolhuset på lämpligt sätt dekorera, och erbjudit sig att under påsklovet på prov och
utan bortavaro för skolbarnen utföra en väggmålning i salen 9. Skrivelsen remitterades efter
omröstning och med fem röster mot tre till undervisningsnämnden. Majoriteten röstade för
avslag.
§16.
Folkskolläraren E.A.Brännström hade erhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt skolstyrelsen
tilldela honom följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning etc.
Med utmärkt beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§17.
Styrelsen beslöt låta utbetala avgift till småskollärarnas ålderdomsunderstödsanstalt för
slöjdlärarinnan Elin Vestberg för år 1912 med kr.18:-, varav sju kronor skulle avdragas fröken
Vestbergs lön under år 1914.
§18.
Ett cirkulär från Nordisk Lantmannatidnings förlagsexpedition lades till handlingarna
§19.
Den från föregående sammanträde bordlagda skrivelse från föräldrar till barn i
folkskolelärarinnan Sigrid Dahls klass lades till handlingarna. (Herr Wester avlägsnade sig
från detta ärendes avgörande)
§20.

En skrivelse från Olga Rehnlund med förmälan, att hennes gosse Rudolf förvägrats deltaga i
undervisningen i folkskolans femte klass, remitterades till undervisningsnämnden, som har att
i ärendet fatta beslut.
§21.
En skrivelse från herr V.Oskarsson med förslag om tillsättandet av en gymnastikinspektör
remitterades till undervisningsnämnden.
§22.
Överläraren erhöll rätt att å folkskolestyrelsens vägnar begära biträde av stadsingenjören och
stadsbyggnämnden för utvärderingen av anskaffandet av lämpliga gymnastiklokaler.
§23.
En skrivelse från herr V.Oskarsson med begäran, att skolstyrelsedokumenten och tryckta
instruktioner tillhandahålles styrelsens ledamöter, överlämnade till överläraren.
§24.
En skrivelse från hr V.Oskarsson om annan anordning av länsbiblioteket remitterades till
biblioteksnämnden.
§25.
Till justeringsmän utsågos herr G. Åhrström och M.Lindström
Dag som ovan
Alfr. Gullberg/ P.Edw. Lindmark
Justerat:
Oskar Åhrström.
Melcher Lindqvist”

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

§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels hälsovårdsnämndens förslag till
ordnande av tillsyningsmannen vid hälsovården löneförmåner dels maskinisten vid
pumpstationen G. Westerlunds begäran om ändring i hans löneförmåner; och beslutade
kammaren att med remisshandlingarnas återställande hos stadsfullmäktige hemställa, att
framställningarna måtte överlämnas för yttrande till den av fullmäktige tillsatta lönenämnden.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§6.
Arbetaren F.J. Palm, som den 15 april 1913 under makadamslagning för stadens räkning
skadat sitt högra öga, hade med företeende av läkarebetyg, utvisande att synskärpan icke torde
komma att förbättras, hos drätselkammaren anhållit om understöd av en krona pr dag, räknat
f.o.m. den 15 november 1913, så länge hon är oförmögen till arbete. Sedan antecknats, att
stadsfullmäktige genom beslut den 10 september och 16 oktober förlidet år beviljat Palm ett
understöd av en krona pr dag under tiden 15 april- 14 november 1913, beslutade
drätselkammaren att hos stadsfullmäktige hemställa, att ett understöd av en krona pr dag
måtte ytterligare få utbetalas till Palm under 6 månaders tid, räknat f.o.m den 15 november
1913. Drätselkammaren beslutade vidare att, som Palm enligt i ansökningen lämnat uppgift
förlorat sitt vänstra öga i stenarbete för statens järnvägar, verkställa utredning, om och i så fall

vilken ersättning utgår från statens järnvägar ävensom i vad fall vilken ersättning enligt
folkpensioneringen kan tillkomma honom.
§7.
Från tekniska nämnden översänd förklaring från maskinisten i stadshuset rörande påstådd
misshushållning vid värmeför brukning i stadshotellets lokaler föredrogs och lades till
handlingarna.
§8.
Bifölls stadskamrerarens begäran att få använda 1200 kronor till avlöning av skrivbiträde
under innevarande år att tagas av i utgiftsstaten för detta ändamål avsatt belopp av 2000
kronor.
§9.
Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 10 september 1913, § 5, beslutat att erinra
stadsingenjören E. Kinnman därom att han enligt gällande instruktion för stadsingenjören i
Luleå § 23 icke äger sysselsätta sig med enskilda uppdrag i vidsträktare omfattning än
ifrågavarande instruktion medgiver, hade stadsingenjören Kinnman i skrivelse till
drätselkammaren anhållit om förtydligande av kammarens erinran, enär han ansåg, att
bestämmelsen i § 20 om beviljande genom magistratens ordförande av ledigheter för
stadsingenjören om högst tre dagar i sänder måste vara tillkommen i avsikt att bereda honom
tillfälle att även åtaga sig mindre, enskilda uppdrag, för vilka den ordinarie fritiden icke är
tillräcklig. Vid föredragning av detta ärende beslutade drätselkammaren göra det uttalandet,
att stadsingenjören enl. kammarens uppfattning icke äger rätt att åtaga sig andra enskilda
uppdrag än som angivas i § 10 av instruktionen samt att, även om man icke kan anse det strida
mot instruktionen, att stadsingenjören använder sin lediga tid till utförande av enskilda
uppdrag, han dock under alla förhållanden icke kan anses hava rätt att åtaga sig uppdraga,
som kräva längre tidsföljd såsom kontrollantskap över större byggnadsarbeten o.dl.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ovan
Å tjänstens vägnar. K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 14
februari 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Axel Nilsson och Sandström.
§1.
Föredrogs och godkändes nämnden protokoll av den 12 nästlidne januari.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 15 december 1913 ang. bemyndigande för
drätselkammaren att förnya stadens lån å löpande räkning: ang. beslutad avsättning av 2% av
brännvinsmedlen till undertstöd av sjukkassor m.m.; ang. beslutad reglering av
stadsbokhållarens arvode; ang. avslag å herr Burmans motion om anslag till Norrbottens läns
handelskammare.
§3.
Stadsfullmäktige hade vid behandling av stadsfogdens förslag till avkortning av
kommunalutskylder för åren 1908 och 1909 på hemställan av drätselkammaren beslutat att
följande belopp skola avkortas, nämligen:
för år 1908
Kr.
22.520:12
” ” 1909
”
21.924:50
eller tillhopa ”
44.444:61
samt att beträffande de övriga utskylderna, Kr. 8711:46, påförda i särskilda utdrag av
avkortningslängderna upptagna personer, förnyade indrivningsåtgärder skola vidtagas,
eventuellt de restskyldiges försättande i konkurs, sedan likväl dessförinnan de skattebelopp,
som till stadsfogden gäldats, efter det längderna upprättats, blivit ur desamma avförda. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att hos stadsfogden göra anhållan, att han
ville vidtaga de av stadsfullmäktige begärda förnyade indrivningsåtgärderna samt att därvid
mot särskild gottgörelse eventuellt försätta de restskyldige i konkurs.
§5
Sedan stadsbyggmästaren inlämnat förteckning över för bränsleåret 1914-1915 erforderlig
kvantitet kol och koks dels för stadens eget behov dels för lasarettet och allmänna läroverket,
vilka senare anhållit om infordrande av anbud även för deras räkning, beslutade nämnden att
uppdraga till stadsbyggmästaren att infordra anbud å 500 ton kol och 500 ton koks, alternativt
kaminkoks och gaskoks, att underställas nämndens prövning.
§6
Stadskamreraren hade under påpekande att den s.k. jordskatt, som före åren 1905 uttogs för
all vretjord, efter donationsjordsuppgörelserna nämnda år bortfallit för all donationsjord utom
å Stadshertsön, hemställt om instruktion, huruvida jordskatt för Stadshertsön fortfarande skall
uttagas, trots det att Stadshertsön förklarats icke vara donationsjord. Vid föredragning härav
beslutade nämnden att remittera ärendet till nämndens vice ordförande för yttrande.
§7.
Efter föredragning av stadsfogdens yttrande över arbetaren Er.Aug. Erikssons ansökan om
avkortning av 1911 års utskylder, beslutade ekonominämnden att till nästa ordinarie
sammanträde uppskjuta ärendets slutliga behandling i avvaktan på ytterligare upplysningar
rörande sökandens ekonomiska förhållanden; och skulle stadsfogden underrättas att sökanden

beviljats anstånd med ifrågavarande utskylders erläggande till dessa stadsfullmäktige fattat
beslut i saken.
§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren Per Johans Jonsson
gjord anhållan att fullmäktige måtte bevilja avkortning eller delvis avskrivning av sökandens
utskylder för all framtid. Sedan stadsfogden meddelat att sökanden för närvarande ej resterar
för oguldna utskylder till stat eller kommun beslutade ekonominämnden, att hos
stadsfullmäktige hemställa om avslag å sökandens framställning.
§10.
Sedan Dagny Håkansson, under framhållande av hennes bostads ensliga läge å Stadshertsön,
anhållit om befrielse från erläggande av hundskatt för år 1914 för en henne tillhörig hund,
som utgjorde den endast av kvinnor bestående familjens enda skydd, beslutade
ekonominämnden att på anförda skäl lämna bifall till ansökningen.
§11.
Sedan stadskamreraren föreslagit, dels att i stadens räkenskap balanserat belopp av 792 kronor
50 öre, utgörande under åren 1908-1912 utbetalade ersättningar för olycksfall i arbete, måtte,
då föreskrift huru beloppet skall avföras saknas, få ersättas ur olycksfallsersättningsfonden,
dels att utbetalningar av olycksfallsersättningar till skadade arbetare enligt upprättade kontrakt
måtte få f.o.m. innevarande år bestridas ur ifrågavarande fond, beslutade ekonominämnden,
att hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till detta stadskamrerarens förslag.
§12.
Stadskamreraren hade uti ingiven skrivelse hemställt att följande under år 1913 influtna
köpeskillingar, nämligen
Hamndirektionen, kallbadhuset
3451:80
E.Pettersson, del av vret.195 å Hertsön
523:60
P.R.Nilssons, del av tomt 1 i kvart.Hjärpen
81:Tillhopa
4056:40
måtte, då dessa inkomster vare sig varit i stat beräknade eller beslut fattats om medlens
placering, få läggas till fastighetsfonden. Vid föredragning av detta ärende beslutade
ekonominämnden att bifalla, vad stadskamreraren sålunda föreslagit.
§13.
Sedan änkefru, Amalia Fellenius hos drätselkammaren begärt anstånd med infriande av de
reverser å donationsjordslösen, vilka utfärdats dels av henne dels av hennes avlidne man,
gårdsägaren J.Fellenius, på så sätt att hon skulle äga att den 1 instundande april erlägga 50
kronor i avbetalning och därefter 50 kronor var tredje månad, tills skulden jämte ränta blivit
till fullo gäldad, beslutade ekonominämnden att lämna bifall till ansökningen.
§14.
Stadsvaktmästaren H. Öström hade hos drätselkammaren begärt anstånd med inlösen av till
betalning förfallen donationsjordsrevers till innevarande års slut med skyldighet att genast
erlägga förfallen ränta. Sedan antecknats att kapitalskulden utgjorde Kr. 89:50 och
ränteskulden Kr. 22:93 beslutade ekonominämnden att lämna bifall till ansökningen.

§15.
Antecknades, att Leo Ruuths Boktryckeri skulle för ökning av upplagan å stadsfullmäktiges
tryck från 120 till 140 ex. äga rum uppbära pr 8-sidigt ark ytterligare 30 öre, eller i ett för allt
Kr. 29:50 pr sådant ark.
§16.
Från Folkbibliotekets i Luleå styrelse inkommen ansökan om anslag av 350 kronor till
läsrumsverksamheten remitterades till stadskamreraren för yttrande i samband med förslag till
fördelning av de för innevarande år till dylika ändamål avsatta brännvinsmedel.
§17.
Ekonominämnden hade med anledning av fru Sofie Johanssons begäran om förhöjning av
städningsarvodet för auktionskammarsalen från nu utgående kr. 7:50 till 10 kronor pr månad
uppdragit till föreståndaren för auktionskammaren, stadsfiskal E. Hallberg, att införa anbud å
städningen. Sedan stadsfiskalen meddelat, att fru Johansson i så fall hellre behåller nuvarande
arvode än riskerar att mista städningen, då hon är beroende av denna inkomst, beslutade
ekonominämnden att medgiva att fru Johansson fortfarande får tillsvidare anlitas för utförande
av ifrågavarande städning mot nu utgående arvode, kr. 7:50 pr månad.
§18.
Länsbokhållaren A. Holm hade i genskap av utredningsman i boet efter avlidne rådmannen
B.Sundström till drätselkammaren överlämnat ett belopp av femtusen kronor i AB Luleå
Folkbanks depositionsbevis n:r 1078, vilket belopp enligt rådman Sundströms testamente
skall ställas under drätselkammarens vård och handhavande för att på i testamentet angivet
sätt användas. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att mottaga den
ifrågavarande fonden; och skulle erkännande härå lämnas länsbokhållaren Holm.
§19.
Föredrogs och utanordnades följande räkningar: A.V. Hamilton, arvode för utlåtande kr. 50:Konungens Befallningshavande, kostnad för i Norrbottens läns kungörelse tillkännagivande
kr.10:§20.
Från förste provinsialläkaren Emil Börjesson inkommen räkning å 2 kronor för läkarevård åt
polismannen Erik Strandell beslutade nämnden överlämna till hälsovårdnämnden.
§21.
Från stadskassören J.O. Dahl inkommet förnyelsekvitto å Nya Försäkrings AB Hansas
garantiförsäkringspolis n:r 8414 överlämnades till ordföranden för förvaring.

Justeras
A.Ljungberg ”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 14
febr.1914.
§1.
En från folkskolestyrelsens remitterad skrivelse från Olga Rehnlund med förmälan, att
hennes son Rudolf förvägrats deltaga i undervisningen i folkskolans femte klass,
överlämnades till överläraren, som erhöll att avgöra frågan.
§2.
Nämnden beslöt avstyrka folkskollärare hr.Hammarströms förslag om dekorering av en del
salar i Östra skolan, men ville nämnden senare uppta frågan om skolsalarnas prydande på
annat sätt till behandling.
§3.
Från folkskolestyrelsen hade till nämnden remitterat en skrivelse från hr M.Hammarström om
skolhusbyggnad å Bergviken samt en skrivelse från hr V. Oskarsson om tillsättandet av en
gymanstikinspektör, både för yttrandes medgivande. Nämnden beslöt bordlägga båda dessa
skrivelser i avvaktan på förslag till anskaffande av gymnastiklokaler för stadens skolor.
Dag som ovan
Justerat:
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark
Hildur Mörtzell
O.E.Wester”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 16
februari 1914.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Gärde och Sander ävensom föreståndaren
för elektricitetsverket.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 2 innevarande år.
§2.
Föredrogs från Fastighets AB Lejonet erhållet anbud att till Luleå stad
§3.
Beslutade nämnden på hemställan av elektricitetsverkets föreståndare att inköpa 100 st små
mätare, därav 25 st från E.E.G. till ett pris av kr. 27:50 pr st och 75 st från Siemens till ett pris
av kr 5:25 pr st, allt fritt Luleå; 8 st kortfackskåp med 6500 kort och tillhörande ledningskort
från Axel Wibel, Stockholm, till ett pris av tillsammans kr 148:78, varjämte nämnden
beslutade godkänna av elektricitetsverkets föreståndare vidtagen åtgärd att från Siemens
inköpa 10,000 par båglampskol till ett pris av kr 1022:50.
§4.
På hemställan av föreståndare beslutade nämnden att inköpa 9 st flambågslampor med 60
timmars bränntid till ett pris av c:a 1080 kronor.
§5.
Elektricitetsverkets föreståndare hade på grund av den mängd arbeten, som förelågo, hos
drätselkammaren anhållit att få från den 12 nästlidne januari tills vidare till den 1 juli anlita ett
extra skrivbiträde mot en timlön av 20 öre. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden att lämna bifall till framställningen; och skulle medel tagas av i verkets utgiftsstat
avsatt anslag till diverse utgifter”
§6.
Från båglampskolaren Helmer Wikström inkommen framställning att bliva antagen i ordinarie
tjänst som maskinist m.m remitterades till elektricitetsverkets föreståndare för yttrande.
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från förre eldaren i stadshuset
E.G.Lindberg ingiven framställning med begäran att stadsfullmäktige ville besluta att
upphäva det beslut, som fattats av drätselkammaren, rörande Lindbergs entledigande från
eldaretjänsten i stadshuset.Vid behandling av detta ärende föredrogs först av
elektricitetsverkets föreståndare avlämnad infordrad uppgift rörande den vid verket sysselsatta
extra personalen, varav framgick, att någon stadigvarande anställning för Lindberg icke finnes
att tillgå vid verket. Sedan vidare av ett från stadskamreraren inkommet yttrande antecknats
bl.a, att någon annan stadigvarande plats, lämplig för Lindberg och som drätselkammaren
äger tillsätta, f.n. icke finnes, sedan han avslagit tillbudet att bliva antagen till brandman vid
stadens brandkår, beslutade nämnden, under uttalande tillika, att det vore nämndens avsikt att,
i den mån sådant vore möjligt, bereda Lindberg tillfällig anställning i stadens tjänst, till dess
han kan erhålla fast tjänst på annat håll, hemställa att Lindbergs framställning måtte lämnas
utan avseende.

§8.
På tillstyrkan av elektricitetsverket föreståndare beslutade nämnden att antaga av mekanikus
J.P. Johansson avgivet anbud att köpa en av de vid elektricitetsverket befintliga tvenne
Schuckerts dynamomaskiner, exclusive schuntrevstat och tillhörande instrumentering, för ett
pris av 700 kronor pr extra kontant.
§9.
Sedan elelktricitetsverkets föreståndare erinrat om nödvändigheten att underhandlingar om
markhyra öppnas med de markägare, som beröras av den blivande högspänningsledningen till
pumpstationen, beslutade nämnden att lämna stadsingenjören i uppdrag att i samråd med
elektricitetsverkets föreståndare utstaka linjen och kartlägga densamma; att upprätta
förteckning över de markägare, som beröras av anläggningen samt att träda i förberedande
underhandling med resp. markägare rörande villkoren för högspänningsledningens
framdragande över resp. ägoområden. Nämnden beslutade vidare, att då arbetet vore av
brådskanden art, bemyndiga stadsingenjören att anlita nödigt schaktmästeribiträde.
§10.
Föredrogs hamndirektionens protokoll av den 14 nästlidne januari med hemställan, att
drätselkammaren ville uppdraga till elektricitetsverkets föreståndare att utföra av
stadsfullmäktige vid sammanträde den 15 december 1913, § 4, beslutad utvidgning och
omändring av hamnområdets belysningsnät för en kostnad av 4900 kronor; och beslutade
nämnden lämna bifall till hamndirektionens hemställan.
§11.
Från elektricitetsverkets föreståndare inkomna skrivelser dels rörande gatubelysningens
ordnande dels rörande elektricitetsverkets skötsel, ekonomi och personal bordlades till ett
kommande sammanträde.
§12.
Föreståndaren för elektricitetsverket, R. Bergman, hade i sin skrivelse till drätselkammaren
anhållit om en löneförhöjning av 1000 kr. pr år, räknat f.o.m. den 1 mars d.å. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att då i av särskilda komiterade till
stadsfullmäktige avlämnat förslag till omorganisation av drätselkammarens tekniksa
förvaltning bl.a ifrågasattes en omreglering av föreståndarens för elektricitetsverkets tjänst,
nämnden icke anser sig böra avgiva något yttrande i saken förrän i samband med av
stadsfullmäktige infordrat yttrande rörande den föreslagna omorganisationen.
Som ovan
Justeradt den 6/3 1914.
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström ”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 16 februari 1914.

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

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 19 febr.1914.

Närvarande:Ordf. Domprost J.Hansson, herr G.Åhrström, V.Oskarsson och A.Gullberg,
folkskollärare G.Landström samt undert.sekr.
§1.
Från stadsfiskalen hade inkommit anmälan, att gossen Tor Mårten Julius Lifbom vid besök i
badhuset den 6 febr innevarande år tillgripit dels penningar- sammanlagt elva kronor-, dels en
kupongbok, innehållande 9 st biografbiljetter. Lifbom hade vid förhör inför stadsfiskalen
erkänt dessa tillgrepp. Till nämndens sammanträde hade arb. K.G.E.Lifbom kallats att jämte
sonen Tor Mårten Julius infinna sig. Vid förhöret erkände gossen ånyo de gjorda tillgreppen
men med det tillägget, att han gått till badhuset i avsikt att stjäla. Dessutom erkände han, att
han i början av samma vecka förskingrat 3 kr, som fadern lämnat honom för inköp av mat,
samt att han vid ett tillfälle i början av år 1913 tagit en krona ur kassalådan i
Rosvikskompaniets försäljningslokal. Vid sist nämnda tillfälle hade han lämnat 50 öre till
Lorents Norlin. Av samtalet med fadern om gossens framtid, att fadern ej fört någon tillsyn
alls över sin son, utan denna hade helt fått sköta sig själv. Under flera dygn i sträck hur han ej
alls besökt hemmet, utan att fadern gjort sig underrättad om var han befann sig. Nämnden
beslöt, att gossen skulle tillsvidare intagas å stadens fattigvård, och lämnat åt hrr Oscarsson
och Lindmark i uppdraga att noga göra akt på hans uppträdande, samt att, ifall hans
uppförande, samt att, ifall han uppförde sig väl, skaffa honom anställning, sedan han erhållit
avgångsbetyg från skolan. Skulle gossens uppförande göra anledning till förnyade
anmärkningar, ville nämnden ta under omprövning frågan om hans sändande till
återförbättringskolonien Hall.
§2.
Överläraren anmälde, att flickan Syster Helga Johansson, som för närvarande går i fjärde
klassen i härvarande folkskola, vid flera tillfällen på bedrövligt sätt skaffat sig pengar och nu
senast stulit en klocka, som hon pantat å pantbanken. Nämnden beslöt inkalla Syster
Johansson jämte målsman till nämndens sammanträde den 23 febr. kl. 5.e.m.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 24 februari 1914.
Närvarande:Herrar
Hamnmästaren.

Burström,

Burman,

Linder,

Wadstein

och

Nilsson

äfvensom

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

Justeradt den 10/2 1914
Gustaf Burström ”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

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

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordförande samt herrar Flemström, Thurfjell,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Lindgren, Flodmark och Hansson.
§1.
Utsagos Herr G. Andersson och fröken Holm att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3
instundande mars klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de
vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 7 och 29 sistlidne januari förda protokoll.
§3.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Fattigvårdstyrelsen anhållit, att enär tvekan
uppstått, huruvida stadsläkaren jämlikt sin instruktion vore berättigad till ersättning för vård
av å fattiggården intagna främmande kommuners understödstgare. Stadsfullmäktige ville
besluta, att framställningen ej skulle till någon åtgärd föranleda. Vid behandling av detta
ärende beslöto Stadsfullmäktige efter votering med 19 röster mot 5, som avgåvos för bifall till
beredningsnämnden förslag, att återremittera detsamma till Fattigvårdstyrelsen med anhållan
om uppgift, på vad sätt Styrelsen för sin del ansåge ifrågavarande bestämmelser böra tolkas.
§4.
Uti hos Stadsfullmäktige väckjt motion hade herr Burman föreslagit, att då den av
Drätselkammaren tillsatta kommittén för värdering av stadens egendom numera avsagt sig
detta uppdrag, Stadsfullmäktige måtte tillsätta en ny värderingskommité samt till ledamöter i
densamma insätta bankkamrer H. Flodmark, scahktmästaren O. Sander och
lantmäteriauskultanten G. Harald Högström. Herr Burman hade vidare föreslagit: att detta
uppdrag måtte få betraktas såsom ett förtroendeuppdrag och sålunda bliva oavlönat; att till
kommitténs förfogande måtte genom Drätselkammarens försorg ställas allas de böcker och
handlingar, som finnas å drätselkontoret och som för uppdragets fullgörande krävas; att åt
stadsbyggmästaren och stadsingenjören uppdrages att lämna kommittén all den tekniska hjälp,
som kommittén kan vara i behov av samt att kommittén anmodas att före den 1 januari 1915
hava fullgjort sitt uppdrags och till Stadsfullmäktige inkommit med sin berättelse. På
beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige dessa förslag med den ändring
beträffande näst sista punkten, att Drätselkammaren får i uppdrag att genom
stadsbyggmästaren och stadsingenjören lämna kommitén all den tekniska hjälp, varav
kommittén kan vara i behov.
§5,
Vid föredragning av en från elektricitetskommitén inkommen utredning rörande ordnandet av
överloppsströmmens användning beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden,
att överlämna densamma till Drätselkammaren vid Stadsfullmäktiges sammnträde den 15
december 1913 givna uppdrag.
§6.
Carl Grubbens hade, sedan han genom Luleå Rådstuvurätts laga kraft vunna utslag av den 9
december 1912 förpliktats att den 1 april samma år till Luleå stad avträda 1,088,5 kvm av
vretan n:o 79-80, hos Stadsfullmäktige anhållit, att fullmäktige ville såsom ersättning för å
vretan nedlagd nödig och nyttig förbättring bevilja sökanden kr. 183:58 eller samma belopp,
som skulle tillkommit sökanden vid eventuell förlikning med staden i

donationsjordprocesssen om vretdelen i fråga. Sedan stadsingenjören i infordrat yttrande
framhållit, att till följe det dåliga underhåll vretdelen betsåtts under de senaste 10 å 12 åren
marken vid avträdet till staden icke torde kunna anses hava, varit av större värde än den var,
när staden på sin tid upplät densamma, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt
om avslag å framställningen. Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
§7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkamamren för yttrande remitterat en från lotskaptenen E.
Bohm inkommen framställning att få för uppförande av en lotskontorsbyggnad förvärva
någon av tomterna n:o 1 i kv. Ankan eller n:o 7 i kv. Ripan eller, om detta ej låter sig göra, att
byggnaden finge uppföras i kv. Beckasinen invid södra tullvaktsstugan. Sedan
stadsingenjören i infordrat yttrande på olika skäl hemställt om avslag å lotskaptenens begäran
att få inköpa tomtplats i något av de nämnda kvarteren och i stället föreslagit, att tomt n:o 1 i
kv. Ankan måtte på arrende eller mot tomträtt under 50 år upplåtas till lotsverket mot en
avgift av 375 kronor pr år, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att då
stadsplanen över dessa kvarter enligt Stadsfullmäktiges beslut blivit ändrad och i samband
därmed särskilda byggnadsföreskrifter för desamma utabetats för att underställas högre
myndighet, lotskaptenens framställning f.n. icke måtte föranleda åtgärd. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
§8.
Uti Avgivet yttrande över en av hemmansägaren E. J. Eriksson i Björsbyn hos
Stadsfullmäktige gjord begäran om tillstånd att få å honom tillhöriga vretan n:o 477 a och b å
Luleå stads donationsjord i Ytterviken uppföra en mindre sommarstuga om ett rum för att
användas till bostad vid förekommande jordbruksarbete, hade Drätselkammaren hemställt, att
som ansökningen avsåge endast en för jordbruksarbetets skötande nödig byggnad och
sökanden därför icke torde kunna förvägras att uppföra densamma, Stadsfullmäktige måtte
bifalla ansökningen. Vid ärendets föredragning beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla ansökningen.
§9.
Sedan stadsingenjören med anledning av framkommen anmärkning rörande den onaturligt
stora vedförbrukningen i maskinistens i stadshuset bostad inkommit med yttrande i saken,
hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige föreslagit utfärdande av närmare föreskrifter
rörande den kvantitet ved, som skall tillhandahållas befattningshavare, som är tillförsäkrad fri
bostad med bränsle, varvid Kammaren tillika hemställt, att det borde tagas i övervägande, om
icke förmånen av fritt bränsle borde utbytas mot en i varje fall lämpligt avvägd kontant
ersättning. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att remittera detsamma till Lönenämnden.
§10.
Sedan stadskamreraren anmält, att arrendetiden för den för närvarande på tio år utarrenderade
lägenheten Skataudden eller ägofigurerna n:o 229-231 å Ön utlöper den 15 instundande maj,
hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit, att som ifrågavarande lägenhet till
största delen utgöres av odlad mark, Drätselkammaren måtte bemyndigas att få på nytt
utbjuda lägenheten på arrende under högst 15 år. På Beredningsnämndens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige vid behandling av detta ärende att meddela Drätselkamamren det begärda
bemyndigandet.

§11.
Av Hamndirektionen särskilt utsedda kommitterade hade uppgjort förslag till bestämmelser
dels rörande sättet för debitering och inkassering av hamnavgifter för varor, dels och avseende
hamnspårstrafikens ordnande smat sättet för debitering och inkassering av
hamnspårsavgifterna, varvid kommitterade föreslagit: att all debitering och inkassering av
hamnavgifter för varor, såväl in- som utrikes, samt hamnspåravgifter skall genom hamnens
försorg verkställas å ett särskilt kontor vid södra hamnen, benämnd hamnspårskontoret, vilket
skall hållas öppet för allmänheten 8 f.m – 7 e.m och förses med telefon och kassaskåp: att
under cirka 7 månader årligen från seglationens början skola vid detta kontor anställas dels en
tillsyningsman med ett arvode av 150 kronor pr månad, dels ett biträde med en månadslön av
cirka 40 kronor. Därjämte hade kommitterade framlagt detaljerat förslag rörande åligganden,
som böra tillkomma ovannämnda tillsyningsman. Vid föredragninga av detta ärende hade
Hamndirektionen beslutit att med godkänande av vad kommitterade sålunda föreslagit hos
Stadsfullmäktige göra hemställan, att Fullmäktige ville medgiva Hamndirektionen att utan
hinder av Stadsfullmäktiges beslut av den 9 maj 1912, § 5, ordna debiteringen och
inkasseringen av hamnavgifterna för varor på nu föreslaget sätt. På Beredningsnämndens
hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Hamndirektionen sålunda föreslagit. Ett av Herr G.
Andersson väckt förslag, att hamnspårkontoret skulle hållas öppet mellan klockan 7 f.m och 8
e.m, blev av Stadsfullmäktige med 13 röster mot 11 avslaget.
§12.
Som utfärdade taxor för uppbärande av hamn- och muddringsavgifter i Luleå upphöra att
gälla med innevarande års utgång, hade Hamndirektionen till stadsfullmäktige överlämnat
förslag till ny taxa för hamnavgifter i staden Luleå att gälla under åren 1915-1919, med
hemställan att Stadsfullmäktige ville utverka fastställelse å densamma. Därjämte hade
Hamnndirektionen med avseedne å muddringsavgifterna föreslagit att fastställelse utverkas
därå att desamma få under tiden 1915-1919 utgå efter samma taxa som under innevarande
taxeperiod, dock med den ändring, att brutet tal av ton icke skall räknas. Vid föredragning av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin del
godkänna de uppgjorda taxeförslagen smat uppdrogo åt Hamndirektionen att å deras vägnar
hos vederbörande myndighet begära faststälellse av dessa förslag att gälla under åren 19151919.
§13.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat dels Hälsovårdsnämndens förslag till
ordnande av tillsyningsmannens vid hälsovården löneförmåner, dels maskinisten vid
pumpstationen G. Westerlunds begäran om ändring i hans löneförmaåner, Hde
Drätselkammaren beslutit att till Stadsfullmäktige återställa handlingarna, med hemställan att
framställningarne måtte överlämnas för yttrande till den av Fullmäktige tillsatta lönenämnden.
Vid ärendets behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan avBeredningsnämnden
Drätselkammarens förslag.
§14.
Sedan sysslomännen i K.E. Karlssons i Bergnäset konurs utverkat stämning å Luleå stad till
härvarnde rådstuvurätt och dess sammanträde den 30 instundande mars med yrkande om
förpliktelse för staden att till konkursboet utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande
resterande köpeskilling för ett till Hamndirektionen levererat parti timmer, beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att befullmäktiga Hamndirektionen eller
den Hamndirektionen i sitt ställe förordnade att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång.

§15.
Föredrogs och lades till handlingarne en från Frälsningsarméns slumstation inkommen
redogörelse över dess verksamhet i Luleå under år 1913.
§16.
En skrivelse från E. Hartzell med begäran om anstånd med erläggande av 1913 års
kommunalutskylder beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren, som äger
att i ärendet besluta.
§17.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Konungens Befallningshavande med
tillkännagivande att revisionen av Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning
tager sin början den 9 instundande mars.
§18.
En skrivelse från Adolf Eriksson i Karlsvik rörande en förut inlämnad begäran om avkortning
av utskylder beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren.
§19.
Till Magistraten överlämnades en framställning från Fredrika Renlund rörande städningen i
polisstationen.
§20.
Till Lönenämnden remitterades:
1:o) En framställning från tillsyningsmannen V. Oskarsson om ersättning för tillsyn till
förekommande av olycksfall i arbete;
2:o) En begäran om löneförhöjning från föreståndaren för elektricitetsverket
§21.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från maskinisten vid elektricitetsverket H. Wikström rörande hans
tjänsteråliggande;
2:o) Luleå Fabriks- och Hantverkarförenings begäran om anslag till stipendier för bevistande
av Baltiska, utställningen;
3:o) N.E. Unbergs begäran om tillstånd att taga en del träd för uppförande av en sjöbod å
Småskär;
4:o) E.M. Wikströms och N.A.Erikssons begäran att få uppföra byggnader å vretan N:o 451;
5:o) A.A. Anderssons begäran att få förvärva tomt N:o 19 i Seminariekvarteret:
6:o) En framställning från Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar att få inköpa stadens
del av tomt N:o 6 i kvarteret Sillen.
§22.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Folkskolestyrelsens framställning om bidrag till avlöning av vikarie för slöjdlärarinnan
Elin Westberg;
2:o) Styrelsens för pantlånekontoret årsberättelse för 1913.
Som ovan

På Stadsfullmäktiges vägnar: Per Segerstedt

Justeradt:
A.Holm
Per Segerstedt
Georg Anderssn
Siri Holm”
” Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 28 februari 1914.

Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Gullberg, Rignell och Gunnarsson, fru Sundström,
diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 30 januari föredrogs och justerades.
§2.
Avslogs Johanna Grafströms framställning om förhöjning i understödet till 8 kronor per
månad.
§3.
Efter därom gjord framställning beslöt styrelsen tillerkänna stallkarlen Axel Andersson eller
annan lämplig person för vård och underhåll av A.L. Nilssons barn 20 kronor i månaden att
utgå från och med mars.
§4.
Beslöt styrelsen förklara sig icke hava något att invända emot en sådan förändring i fråga om
upprättande av röstlängd för val till riksdagens andra kammare, att sådan längd upprättades
allenast de år, då nya val skulle äga rum, samt eljest när sådana val till följd av kammarens
upplösning erfordrades.
§5.
En från pensionsnämndens ordförande ingiven framställning om vidtagande av åtgärder i
syfte att medellösa pensionssökande måtte avgiftsfritt bekomma erforderliga läkareintyg
beslöt styrelsen överlämna till stadsfullmäktige med hemställan om bemyndigande för
styrelsen att i de fall styrelsen prövar skäligt betala sådant läkareintyg.
§6.
Överläraren hade i ingiven skrivelse hemställt, att styrelsen ville med hänsyn till den såväl
fysiska som psykiska vanvård för vilken flickan Magda Olivia Helena Stenberg vore utsatt,
utackordera henne i annat hem. Vid föredragning härav beslöt styrelsen, som väl medgåve, att
flickan Magda Stenberg vore i behov av bättre vård än den hennes fattiga hem kunde giva
henne, att framställningen icke skulle till någon styrelsens åtgärd föranleda, enär styrelsen
ansåge sig sakna befogenhet att skilja henne från hemmet. Detta beslut fattades med 3 röster
mot 3 genom ordförandens utslagsröst.
§7.
Beslöt styrelsen, att C.E.Thurfjell skulle få leverera likkistor och A. Melin svepningar till
fattigvården i överensstämmelse med av dem avgivna anbud.
§8.
På hemställan av stallkarlen Karl Alfred Lindqvist, vars hustru vore i behov av hospitalvård,
beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för hennes vård å någon statens anstalt för
sinnessjuka, under villkor att Lindqvist förbunde sig att månadsvis i förskott till styrelsen
inbetala det belopp, vartill hospitalavgiften för månaden belöpte.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna Sorsele kommuns förklaring i fattigvårdsmål rörande
Betty Amanda Juliana Persson, varuti kommunen förklarat sig godkänna kravet och samtidigt

varmed å understödet avbetalts 50 kronor, och beslöt styrelsen genom sin sekreterare göra
förfrågan hos Sorsele fattigvårdstyrelse, huruvida densamma önskade, att stämning med
yrkande om barnuppfostringsbidrag uttoges å barnets fader.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län
utslag i fattigvårdsmål rörande J.E.Svedberg.
§11.
Beslöt styrelsen att hos Kungl.Kammarrätten överklaga Konungens Befallningshavandes i
Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande I.V.Granbom.
§12.
Åt sekreteraren uppdrogs att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Hj. N. Bergström
och förklaring i fattigvårdsmål rörande Oskar Emil Nillson.
§13.
Uppdrogs åt sekreteraren och tillsyningsmannen att granska förteckning över personer, som
böra befrias från mantalspenningars utgörande år 1914.
§14.
Föredrogs utdrag av hamndirektionens protokoll den 14 sistlidne januari, § 12, rörande att
årligt understöd till änkan Anna Lovisa Lundqvist å 200 kronor och beslöt styrelsen hos
hamndirektionen göra framställning om ersättning för det understöd, styrelsen i avvaktan på
hamndirektionens beslut förskjutits.
§15.
På hemställan av Jukkasjärvi fattigvårdstyrelse beslöt styrelsen sända 6 ex. av
arbetsanstaltskomiterades utlåtande samt härför genom postförskott uttaga 10 kronor.
§16.
Beslöt styrelsen bekosta N:O.L.Wikströms besök hos läkare i och för måttagning av ett
träben.
§17.
Anmälde tillsyningsmannen, att garverigesällen Nils Rikard Lundin på grund av krossår i
huvudet måst intagas å fattiggården den 4 februari samt att kostnaden för hans vård och
underhåll utsökts hos Westra Emterviks socken och blevo dessa åtgärder av styrelsen
godkända.
§18.
Anmälde tillsyningsmannen, att Frans Oskar Engfors den 19 februari intogs å fattiggården för
fullgörande av arbete till gäldande av den skuld, vari han häftade till styrelsen, och blev denna
åtgärd godkänd.

§19.
Anmälde tillsyningsmannen, att norske undersåten Johannes E.Sneve (Moen) intogs å
fattiggården den 19 februari och blev genom magistratens försorg hemförpassad till Norge
den 22 i samma månad. Åtgärden godkändes.
§20.
Anmälde tillsyningsmannen, att C.G.K. Lifboms son Tor Mårten Julius blivit på hemställan
av baranvårdsnämnden intagen å fattigården den 19 februari och blev denna åtgärd av
styrelsen godkänd.
§21.
Beslöt styrelsen söka få Lambert Lehtinen omyndigförklarad och skulle till förmyndare
föreslås stadsfiskalen Ebbe Hallberg.
§22.
Godkändes ett med Anna Berlin upprättat kontrakt angående förhyrning av styrelsen tillhörig
Husqvarna stickmaskin.
§23.
Anmälde tillsyningsmannen, att följande personer avlidit å fattiggården, nämligen den 9
februari: Brita Henrika Berggren den 18 februari: Isak Olof Enström
§24.
Herr Gullberg meddelade, att han i egenskap av förmyndare för J.Erikssons barn innehade ett
belopp av kr. 31:67 för en försåld jordlott och beslöts, att medlen skulle insättas å bank för
Elin Maria Erikssons räkning att användas på sätt förmyndaren funne lämligt.
§25.
Föredrogs och godkändes listan över extra understöd under februari månad.
§26.
Beslöt styrelsen höja Eva Fillbergs understöd från 10 till 13 kronor i månaden, enär hon nu
vore 77 år gammal, och skulle Sundsvalls fattigvårdsstyrelse härom underrättas.
§27.
På därom gjord framställning beslöt styrelsen, att C.G.Möllers understöd skulle få utgå med
kontant 25 kronor per månad och skulle Sundsvalls fattigvårdstyrelse härom underrättas.
§28.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 109 kronor.
§29.
Anmälde herrar Rignell och Gullberg, att inventering numera verkställts å fattiggården,
expeditionen samt hos diakonissan.
§30.
Beslöt styrelsen låta göra en anknytning från expeditionens telefon till diakonissans bostad.

§31.
Beslöts inköpa en hyvelbänk av herr Georg Isaksson för ett pris av 10 kronor.
§32.
Beslöt styrelsen, att innan anvisning å skolagning lämnades understödstagare, vederbörande
vårdare skulle härom underrättas.
§33.
Antecknades, att fröken Björkman infann sig å sammanträdet.
§34.
För tillsyningsmannens räkning skulle inköpas en portfölj för ett pris av högst 10 kronor.
§35.
Föredrogs och godkändes diakonissans rapporter för januari och februari.
§36.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för C.A Dahlströms vård å Sandträsk sanatorium
samt att nödig utrustning skulle lämna honom.
§37.
Avslogs J.A. Enmarks begäran, att styrelsen skulle betala resterande hyra för K.J. Norlin.
§38.
Godkändes med en del smärre ändringar, som framgå av resp. distriktsrådprotokoll,
understödslistorna för mars, slutande å följande belopp:
för I distriktet
kr. 356:66
” II ”
kr. 416:75
” III ”
kr. 271:75
” IV ”
kr. 272:50
§39.
Till handlingarna lades ett från drätselkammaren överlämnat meddelande angående
tillvägagångssättet vid nyanläggning, ändring, utvidgning eller reparation av elektrisk ledning
i stadens fastigheter.
Som ovan
Justeras:
E.Lindgren
Alfr.Gullberg
M.Sundström”

Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

